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Magyar nyelv és irodalom

5. évfolyam

Célok és feladatok
Az alapfokú képzés második szakaszának, így az 5. évfolyamnak is kiemelt cél- és
feladatrendszere:
 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.
 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.

A magyar nyelv és 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.
A magyar nyelv és 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.

Magyar nyelv

Az 5. ÉVFOLYAM TANANYAGTARTALMA
Magyar nyelvtan
TÖRZSANYAG
(óraszám 80%-a)
I. Kommunikáció alapjai
A jelek világa
A kommunikáció fogalma, tényezői
A kommunikáció nem nyelvi jelei
A kommunikációs kapcsolat
A beszélgetés
II. Helyesírás, nyelvhelyesség – játékosan
Hang és betű, az ábécé
Betűrend, elválasztás
Helyesírásunk alapelvei: a kiejtés elve
Helyesírásunk alapelvei: a szóelemzés elve
Helyesírásunk alapelvei: a hagyomány elve
Helyesírásunk alapelvei: az egyszerűsítés
elve
III. Állandósult szókapcsolatok
Szólások
Szóláshasonlatok
Közmondások
Szállóigék
Köznyelvi metaforák

AJÁNLOTT TANANYAG
Az országunk jelképeinek eredete
Történelmi jelképeink értelmezése
A kommunikációs illemszabályok tudatosítása
(üdvözlési szokások, SMS, chat)

Megelevenedett ABC (rajzok)
Beszédtechnika
Nyelvtörők
A magyar helyesírás értelemtükröző és
értelem-megkülönböztető szerepe
Helyesírási szótárak és helyesírási tanácsadó
portálak használata
A magyar szólások, szóláshasonlatok,
közmondások eredete: O. Nagy Gábor: Mi fán
terem?, Kiss Gábor (Szerk.): Magyar
szókincstár
Az állandósult szókapcsolatok szerepe a
szövegépítésben (jelentésbeli és stilisztikai
többlet)
A digitális kommunikáció állandósult
szókapcsolatai és azok stilisztikai, jelentésbeli
kifejezőereje

IV. A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, szóösszetételek

Hangképzés, fonéma
A magánhangzók csoportosítása
Magánhangzótörvények:
Hangrend
Illeszkedés
Mássalhangzótörvények:
Részleges hasonulás
Írásban jelöletlen és jelölt teljes hasonulás
Összeolvadás
Rövidülés
Kiesés
A szavak szerkezete:
Egyszerű és összetett szavak

A hangképzés biológiája – digitális anyagok
Beszédtechnika
Madarak népnyelvi megnevezésének és
hangjuknak összehasonlítása
A személynévadás esztétikája
Az
összetett
szavak
kialakulása,
jelentésváltozása, nyelvhelyességi kérdések
Idegen
elemű
összetett
szavak
és
nyelvhelyességi kérdéseik
A szótő és a toldalékok helyes használata
Nyelvi játékok: szóalkotási módok

Szótő és toldalékok
A képző, a jel, a rag
V. Hangalak és jelentés

Egyjelentésű szavak
Többjelentésű szavak
Azonos alakú szavak
Rokon értelmű szavak
Ellentétes jelentésű és hasonló alakú szavak
Hangutánzó, hangulatfestő szavak

A hangalak és a jelentés szerepe az írásbeli és
szóbeli megnyilatkozásban
Nyelvi humor
Hangutánzó szavak a tanult idegen nyelvben

VI. Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban
Felelet, szóbeli beszámoló, vázlat
Az írásbeli magnyilatkozások műfajai, műfaji
jellegzetességei
A leírás
A szövegalkotás fázisai
Az elbeszélés
A szövegalkotás mint tanulási módszer
A párbeszéd
Kreatív írás
A levél (hagyományos, elektronikus)
A plakát, a meghívó
A jellemzés
VII. Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei
A hagyományos és digitális könyv- és Elméleti
tananyag
helyett
gyakorlati
könyvtárhasználat
feladatokat javaslunk: könyvtárak, múzeumok,
kiállítások felkeresése, megtekintése
Sajtótermékek jellemző jegyei
68 óra/év
2 óra/hét

AZ ÉVES ÓRAKERET FELOSZTÁSA:

Témakör

I. A kommunikáció alapjai

Kiegészítő
ÖsszÚj
anyag,
Összefoglalás, óraszám
ismeretek forráselemzés, ellenőrzés
feldolgozá olvasmány
sa
feldolgozás,
gyakorlás
4

1

1

6

II. Helyesírás, nyelvhelyesség 6
– játékosan

2

0

8

III.
Állandósult 5
szókapcsolatok

0

0

5

4

4

28

IV.

A nyelvi szintek – 20
beszédhang,
fonéma,
szóelemek,
szavak,
szóösszetételek

V. Hangalak és jelentés
VI.

Szövegértés
szövegalkotás
gyakorlatban

VII.
Könyvkönyvtárhasználat,
kultúra helyszínei

6

1

2

9

és 9
a

1

0

10

és 2
a

0

0

2

Összesen:

68

Tematikai
egység/
Fejlesztési I. A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI
cél
Előzetes
tudás
A
tematikai
egység
nevelésifejlesztési
céljai

Órakeret
6 óra

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az
érthető, kifejező beszédre.
Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő követése, a
kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése.
A kommunikációs helyzetnek megfelelő helyes beszédlégzés, hangképzés,
hangsúlyozás, tempó és szünettartás kialakulásának segítése: pl.
beszédgyakorlatokkal, dramatikus játékkal, hangos szövegmondással.

Ismeretek
A kommunikációs helyzet tér, idő
és
résztvevői
szerepek
(kontextus),
valamint
a
beszédpartner
közlésének,
viselkedésnek
megfigyelése,
értelmezése.
A
kommunikáció
teljes
folyamatának megfigyelése, a
következtetések
nyomán
alaptényezőinek
megnevezése
egy-egy példa elemzésével.
 A
kommunikáció
tényezőinek
megismerése

Fejlesztési követelmények
 A nyelvhasználati és a
kommunikációs készség
fejlesztése
 A kommunikáció nem
nyelvi
jeleinek
megismerése,
alkalmazása
és
üzenetének felismerése a
mindennapi
beszédhelyzetekben
 A
nyelv
zenei
kifejezőeszközeinek
megismerése,
alkalmazása
 A
hallás
utáni
szövegértési
készség
fejlesztése
 A szóbeli kifejezőkészség
fejlesztése
 Szerep- és drámajátékok
gyakoroltatása
 Aktív részvétel különböző
kommunikációs
helyzetekben
 Az
önálló
véleményalkotás
készségének fejlesztése
 A
jelek
felismerése,
elkülönítése,
csoportosítása
 A kommunikáció nem
nyelvi
jeleinek
felismerése, alkalmazása
 A
kommunikációs
kapcsolat
illemszabályainak
tudatosítása, alkalmazása

Kapcsolódási pontok
Vizuális
kultúra:
vizuális
kommunikáció.
Természetismeret: Az
ember
értelmi
képességének,
érzelmi
intelligenciájának
alapvonásai; , az
érzékszervek
szerepe.
Erkölcstan:
önismeret,
személyes
kapcsolatok,
beszélgetés
jelentősége.

a
a

természetes jelek, mesterséges jelek, jelrendszerek, feladó, címzett,
Kulcsfogalmak/fogal üzenet, kód, csatorna, beszédhelyzet, arcjáték, gesztusok, testhelyzet,
külső megjelenés, térköz; hangsúly, hanglejtés, tempó, hangerő,
mak
szünet, csend; megszólítás, bemutatkozás, bemutatás, kérdés, kérés

Tematikai
egység/
Fejlesztési
cél

II. HELYESÍRÁS, NYELVHELYESSÉG – JÁTÉKOSAN

Előzetes
tudás

A tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a
szövegalkotásban, az írásbeli munkákban. A Magyar helyesírási szótár
használata tanári segítséggel.

Órakeret
8 óra

A leggyakrabban előforduló, a helyesírási alapelvekre épülő helyesírási
szabályok megismertetése, tudatosítása, azok fokozatos önálló alkalmazásának
A tematikai fejlesztése az írott kommunikációban. A szófajokhoz kapcsolódó legalapvetőbb
és leggyakoribb helyesírási szabályok, normák megismertetése.
egység
A helyzetnek megfelelő, pontos helyesírás iránti igény kialakítása, a helyesírást
nevelésisegítő segédeszközök (helyesírási szabályzat, szótár stb.) önálló használatának
fejlesztési
kialakítása.
céljai
A magyar helyesírás alapelveinek ismeretében az írott magyar nyelvi norma
tudatosítása.

Fejlesztési követelmények

Ismeretek

Az alapvető helyesírási szabályok
(kiejtés elve, szóelemzés elve,
hagyomány elve, egyszerűsítés)
megismerése főleg a hangtani és
szófajtani ismeretek elsajátításához
kapcsolódóan.
A tulajdonnév értelemtükröztető
helyesírási alapjainak megismerése.

 Az
alapvető
helyesírási
szabályok
megismerése
(kiejtés elve, szóelemzés elve,
hagyomány
elve,
egyszerűsítés elve)
 A megismert helyesírási
esetek
felismerése
írott
szövegekben,
és
tudatos
alkalmazása
a
szövegalkotásban

Kapcsolódási
pontok
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek;
Idegen
nyelvek;
Vizuális
kultúra;
Természetism
eret;
Informatika: a
tantárgyra
jellemző
fogalmak,
tulajdonnevek
,
földrajzi
nevek,
digitális
kifejezések
helyesírása.

hang és betű, ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés
elve, hagyomány elve, egyszerűsítés elve) elválasztás, helyes
nyelvi
normáknak
megfelelő
mondatalkotás,
Kulcsfogalmak/fogalmak kiejtés,
határozóragok megfelelő használata

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

III. ÁLLANDÓSULT SZÓKAPCSOLATOK

Előzetes tudás

Közmondások, szólások jelentésének értelmezése, eredeti funkciójuk
ismerete.

Órakeret
5 óra

Néhány, mindennapi metafora jelentésszerkezetének játékos feladatokon
A
tematikai
keresztül történő megfigyeltetése. A magyar és valamely tanult, ismert
egység nevelésiidegen nyelv szerkezete közötti hasonlóságok és különbözőségek
fejlesztési céljai
fölfedeztetése.

Fejlesztési követelmények

Ismeretek
Az állandósult szókapcsolatok, szólások,
közmondások
jelentésének,
szerkezetének,
használati
körének
megfigyelése.

 A szókincsfejlesztése, a
nyelvhelyességi
szabályok alkalmazása
 Az
állandósult
szókapcsolatok, szólások,
közmondások
értelmezése,
szerkezetének, használati
körének megfigyelése
 A
leggyakoribb
mindennapi metaforák
jelentésszerkezetének
megfigyelése a beszélt és
írott szövegekben –
játékos gyakorlatokkal

Kapcsolódási
pontok
Idegen
nyelvek:
a
tanult idegen
nyelv
szókincse,
néhány
állandósult
szókapcsolata
.

állandósult szókapcsolat, szólás, szóláshasonlat, közmondás,
Kulcsfogalmak/fogalmak szállóige, köznyelvi metaforák

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

IV. A

NYELVI SZINTEK

–

BESZÉDHANG, FONÉMA, Órakeret

SZÓELEMEK, SZAVAK, SZÓÖSSZETÉTELEK

28 óra

A hangok, képzésük, kiejtésük, kapcsolódásuk.
Előzetes tudás

A szavak szerkezeti elemzése egyszerűbb esetekben: szótő, toldalékok,
összetett szavak tagjai.
A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján
toldalékos formában, mondatban és szövegben, megfelelő használatuk írott
és beszélt szövegben.

Nyelvi tudatosság figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv szerkezetének
megfigyeltetése; a hangok, a szóelemek és a szavak szintjének részletesebb
A
tematikai vizsgálata. A magyar nyelv sajátosságának tudatosítása. (pl. hangrend és
egység nevelési- illeszkedés, agglutináló nyelvtípus.)
fejlesztési céljai A kiejtés és az írás összefüggése szabályszerűségeinek megismertetése.
Elemző képesség fejlesztése: a szófaji csoportok jellemző alaktani
viselkedésének megfigyeltetése.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények
 A nyelvi elemzőkészség
fejlesztése
 A szavak szerkezetének
felismerése
 A főbb szóelemek és
funkciójuk (képző, jel, rag)
felismerése, elkülönítése
 A szavak jelentésbeli és
pragmatikai
szerepének
megfigyelése
a
kommunikációban
 Az alapszófajok (ige,
főnév,
melléknév,
számnév,
névmás)
felismerése
 Nyelvi
játékok,
szójátékok,
szóalkotás
különféle
módjainak
megismerése,
digitális
programok használatával
is

A magyar hangrendszer.
A beszédhangok hasonlóságainak és
különbségeinek felfedezése, a képzési
módok megfigyelése.
A magyar hangok rendszere és főbb
képzési jellemzőik:
Néhány, a magyar nyelvre jellemző
hangkapcsolódási szabályszerűség.
A saját nyelvváltozatból ismert hangok
eltérései a sztenderd változattól.
 A nyelv szerkezeti egységeinek
és
azok
funkcióinak
megismerése
 A beszédhangok képzésének
megismerése,
csoportosításának alapjai

Kapcsolódási
pontok
Idegen
nyelvek:
a
tanult idegen
nyelv
hangállomány
a,
hangtani,
szótani
szerkezete.
Természetisme
ret: az ember
hangképző
szervei.

.
beszédhang,
fonéma,
magánhangzó,
mássalhangzó,
hangkapcsolódási
szabályszerűségek,
szó,
szóelem,
egyszerű szó,
Kulcsfogalmak/fogalm
összetett szó
ak

Tematikai
egység/
Fejlesztési V. HANGALAK ÉS JELENTÉS
cél
Előzetes
tudás

Órakeret
9 óra

Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű szavak megfelelő alkalmazása
a beszélt és írott szövegalkotásban;
A tematikai A magyar nyelv szinonima-gazdagságának, a szójelentések rétegzettségének,
sokszínű kifejezőképességének fölfedeztetése. Szókincsbővítés, annak
egység
megtapasztaltatása, hogy ugyanazt a tartalmat többféle szerkezettel, más-más
nevelésifejlesztési szavakkal is ki lehet fejezni.
céljai

Fejlesztési követelmények

Ismeretek

Hangalak és jelentés kapcsolata a
szavakban. A szavak jelentése és
hangalakja
közötti
összefüggés
megfigyelése.

Kapcsolódási
pontok

 A hangalak és a jelentés
kapcsolatának, illetve a
jelentésmezőnek
a
felismerése
 Az
egyjelentésű,
a
többjelentésű, az azonos
alakú,
az
ellentétes
jelentésű szavak, a rokon
értelmű szavak, a hasonló
alakú szavak, a hangutánzó
és a hangulatfestő szavak
jelentése, felismerése
 Gyakorlatszerzés a szavak
jelentésviszonyainak
sokféleségében

Idegen
nyelvek:
a
tanult idegen
nyelv
szókincse,

.
egyjelentésű, többjelentésű, hasonló alakú, ellentétes jelentésű,
Kulcsfogalmak/fogalmak hangutánzó, hangulatfestő szavak, jelentésmező

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

VI.

SZÖVEGÉRTÉS

GYAKORLATBAN

ÉS

SZÖVEGALKOTÁS

A Órakeret

10 óra

A tanult olvasási stratégiák adekvát alkalmazása olvasás előtt, alatt és után.
A tanult különböző típusú és műfajú szövegek felismerése és megértése. A
Előzetes tudás
szöveg információinak és gondolatainak az életkora szerint elvárható
értelmezése és értékelése.
A szöveghez tartozó kép és szöveg közötti összefüggés felismertetése,
egyszerűbb ábrák, grafikonok értelmeztetése.
Az olvasási, a szövegértési hibák felismerésének fejlesztése, és a megfelelő
A
tematikai javítási stratégia megismertetése, alkalmazásának elősegítése.
egység nevelési- A számítógépes szövegek olvasási sajátosságainak felismertetése.
fejlesztési céljai A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak
felismertetése, a nehézségek tudatosítása.
A tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk felismerésének
képességének fejlesztése. (Médiatudatosság.)

Ismeretek

A
szövegértés
folyamatának
megfigyelése, a szöveg megértésének
követése, monitorizálása.
Az információhordozók kommunikációs
funkcióinak és az olvasott szövegek
tipológiai és műfaji különbségének
megfigyelése, a szöveg mondanivalójának
saját szavakkal történő megfogalmazása.
A szöveg szereplőinek bemutatása.
A szöveg és a kép összefüggéseinek
feltárása, értelmezése.

Fejlesztési követelmények
 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

Kapcsolódási
pontok
Matematika;
Természetism
eret:
szövegértés, a
feladatok
szövegének
értelmezése.
Informatika:
Adatkezelés,
adatfeldolgoz
ás,
információme
gjelenítés;
internetes
források
adatainak
megkeresése,
csoportosítása
.
Vizuális
kultúra:
szöveg és kép
összefüggései
.

.
elbeszélés, leírás, feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat,
Kulcsfogalmak/fogalmak jellemzés, levél, elektronikus levél, plakát, meghívó,
könyvismertető

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

VII. KÖNYV-

ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLAT, A KULTÚRA Órakeret

2 óra

HELYSZÍNEI

Könyvtár órán szerzett tájékozódás.
A
tematikai Megadott szempontok alapján gyűjtőmunka végzése.
egység nevelésifejlesztési céljai
Előzetes tudás

Fejlesztési követelmények

Ismeretek
 A
könyvtárak
típusaival
jellemzőivel való ismerkedés

Kapcsolódási
pontok

és
 Megadott szempontok alapján
önálló gyűjtőmunka végzése a
könyvtárban
és
digitális
felületeken
 Az információ-keresés, –
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

.
könyvtár, katalógus, digitális adattárak, múzeum, kiállítás,
Kulcsfogalmak/fogalmak gyűjtemény, sajtó, folyóirat, rovat, célcsoport, könyvismertetés
A továbbhaladás feltételei
A kapcsolatfelvétel, megszólítás, köszönés, kérdés illemszabályainak ismerete és helyes
alkalmazásuk.

A hangsúly, dallam, tempó, szünet és a nem nyelvi kifejezőeszközök ( testbeszéd) használata a
kommunikációs helyzetnek megfelelően.
Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteinek, rövidebb hallott történeteknek a megértésére,
összefoglalására, továbbadására.
Képesség a másolás, tollbamondás és emlékezet utáni írásra.
Képes önállóan a tanult hagyományos és internezes műfajokban (elbeszélés, leírás, levél, SMS,
e-mail) szöveget alkotni.
A hang, a szó és szóelem megkülönböztetése.
Az igealak szóelemeinek fölismerése.
Alapismeretek a hangok képzéséről, tulajdonságairól.
A gyakran használt és az olvasott művekben előforduló szavak jelentésének értelmezése.
Jártasság a korosztály számára készült szótárak használatában.
Szólások, közmondások jelentésének értelmezése.
Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek
alakalmazásával.

Magyar irodalom
TÖRZSANYAG (óraszám 80%-a)
I. Család, otthon, nemzet
Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék

AJÁNLOTT MŰVEK
Nemes Nagy Ágnes: Bors néni könyve részletek

Petőfi Sándor: Egy estém otthon
Füstbe ment terv
Magyar vagyok

Móra: Csalóka Péter
Petőfi Sándor: Arany Lacinak

Arany János: Családi kör
Kányádi Sándor: Nagyanyó-kenyér
Fehérlófia

Ágh István: Virágosat álmodtam
Kányádi Sándor: Befagyott a Nyárád
Tündérszép Ilona és Árgyélus

Az égig érő fa (magyar népmese)
Arany János: Rege a csodaszarvasról
Görög mítosz: Daidalosz és Ikarosz

Attila földje (népmese)

Bibliai történetek
A világ teremtése
Noé,
Jézus születése,
A betlehemi királyok
II. Petőfi Sándor: János vitéz
III. Szülőföld, táj
Petőfi Sándor: Szülőföldemen
Petőfi Sándor: Az alföld

Az Édenkert története
József Attila: Betlehemi királyok
Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül?
Dávid és Góliát, további bibliai történetek

Petőfi Sándor: Úti levelek (részlet)

Petőfi Sándor: Távolból
Ady Endre: Föl-földobott kő

Nagy László: Balatonparton
Weöres Sándor: Tájkép
IV. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
V. Választható magyar ifjúsági vagy meseregény
Móra Ferenc: Csilicsali Csalavári Csalavér
Szabó Magda: Tündér Lala
Fekete István: A koppányi aga testamentuma
Fekete István: Bogáncs
(Egy kiválasztása kötelező.)
102 óra/év
3 óra/hét
Az éves órakeret felosztása:

Témakör

Kiegészítő anyag,
Új
ismeretek forráselemzés, Összefoglalás,
feldolgozása
olvasmány
ellenőrzés
feldolgozás,
gyakorlás

I. Család, otthon, nemzet – 27
kisepikai
alkotások
(mese, monda, mítosz)
és lírai alkotások

Összóraszám

2

2

31

II. Petőfi Sándor: János 21
vitéz

4

2

27

III. Szülőföld, táj – lírai és 17
kisepikai alkotások

2

2

21

IV. Prózai nagyepika – 15
ifjúsági
regény
1.
Molnár F.: A Pál utcai
fiúk

0

2

17

V. Egy szabadon választott 4
meseregény elemzése

0

2

6

Összesen:

102

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

I. CSALÁD, OTTHON, NEMZET – KISEPIKAI ALKOTÁSOK Órakeret
(MESE, MONDA, MÍTOSZ) ÉS LÍRAI ALKOTÁSOK
31 óra
Népmesék, műmesék. Verses és prózai formájú mesék. A mese műfaji
változatai.
Mesehősök, meseformulák. Meseírók,
világirodalmi, valamint kortárs példákkal).

mesegyűjtők

(magyar

és

Annak
felismerése,
hogy
a
mesék
segítenek
alapvető
A
tematikai magatartásformák,erkölcsi értékek megismerésében és értékelésében.
egység nevelésifejlesztési céljai Meseélmények, mesehősök, mesei fordulatok, mesei jellemzők felidézése,
rendszerezése, kreatív gyakorlatok, mesemondás.

Ismeretek
Mesék.
Nép- és műmesék. Hazai nemzetiségek és
más népek meséi.
Verses és prózai formájú mesék. .
Példák különféle műfaji változatokra (pl.
tündér-varázsmese, valódi mese, hősmese,
csalimese, láncmese, hazugságmese,
tréfás mese).
Állatmesék.

Fejlesztési követelmények
 A
családi
és
baráti
kapcsolatok sokféleségének
megismerése
irodalmi
szövegek által
 Különböző
korokban
keletkezett,
különböző
műfajú szövegek tematikus
rokonságának,
problémafelvetéseinek
tanulmányozása
 A korábban megismert
műfajokhoz
(pl.
mese,
monda) kapcsolódó elemzési
szempontok
alkalmazása
hasonló témájú szövegekben
 Személyes
vélemény
megfogalmazása
a
szövegekben
felvetett
problémákról,
azok
személyes
élethelyzethez
kapcsolása

Kapcsolódási
pontok
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek:
történetekben
a valós és a
fiktív elemek
megkülönböz
tetése.
Dráma
és
tánc: kifejező
beszéd,
mesemondás.

népmese, mese, mesealak, meseformálás, meseszám, kaland,
motívum, monda, rege, mítosz, valamint a témakörhöz választott
szövegek elemzéséhez kapcsolódó fogalmak: hagyomány, nemzeti
Kulcsfogalmak/fogalmak hagyomány, nemzeti kultúra, hazaszeretet, eredetmonda, dal,
életkép, idill, lírai én

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

II. PETŐFI SÁNDOR: JÁNOS VITÉZ

Órakeret
27 óra

Mesék; mesehős, kaland. Cselekmény, helyszínek, elbeszélés, párbeszéd,
leírás. Verses epikai művek, verselés, rímelés.
Petőfi néhány lírai alkotása (köztük: Anyám tyúkja, Füstbe ment terv,
Nemzeti dal).

A János vitéz olvasása, részletes feldolgozása folyamatában felismer epikai
jellemzőket, adott szempontokból elemzi és minősíti a művet (pl. tér, idő,
cselekmény, szereplő, elbeszélő). Megismeri, megérti és képes jellemezni
A
tematikai
a szereplőket; együttműködik a mű poétikai, nyelvi sajátosságainak
egység nevelésifeltárásában. Szóbeli és írásbeli fogalmazási képessége különböző
fejlesztési céljai
közlésformájú önálló gyakorlatok révén fejlődik. Képessé válik élménye,
véleménye megosztására, magatartásformák megítélésére, azonosulásra
erkölcsi értékekkel (pl. hűség, bátorság); memoriterek előadására.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

A János vitéz cselekménye, szerkezete.
A mű mesei elemei (cselekmény, hősök) –  A költői szöveg részletének és
más
médiumbeli
népies elbeszélő költemény/verses mese.
megjelenítésének
(rajzfilm,
színmű, illusztráció, stb.)
Kukorica Jancsi útja, tettei, választásai
összehasonlítása
(értelmezés, jellemzés).
 A szöveg néhány részletében a
poétikai eszközök felismerése,
A
megjelenítés
eszközei
(az
szerepük
értelmezése:
egységenkénti feldolgozás során néhány
verselés,
szóképek,
alakzatok
poétikai eszköz megismerése: képek, pl.
hasonlat, megszemélyesítés, metafora;  Alapvető verstani és műfaji
fogalmak
megismerése,
alakzatok, pl. ellentét, párhuzam,
alkalmazása
a
mű
felsorolás, megszólítás, felkiáltás, kérdés).
bemutatásakor
 A mű szövegének közös órai
feldolgozása
 A mű cselekményének megismerése,
fő fordulópontjainak értelmezése

Kapcsolódási
pontok
Erkölcstan:
társas
kapcsolatok,
segítő
kapcsolatok,
felnőtté válás,
beavatás.
Ének-zene:
ritmusérzék
fejlesztése,
ritmizálás.

Vizuális
kultúra;
mozgóképkult
úra
és
médiaismeret
:
illusztrációk,
a János vitéz
rajzfilmen,
hangoskönyv
ben.
verses epika, elbeszélő költemény; ütemhangsúlyos verselés,
verssor; felező tizenkettes, páros rím; hasonlat, metafora,
Kulcsfogalmak/fogalmak megszemélyesítés; párhuzam, ellentét
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

III. SZÜLŐFÖLD, TÁJ – LÍRAI ÉS KISEPIKAI ALKOTÁSOK

Előzetes tudás

Lírai alkotások és a kapcsolódó fogalmak.

Órakeret
21 óra

A tájhoz, a szülőföldhöz való kötődés érzelmi igényének alakítása.
A
tematikai Annak tudatosítása, hogy vannak gyakori témák, motívumok az
egység nevelési- irodalomban; ezzel párhuzamosan annak megértetése, hogy a tematika nem
fejlesztési céljai műnemhez, műfajhoz kötődik. Olvasói tapasztalatok megidézésével
szövegek műfaji különbségének érzékeltetése.

Fejlesztési követelmények

Ismeretek
Petőfi Sándor: Az Alföld (és más műve, pl.
Szülőföldemen, Úti levelek).
Epikai művek (részletek) és lírai alkotások
magyar tájakról, városokról (pl. Ady,
Kosztolányi, Szabó Lőrinc és mások
művei), illetve vallomások a szülőföldről.
A választott tárgyhoz kapcsolódó fogalmi
ismeretek.

 A tájhoz, környezethez
fűződő
érzéseket,
gondolatokat
kifejező
szövegek
megértése,
összehasonlítása
 A táj- és környezetfestés
eszközeiként
szolgáló
nyelvi
formák
megfigyelése lírai és prózai
szövegekben
 A
nyelv
változó
természetének
megfigyelése különböző
példák alapján
 A különböző korszakokban
született szövegek nyelvi
eltéréseinek összevetése
 Az irodalmi szövegek
keletkezéséhez,
megértéséhez, tartalmához
kapcsolódó
földrajzi
kérdések megbeszélése
 A szövegek összevetése a
keletkezésükhöz,
megértésükhöz,
tartalmukhoz kapcsolódó
valós
helyszínek
különböző
korokból
származó
képi
ábrázolásaival
 Irodalmi atlasz vagy térkép
használata
 A szövegek vizuális értését
erősítő ábrák, illusztrációk
készítése
különböző
technikákkal
 Kisebb projektmunkák, a
szövegekhez kapcsolódó
közös kutatási feladatok
elvégzése

Kapcsolódási
pontok
Természetism
eret:
az
olvasott
művek
topológiája.
Hon
és
népismeret:
hazai táj; az
én városom,
falum.
Informatika:
tájékozódás,
információgy
űjtés tájakról,
városokról.

hagyomány, napló, személyesség, tájleírás, téma, útleírás
Kulcsfogalmak/fogalmak

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

IV. PRÓZAI NAGYEPIKA – IFJÚSÁGI REGÉNY 1. MOLNÁR Órakeret
17 óra
F.: A PÁL UTCAI FIÚK
Korábban olvasott gyermekregények, meseregények, ifjúsági regények.

Előzetes tudás

Epikus művek jellemzői: szerkezet, idő, helyszín, cselekmény, fordulat,
szereplő; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.

A gyermekkori konfliktusok átélése, azonosulás a vállalható erkölcsi
értékekkel. Az elmélyült olvasás, a hatékony, önálló szövegfeldolgozás
A
tematikai támogatása, felkészülés A Pál utcai fiúk sok szempontú megközelítésére. A
egység nevelési- szóbeli és írásbeli szövegalkotási képesség továbbfejlesztése feladatok
fejlesztési céljai megoldásával, pl. jellemzés, levél, elbeszélés, jellemzés nézőpontváltással,
kreatív írás.
Dramatikus játék előadása.
Ismeretek
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk - sok
szempontú megközelítés.
Térés
időviszonyok
(cselekményidő/külső, történelmi idő),
cselekmény,
szerkezet,
szereplők/jellemek,
kapcsolatok,
konfliktusok. Elbeszélői nézőpont.
A mű fontos témái (pl. barátság, közösség,
önfeláldozás, gyerekek-felnőttek, hűségárulás).

Fejlesztési követelmények
 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
főbb
fordulópontjainak
felismerése
 Egyes szereplők jellemzése
 Főbb helyszínek, térbeli
viszonyok azonosítása
 A
cselekmény
és
térszerkezet
vizuális
megjelenítése analóg vagy
digitális médiumban

Kapcsolódási
pontok
Erkölcstan: jó
és rossz, bűn
és erény, a
lelkiismeret.
Dráma
és
tánc:
elbeszélő
szöveg egyegy
jelenetének
dramatizált
megjelenítése

Az epikai mű szerkezete: előkészítés, cselekmény, fordulat,
bonyodalom, tetőpont, megoldás, végkifejlet, helyszín, főszereplő,
Kulcsfogalmak/fogalmak mellékszereplő

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

V. EGY SZABADON VÁLASZTOTT MESEREGÉNY ELEMZÉSE

Előzetes tudás

Olvasmányélmények; családról, anya-gyerek kapcsolatról szóló lírai
alkotások, mesék, elbeszélések.

Órakeret
6 óra

A harmonikus családi élet megtartó erejének felismerése, az értékes emberi
kapcsolatok megbecsülése. Folyamatos fejlesztési cél az irodalmi
művekben az emberi alaphelyzeteknek, az emberi kapcsolatok
A
tematikai
sokféleségének, a téma irodalmi megjelenésének megfigyelése, ideértve a
egység nevelésitémák változatait is.
fejlesztési céljai
Olvasói tapasztalatok, élmények előhívása, megidézése (szereplőinek tettei,
érzelmei, gondolatai, a megjelenített emberi helyzetek szóbeli és írásbeli
közlésekben.
Ismeretek
Családi, baráti kapcsolatok sokfélesége az
irodalmi művekben.
A választott művekhez kapcsolódó
fogalmi ismeretek.

Fejlesztési követelmények
 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
főbb
fordulópontjainak
felismerése
 Egyes szereplők jellemzése
 Főbb helyszínek, térbeli
viszonyok azonosítása
 A
cselekmény
és
térszerkezet
vizuális
megjelenítése analóg vagy
digitális médiumban

Kapcsolódási
pontok
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: óés
újszövetségi
történetek;
ókori görög
istenek,
hősök.
Ének-zene;
vizuális
kultúra:
mitológiai és
biblikus
témák
a
zenében,
a
képzőművész
etben.

Erkölcstan:
család,
barátság.
Az epikai mű szerkezete: előkészítés, cselekmény, fordulat,
bonyodalom, tetőpont, megoldás, végkifejlet, helyszín, főszereplő,
Kulcsfogalmak/fogalmak mellékszereplő

A továbbhaladás feltételei

A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni,
adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. Képes rövidebb szóbeli üzenetek,
rövidebb hallott történetek megértésére, összefoglalására, továbbadására.
Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési módokat.
Képes önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés, leírás, jellemzés,
levél, SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni. Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra,
írásra.
Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó)
megértése, a szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb és újabb szövegértési
stratégiákat megismerni, azokat alkalmazni. Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés
és ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló
ismeretterjesztő források).
Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját módszerét fejleszteni,
hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát találni, és azt alkalmazni.
A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szókincsében is
alkalmazni.
A tanuló meg tud nevezni három mesetípust példákkal, és fel tud idézni címe vagy
részlete említésével három népdalt. Különbséget tud tenni a népmese és a műmese között. Meg
tudja fogalmazni, mi a különbség a mese és a monda között. El tudja különíteni a ritmikus
szöveget a prózától.
Fel tud sorolni három-négy művet Petőfitől és Aranytól, képes egyszerűbb jellemzést
megfogalmazni János vitéz és más szereplők alakjáról. El tudja különíteni az egyszerűbb
versekben és prózai szövegekben a nagyobb szerkezeti egységeket.
Össze tudja foglalni néhány hosszabb mű cselekményét (János vitéz, A Pál utcai fiúk,),
meg tudja különböztetni, melyik közülük a regény és melyik az elbeszélő költemény.
Értelmesen és pontosan, tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tud felolvasni szövegeket. Részt
tud venni számára ismert témájú vitában, és képes érveket alkotni. Ismert és könnyen érthető
történetben párosítani tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, bonyodalom, tetőpont
fogalmával. Képes az általa jól ismert történetek szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket
feltárni. Képes néhány példa közül kiválasztani az egyszerűbb metaforákat.
Képes egyszerűbb meghatározást adnia következő fogalmakról: líra, epika,
megszemélyesítés, dal, rím, ritmus, motívum, konfliktus. Képes művek, műrészletek szöveghű
felidézésére.
Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes azonosítani erkölcsi értékeket
és álláspontokat, képes megfogalmazni saját erkölcsi ítéleteit.

Magyar nyelv és irodalom

6. évfolyam
CÉLOK ÉS FELADATOK

Az alapfokú képzés második szakaszának, így a 6. évfolyamnak is kiemelt cél- és
feladatrendszere:
 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.
 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.

A magyar nyelv és 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.
A magyar nyelv és 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.

Magyar nyelv
72 óra/év
2 óra/hét
Az éves órakeret felosztása:
Kiegészítő anyag,
Új
ismeretek forráselemzés, Összefoglalás,
feldolgozása
olvasmány
ellenőrzés
feldolgozás,
gyakorlás

Témakör

I.

Helyesírás, 2
nyelvhelyesség

II.

Szövegértés
szövegalkotás
gyakorlatban

és 2
a

III. Szófajok a nagyobb 46
nyelvi egységekben: a
mondatokban és a
szövegekben.
A
szófajokhoz kapcsolódó
helyesírási,
nyelvhelyességi,
szövegalkotási,
szövegértési
tudnivalók.
IV.
Könyvkönyvtárhasználat,
kultúra helyszínei

és 2
a

Összóraszám

3

0

5

3

0

5

6

4

56

0

0

2

Összesen:

68

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

I. HELYESÍRÁS, NYELVHELYESSÉG

Előzetes tudás

A tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a
szövegalkotásban, az írásbeli munkákban. A Magyar helyesírási szótár
használata tanári segítséggel.

Órakeret
5 óra

A leggyakrabban előforduló, a helyesírási alapelvekre épülő helyesírási
szabályok megismertetése, tudatosítása, azok fokozatos önálló
alkalmazásának fejlesztése az írott kommunikációban. A szófajokhoz
A
tematikai
kapcsolódó legalapvetőbb és leggyakoribb helyesírási szabályok, normák
egység nevelésimegismertetése.
fejlesztési céljai
A helyzetnek megfelelő, pontos helyesírás iránti igény kialakítása, a
helyesírást segítő segédeszközök (helyesírási szabályzat, szótár stb.) önálló
használatának kialakítása.

A magyar helyesírás alapelveinek ismeretében az írott magyar nyelvi norma
tudatosítása.

Fejlesztési követelmények

Ismeretek
A
tulajdonnév
értelemtükröztető
helyesírási alapjainak megismerése.
A
megismert
helyesírási
esetek
felismerése és tudatos alkalmazása az írott
szöveg megértése és szövegalkotási
folyamatában;
az
önkontroll
és
szövegjavítás fokozatos önállósággal.

Kapcsolódási
pontok

 Az alapvető helyesírási
szabályok megismerése
(kiejtés elve, szóelemzés
elve, hagyomány elve,
egyszerűsítés elve)
 A megismert helyesírási
esetek felismerése írott
szövegekben, és tudatos
alkalmazása
a
szövegalkotásban

Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek;
Idegen
nyelvek;
Vizuális
kultúra;
Természetism
eret;
Informatika: a
tantárgyra
jellemző
fogalmak,
tulajdonnevek
,
földrajzi
nevek,
digitális
kifejezések
helyesírása.
hang és betű, ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés
elve, hagyomány elve, egyszerűsítés elve) elválasztás, helyes
nyelvi
normáknak
megfelelő
mondatalkotás,
Kulcsfogalmak/fogalmak kiejtés,
határozóragok megfelelő használata

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

II. SZÖVEGÉRTÉS ÉS SZÖVEGALKOTÁS A GYAKORLATBAN

Órakeret
5 óra

A tanult olvasási stratégiák adekvát alkalmazása olvasás előtt, alatt és után.
A tanult különböző típusú és műfajú szövegek felismerése és megértése. A
Előzetes tudás
szöveg információinak és gondolatainak az életkora szerint elvárható
értelmezése és értékelése.
A szöveghez tartozó kép és szöveg közötti összefüggés felismertetése,
egyszerűbb ábrák, grafikonok értelmeztetése.
A
tematikai Az olvasási, a szövegértési hibák felismerésének fejlesztése, és a megfelelő
egység nevelési- javítási stratégia megismertetése, alkalmazásának elősegítése.
fejlesztési céljai A számítógépes szövegek olvasási sajátosságainak felismertetése.
A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak
felismertetése, a nehézségek tudatosítása.

A tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk felismerésének
képességének fejlesztése. (Médiatudatosság.)

Ismeretek
Az
információhordozók
kommunikációs funkcióinak és az
olvasott szövegek tipológiai és
műfaji különbségének megfigyelése,
a szöveg mondanivalójának saját
szavakkal történő megfogalmazása.
A szöveg szereplőinek bemutatása. A
szöveg és a kép összefüggéseinek
feltárása, értelmezése.

Fejlesztési követelmények
 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

Kapcsolódási
pontok
Matematika;
Természetism
eret:
szövegértés, a
feladatok
szövegének
értelmezése.
Informatika:
Adatkezelés,
adatfeldolgoz
ás,
információme
gjelenítés;
internetes
források
adatainak
megkeresése,
csoportosítása
.
Vizuális
kultúra:
szöveg és kép
összefüggései
.

elbeszélés, leírás, feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat,
Kulcsfogalmak/fogalmak jellemzés, levél, elektronikus levél, plakát, meghívó,
könyvismertető

III. SZÓFAJOK
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

A NAGYOBB NYELVI EGYSÉGEKBEN: A

MONDATOKBAN ÉS A SZÖVEGEKBEN.
KAPCSOLÓDÓ

HELYESÍRÁSI,

A

SZÓFAJOKHOZ Órakeret

NYELVHELYESSÉGI, 56 óra

SZÖVEGALKOTÁSI, SZÖVEGÉRTÉSI TUDNIVALÓK.

A hangok, képzésük, kiejtésük, kapcsolódásuk.
Előzetes tudás

A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján
toldalékos formában, mondatban és szövegben, megfelelő használatuk írott
és beszélt szövegben.

Nyelvi tudatosság figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv szerkezetének
megfigyeltetése; a hangok, a szóelemek és a szavak szintjének részletesebb
A
tematikai vizsgálata. A magyar nyelv sajátosságának tudatosítása. (pl. hangrend és
egység nevelési- illeszkedés, agglutináló nyelvtípus.)
fejlesztési céljai A kiejtés és az írás összefüggése szabályszerűségeinek megismertetése.
Elemző képesség fejlesztése: a szófaji csoportok jellemző alaktani
viselkedésének megfigyeltetése.

Ismeretek
A saját nyelvváltozatból ismert
hangok eltérései a sztenderd
változattól.
A szavak egy lehetséges osztályának,
a
szófajok
legjellemzőbb
csoportjainak áttekintése
A tanult alapszófajok leggyakoribb
képzőinek megismerése, szóalkotási
gyakorlatok.

Fejlesztési követelmények
 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

Kapcsolódási
pontok
Idegen
nyelvek:
a
tanult idegen
nyelv
hangállomány
a, hangtani,
szótani
szerkezete.
Természetism
eret: az ember
hangképző
szervei.

szóelem, szófajok: ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó,
Kulcsfogalmak/fogalmak igenevek, névmások, viszonyszók, szó mondatszók

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

IV. KÖNYV-

ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLAT, A KULTÚRA Órakeret

2 óra

HELYSZÍNEI

Előzetes tudás

Megadott szempontok alapján gyűjtőmunka végzése.
Megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunka végzése a könyvtárban
A
tematikai és digitális felületeken
egység nevelési- Az információ-keresés, –gyűjtés alapvető technikáinak gyakorlása
fejlesztési céljai

Fejlesztési követelmények

Ismeretek
 A
könyvtárak
típusaival
jellemzőivel való ismerkedés

Kapcsolódási
pontok

és
 Megadott szempontok alapján
önálló gyűjtőmunka végzése a
könyvtárban
és
digitális
felületeken
 Az információ-keresés, –
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

könyvtár, katalógus, digitális adattárak, múzeum, kiállítás,
Kulcsfogalmak/fogalmak gyűjtemény, sajtó, folyóirat, rovat, célcsoport, könyvismertetés

A továbbhaladás feltételei

A beszédhelyzethez (címzett, szándék, tartalom ) és a nyelvi illem alapvető szabályaihoz
alkalmazkodó beszédmód a kommunikáció iskolai és gyakorlati helyzeteiben.
A nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök helyes használata élőbeszédben.
Különböző témájú és műfajú szövegek értő olvasása, értelmes felolvasása.
Igényes, pontos és helyes fogalmazás.
Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek átfogó megértése, a szövegből
az információk visszakeresése.
Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek
alkalmazásával.
Felismeri a szövegértés folyamatát, valamint fejleszti azt.
Jól olvasható írás, az írásos szöveg rendezett elhelyezése.
Szövegben az alapszófajok felismerése.(ige, főnév, melléknév, számnév ,határozószó,
névmások.
Ismeri az igekötők általános jellemzőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk kapcsolódó főbb
helyesírási szabályokat-ezeket igyekszik alkalmazni írott munkáiban is.

Magyar irodalom
VI. Hősök az irodalomban
V.1. 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.)
V.2. Irodalom és mozgókép
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi
VII. Arany János: Toldi
VIII. Szeretet, hazaszeretet, szerelem
Bibliai történetek
Ady Endre: Karácsony
Mária és József története
Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony
Jézus tanítása a gyermekekről
Juhász Gyula: Karácsony felé
(karácsonyi ünnepkör)
Fekete István: Róráté
Kányádi Sándor: Hattyúdal

Reményik Sándor: A karácsonyfa énekel
Lázár Ervin: Az élet titka (Eredeti üzenet)

Kölcsey Ferenc: Himnusz
Vörösmarty Mihály: Szózat

Radnóti Miklós: Nem tudhatom
Szendrey Júlia: Magyar gyermek éneke

Petőfi Sándor: Honfidal
Irodalom és mozgókép
Hollós László–Dala István: Szerelmes földrajz/
vagy
Rockenbauer
Pál:
Másfélmillió
lépés
Magyarországon (részlet, lehetőleg a saját
régióról)

Csokonai
kérelem

Vitéz

Mihály:

Tartózkodó Kőmíves Kelemen
Szerelem a népdalokban:
Tavaszi szél vizet áraszt
Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert…
A csitári hegyek alatt
Radnóti Miklós: Bájoló
IX. Gárdonyi Géza: Egri csillagok
X. Választható világirodalmi ifjúsági regény
Daniel Defoe: Robinson Crusoe vagy
Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg
KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK:
Arany János: Toldi
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Választható világirodalmi ifjúsági regény:
Daniel Defoe: Robinson Crusoe vagy
Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg

MEMORITEREK:
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem
Arany János: Rege a csodaszarvasról (részlet)
Arany János: Családi kör (részlet)
Arany János: A walesi bárdok (részlet)
Arany János: Toldi (részletek)
Kölcsey Ferenc: Himnusz (1-2. vsz.)
Vörösmarty Mihály: Szózat (1. és 2. vsz.+13.,14. vsz.)
108 óra/év
3 óra/hét

Az éves órakeret felosztása:
Kiegészítő anyag,
Új
ismeretek forráselemzés, Összefoglalás,
feldolgozása
olvasmány
ellenőrzés
feldolgozás,
gyakorlás

Összóraszám

I. Hősök az irodalomban

22

2

4

28

II. Arany János: Toldi

26

2

2

30

III. Szeretet, hazaszeretet, 23
szerelem

2

2

27

IV. Prózai nagyepika – 12
ifjúsági regény 2. Gárdonyi Géza: Egri
csillagok

2

2

16

V.

0

2

7

Témakör

Szabadon választott 5
világirodalmi ifjúsági
regény

Összesen:
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

108
Órakeret

I. HŐSÖK AZ IRODALOMBAN
Verses kisepikai
megkülönböztetése.

alkotások;

28 óra
a

népköltészet

és

műköltészet

Hangsúlyos verselés; rím.
A ballada műfaji jellemzőinek, sajátos szerkesztés- és előadásmódjának
megismerése; magatartásformák, erkölcsi értékek elemzése.
A
tematikai Memoriterek kifejező tolmácsolása, különböző előadásmódok megvitatása.
egység nevelésifejlesztési céljai Arany János: A walesi bárdok című balladájának értelmezése, a felvetett
szempontok befogadásával, megértésével (szerkezet, műfaji jellemzők,
magatartásformák).

Fejlesztési követelmények

Ismeretek
Egy népballada értelmezése és előadása
(pl. Kőmíves Kelemen vagy Kádár Kata).
A műfaji sajátosságok megfigyelése,
elemzése
(szaggatottság,
kihagyás,
elhallgatás stb.).
Arany János: A walesi bárdok – egy
műballada értelmezése és előadása.
Egyszólamú, egyenes vonalú (lineáris)
szerkezet.

 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

Kapcsolódási
pontok
Erkölcstan:
bűn, erény,
lelkiismeret.
Ének-zene:
népdal,
népballada.

próbatétel, ismétlődő motívum, időmértékes verselés, vándortéma;
Kulcsfogalmak/fogalmak daktilus, spondeus, hexameter; epigramma, ballada, vígballada,
népballada, műballada, balladai homály, kihagyás
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

II. ARANY JÁNOS: TOLDI

Előzetes tudás

Elbeszélő költemény, felező 12-es forma; Petőfi Sándor: János vitéz.

Órakeret
30 óra

Magatartásformák (indulat, hirtelen harag) elutasítása, erkölcsi értékek
A
tematikai (szeretet, helytállás) vállalása. A szövegközeli olvasás, a szövegértelmező,
egység nevelési- műértelmező képesség fejlesztése (tér- és időviszonyok, cselekmény, a
fejlesztési céljai szereplők kapcsolatai; magatartások értelmezése; lélekábrázolás). A
szókincs, az esztétikai és erkölcsi érzék, az ítélőképesség fejlesztése.

Fejlesztési követelmények

Ismeretek
A Toldi cselekménye, szerkezete.
Toldi Miklós helyzete, tettei, magatartása
(értelmezés, jellemzés); kapcsolatai,
konfliktusai (elemzés).
Arany
lélekábrázolása
(családi
kapcsolatok; bűn és megtisztulás).
A
megjelenítés
eszközei
(az
egységenkénti feldolgozás során a
poétikai eszközök elemzése: képek, pl.
hasonlat, megszemélyesítés, metafora;
alakzatok, pl. ellentét, párhuzam, túlzás,
felsorolás, részletezés, szótőismétlés).
Verselési
elemzések,
ritmizálási
gyakorlatok

 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

Kapcsolódási
pontok
Erkölcstan:
bűn és erény,
lelkiismeret,
megtisztulás.
Ének-zene:
ritmizálási
gyakorlatok.

verses epika, elbeszélő költemény; s, előhang, epizód, késleltetés;
Kulcsfogalmak/fogalmak allegória; fokozás, túlzás, megszólítás
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

III. SZERETET, HAZASZERETET, SZERELEM

Előzetes tudás

Lírai alkotások jellemzői; költői nyelv, képek, alakzatok, zeneiség.
Ismeretek József Attila, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Petőfi Sándor,
Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor egy-egy alkotásáról
(memoriterek is).

Órakeret
27 óra

Annak belátása, hogy az irodalmi művek olvasása gazdagítja érzelmi
A
tematikai életünket. A befogadási képességek növelése különböző kifejezésmódú
egység nevelési- szövegek olvasásával, feldolgozásával. Jellemző motívumok, témák
fejlesztési céljai azonosítása. Képesség az epikai és lírai műnem megkülönböztetésére (az
ábrázolás irányultsága alapján).

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

olvasott
szöveg Ének-zene:
Témák, motívumok lírai alkotásokban (pl.  Az
szereplőinek
érzelmeiről,
természet,
évszakok,
napszakok,
megzenésített
gondolatairól,
az versek.
szerelem).
élethelyzetekről
vélemény
A lírai műnem sokszínűsége: változatos
megfogalmazása szóban és
szerkezeti megoldások, képiség, zeneiség,
írásban
hangnemek – eltérő alkotói magatartások.
 A
szeretet,
szerelem,
hazaszeretet
különböző
példáit
Szemelvények a magyar irodalom
kifejező szövegek megértése
különféle műfajú alkotásaiból, pl.
és összehasonlítása
Csokonai Vitéz Mihály, József Attila,
téma
megjelenítését
Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, Szabó  A
különböző
korokban
és
Lőrinc, Weöres Sándor műveiből –
műfajokban szolgáló nyelvi
értelmezések, poétikai és verstani
formák elkülönítése lírai és
gyakorlatok.
prózai szövegekben

A különböző korokban és
A választott művekhez kapcsolódó
műfajokban megjelenő témák
fogalmi ismeretek.
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

líra, lírai alany, lírai én, téma, motívum; versforma, rímszerkezet,
Kulcsfogalmak/fogalmak keresztrím, alliteráció; dal, népdal
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

IV. PRÓZAI NAGYEPIKA – IFJÚSÁGI
GÁRDONYI GÉZA: EGRI CSILLAGOK

REGÉNY

2. - Órakeret
16 óra

Korábban olvasott regények, ifjúsági regények.
Előzetes tudás

Epikus művek jellemzői: szerkezet, idő, helyszín, cselekmény, fordulat,
szereplő; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.

Alapvető erkölcsi értékekkel való azonosulás (szerelem, hazaszeretet,
hűség, helytállás), az emberi magatartások megítélése és értékelése. A házi
A
tematikai olvasmányok korábban megismert megközelítési lehetőségeinek
egység nevelési- felidézése, alkalmazása. Felkészítés a mű sok szempontú befogadására,
fejlesztési céljai értelmezésére; az olvasottak önálló dokumentálására (pl. motívumok
azonosítása, jegyzetelés, vázlat). Kreativitás fejlesztése szövegalkotási
gyakorlatokkal.

Fejlesztési követelmények

Ismeretek
Gárdonyi Géza: Egri csillagok – sok
szempontú megközelítés.
Térés
időviszonyok
(cselekményidő/külső, történelmi idő),
cselekmény, szerkezet; a szereplők
csoportjai, kapcsolataik; konfliktusok.
Elbeszélői nézőpont, jellemábrázolás,
ábrázolásmód.
Bornemissza Gergely életútja.
A mű fontos témái (történelem, hősiesség,
barátság, szerelem, árulás stb.) és
motívumai (pl. hold, csillag, gyűrű).

 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

Kapcsolódási
pontok
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek:
adott
történetekben
a valós és
fiktív elemek
megkülönböz
tetése.
Informatika:
egynyelvű
szótárak (pl.
jelképszótár,
szimbólumsz
ótár)
használata.
Természetism
eret:
a
regényhez
kapcsolódó
topológia.

történelmi regény, elbeszélő, időszerkezet, több szálon futó
Kulcsfogalmak/fogalmak cselekmény, jellemek
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

V. SZABADON

Előzetes tudás

Hősies magatartásformák a korábbi olvasmányélményekben.

VÁLASZTOTT VILÁGIRODALMI IFJÚSÁGI Órakeret

REGÉNY

7 óra

A „próbatétel, kaland, hősiesség” tematika alapján is emberi alaphelyzetek,
A
tematikai irodalmi témák, formák felismerése, a tematika sok szempontú
egység nevelési- megközelítése (pl. jellemformálás, archetipikus helyzetek). Felkészítés a
fejlesztési céljai téma megjelenésének változatosságára; különböző korszakban írott, eltérő
műfajú művek befogadására.

Ismeretek
A hősies magatartás néhány példája,
változata; a próbatételek, kalandok
szerepe.

Fejlesztési követelmények

- A

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

-

-

-

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

Kapcsolódási
pontok
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek:
hősök,
történetek,
legendák
elemzése.
Vizuális
kultúra:
hősök,
próbatételek,
kalandok
képzőművész
eti
megjelenítése
.

Erkölcstan: a
próbatétel,
kaland,
hősiesség
lehetséges
összefüggései
.
A korábban tanult poétikai fogalmak alkalmazása a választott
Kulcsfogalmak/fogalmak regénynek megfelelően

-

A továbbhaladás feltételei
A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni,
adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. Képes rövidebb szóbeli üzenetek,
rövidebb hallott történetek megértésére, összefoglalására, továbbadására.
Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési módokat.
Képes önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés, leírás, jellemzés,
levél, SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni. Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra,
írásra.
Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó)
megértése, a szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb és újabb szövegértési
stratégiákat megismerni, azokat alkalmazni. Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés
és ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló
ismeretterjesztő források).
Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját módszerét
fejleszteni, hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát találni, és azt alkalmazni.

A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó,
igenevek, névmások), valamint az igekötők általános jellemzőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk
kapcsolódó főbb helyesírási szabályokat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni
is.
A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szókincsében is
alkalmazni.
A tanuló meg tudja fogalmazni, mi a különbség a mese és a monda között. El tudja
különíteni a ritmikus szöveget a prózától. Felismeri a hexameteres szövegről, hogy az
időmértékes, a felező tizenkettesről, hogy az ütemhangsúlyos. Fel tud sorolni három-négy
művet Petőfitől és Aranytól, képes egyszerűbb összehasonlítást megfogalmazni János vitéz és
Toldi Miklós alakjáról. Képes értelmezni A walesi bárdokban rejlő üzenetet, és meg tudja
világítani 5–6 mondatban az Egri csillagok történelmi hátterét. El tudja különíteni az
egyszerűbb versekben és prózai szövegekben a nagyobb szerkezeti egységeket. Össze tudja
foglalni néhány hosszabb mű cselekményét (Toldi, Egri csillagok), meg tudja különböztetni,
melyik közülük a regény és melyik az elbeszélő költemény. Értelmesen és pontosan, tisztán,
tagoltan, megfelelő ritmusban tud felolvasni szövegeket. Részt tud venni számára ismert témájú
vitában, és képes érveket alkotni. Ismert és könnyen érthető történetben párosítani tudja annak
egyes szakaszait a konfliktus, bonyodalom, tetőpont fogalmával. Képes az általa jól ismert
történetek szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni. Képes néhány példa közül
kiválasztani az egyszerűbb metaforákat és metonímiákat. Képes egyszerűbb meghatározást
adnia következő fogalmakról: líra, epika, epizód, megszemélyesítés, ballada, dal, rím, ritmus,
mítosz, motívum, konfliktus. Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére.
Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes azonosítani erkölcsi értékeket
és álláspontokat, képes megfogalmazni saját erkölcsi ítéleteit.

Magyar nyelv és irodalom

7. évfolyam
CÉLOK ÉS FELADATOK
A 7. évfolyamon a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése,
bővítése, finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ
felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje
szintén nagy jelentőséget kap, mint pl. a digitális tartalomalkotás és tartalommegosztás, továbbá
kommunikációs együttműködés az interneten keresztül. Fontos feladat a nyelvről tanult
ismeretek mélyítése, a nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyelése mondat- és
szövegépítő eljárásokkal. Mire eljutottak a tanulók a 7. évfolyamig, addigra már
megismerkedtek a János vitézzel és a Toldival, a mesékkel és a mondákkal, az első közösen
megismert terjedelmesebb regényekkel. Az olvasás és írás, a szövegértés és szövegalkotás
ekkorra már több kell, hogy legyen számukra merő technikai gyakorlatnál vagy egyszerű
kódoló – dekódoló eljárásnál. Érteniük kell, hogy az irodalom olyan üzenet, amelyet elődeink
és a rendkívüli képességekkel megáldott művészek örökítettek ránk, s amely üzenetnek a
megfejtése és életünkbe építése a mi dolgunk. Ekkorra már szerencsés, ha a tanulók jól értik: a
pragmatikus tudáselemeken túl az embernek szüksége van egy ünnepnapi tudásra is, amiben
elsősorban a művészetek adhatnak eligazítást. Ahhoz, hogy az irodalommal ebben a másfajta
jelentésében is képesek legyenek szembesülni, ehhez több előfeltételnek is teljesülnie kell.
Előfeltétele ennek a tanterv, az iskola és a nevelő részéről, hogy vegye figyelembe a tanuló
sajátos serdülőkori viszonyát a tanulmányokhoz, a mély lelki kérdéseket érintő
kommunikációhoz és a tekintélyhez, és csakis ezt a kritikus és sebezhető kamaszt jól ismerve
fogalmazza meg célkitűzéseit. Ugyanennek másik előfeltétele a tanuló részéről, hogy legyen
partner azoknak a képességeknek a kialakításában, amelyek az effajta irodalomértéshez
elengedhetetlenek. Ennek megfelelően 7. évfolyamon számos képességszintet el kell érni.
Beszédkészség szempontjából a tanuló beszédében már nemcsak megfelelően artikulál, hanem
kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- és szövegfonetikai eszközöket is
megfelelően alkalmazza. Már nemcsak összefoglalni tudja az olvasottakat, hanem érvelni is
képes. Nemcsak a beszédhelyzethez alkalmazkodik, hanem különféle kommunikációs
technikákat is képes alkalmazni. Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni
képes a vázlatot, hanem ő maga is képes az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira.
Szövegértés szempontjából már nemcsak értelmezésre, hanem formai-stilisztikai elemzésre is
képes, továbbá a zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosítására. Irodalomismeret
szempontjából már nemcsak a lírai és az elbeszélő szerkezetek kulcsfogalmait ismeri, hanem
érti a formai jegyek jelentésteremtő szerepét is, továbbá megismerkedik a drámával, a
befogadóval, a hatással, a beszédhelyzettel, a jellemzés módjaival és a tantervben számára előírt
további fogalmakkal. Erkölcsi ítélőképesség szempontjából a tetszésnyilvánításra és az eltérő
vélemény tiszteletére is képes. Ismeri a média működésének, társadalmi hatásainak alapvető
összefüggéseit, a történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit.

Magyar nyelv
34 óra/év
1 óra/hét
Az éves órakeret felosztása:

Témakör
I. A

Kiegészítő anyag,
Új
ismeretek gyakorlás
Összefoglalás,
feldolgozása
ellenőrzés

kommunikáció, a 3
digitális írásbeliség
fejlesztése

Összóraszám

0

1

4

0

4

20

2

0

0

2

Szövegértés, 3
szövegalkotás

0

0

3

V. Készüljünk a felvételire! 5

0

0

5

II. Mondat a szövegben – 16
az egyszerű mondat
részei, a mellérendelő
szószerkezet
III. Könyvtárhasználat
IV.

Összesen:

34

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

I. A

KOMMUNIKÁCIÓ,

A

DIGITÁLIS

ÍRÁSBELISÉG Órakeret

4 óra

FEJLESZTÉSE

A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet;
beszédhelyzet; nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus, testtartás, távolság,
külső megjelenés.
A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, kapcsolat,
valamint a különféle beszédhelyzetekben való részvétel formái.

A
tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Ismeretek

A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése
A kommunikáció nem nyelvi jeleinek alkalmazása mindennapi
helyzetekben
A kommunikációs zavar felismerése, néhány megismert korrekciós
lehetőség alkalmazása
A szövegértési készség fejlesztése
A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése
Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása
Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben
A tömeg- és digitális kommunikáció jellemzőinek megismerése

Fejlesztési követelmények

A beszéd zenei eszközei, a nem Kifejező, a beszéd zenei eszközeit,
verbális jelek.
a nem verbális jeleket a
beszédhelyzetnek
megfelelően
használó megnyilatkozás.

Kulcsfogalmak/fogalmak

Kapcsolódási
pontok
Minden tantárgy:
felszólalás,
kiselőadás,
(ünnepi) beszéd,
részvétel
beszélgetésben,
vitában.
Vizuális kultúra:
szöveg és kép
kapcsolata
a
vizuális
médiumokban.

Dráma és tánc:
kifejező
szövegmondás
dramatikus
játékban.
tömegkommunikáció, kommunikációs zavar, vélemény,

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

II. A NYELV SZERKEZETE ÉS JELENTÉSE

Órakeret
20 óra

Szótő, toldalék: képző, jel, rag, összetett szók; alapszófajok: ige, főnév,
melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi,
melléknévi, határozószói igenév.
Mondatfajták típusai, használatuk.

A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- és
szövegépítő eljárásokkal. A mondatfajták közlési szándékának
A
tematikai felismertetése a beszélt és írott nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi
egység nevelési- kommunikációban.
fejlesztési céljai
A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az
elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése.

Fejlesztési követelmények

Ismeretek

Kapcsolódási
pontok

Szószerkezetek
típusai,
fajtái: A szóösszetétel, a szóképzés és a Vizuális
mellérendelés, alárendelés.
jelentés összefüggésének elemzése kultúra:
A szószerkezetek és a mondatok szépirodalmi és nem irodalmi vizuális
megalkotásában
szerepet
játszó szövegekben;
szógyűjtés
és kommunikáci
viszonyszók és mondatszók.
játékos
szóalkotás-képzéssel, ó, a vizuális
A szószerkezettípusok felépítésének összetétellel.
közlések
megfigyelése, felismerésük és alkotásuk.
felépítése.
A fő mondatrészek szerepének és
mondatbeli viszonyainak, a hozzájuk
Idegen
kapcsolódó
vonzatok
jellemzőinek
nyelvek:
a
tanulmányozása.
tanult idegen
Fő mondatrészek szerepe, funkciója és
nyelv
fajtái, mondatbeli viszonyaik, vonzatok.
szóalkotása.
A szóösszetételek típusai, jelentésük
változása,
helyesírási
szabályai.
Szóösszetétel, alapszó, képzett szó,
szókapcsolat megkülönböztetése.
Mondatrész, alany, állítmány, jelző (minőség, birtokos,
mennyiség), határozó (idő, hely, mód, társ, eszköz, állapot).
Kulcsfogalmak/fogalmak Szószerkezet, mellérendelő és alárendelő szószerkezet.
Viszonyszó, névelő, kötőszó, névutó, partikula, segédige, igekötő.
Mondatszó, indulatszó, módosítószó.
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

III. KÖNYV-

ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLAT, A KULTÚRA Órakeret

HELYSZÍNEI

2 óra

Előzetes tudás

Könyvtár órán szerzett tájékozódás
A szövegek sajátosságainak megfigyeltetése, főbb fajtáinak tudatosítása:
A
tematikai lineáris és nem lineáris, hagyományos és digitális szövegek
egység nevelési- Digitális és/vagy nyomtatott szótárak használata
fejlesztési céljai
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

IV. Szövegértés, szövegalkotás

Előzetes tudás

A tanult szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás,
előzetes tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása
különféle megjelenésű és típusú szövegeken. A saját szövegértési hiba
felismerése, korrigálása.

Órakeret
3 óra

A
tematikai Szövegfeldolgozási módok, adatkeresési technikák, olvasási formák
egység nevelési- (intenzív és extenzív olvasás) megismertetése.
fejlesztési céljai A kifejező szövegtolmácsolás képességének fejlesztése.

A tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, információkezelési
módok megismertetése, gyakorlati alkalmazása nyomtatott és elektronikus
szövegekben.
Kritikai gondolkodás fejlesztése: az elektronikus, internetes
információforrások kezelése a megbízhatóság, hitelesség szempontjából. A
tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk felismerésének
képességének fejlesztése.
A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak
felismertetése, a nehézségek tudatosítása.
Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az
intertextualitás kezelése, a különböző
forrásokból
származó
adatok
megbízhatóságának
és
használhatóságának kérdése.
Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és
feldolgozási technikái.
Elektronikus
és
nyomtatott
szótárhasználat.

A megismert szövegfeldolgozási
módok
gyakorlása,
újabb
technikák,
olvasási
formák
megismerése (intenzív és extenzív
olvasás),
azok
gyakorlatban
történő alkalmazása.
A
szöveg
érzelmi-gondolati
tartalmát kifejező olvasás.
A különböző forrásból származó
információk megadott szempontok
szerint való összehasonlítása,
kritikai következtetés levonása.

Minden
tantárgy: az
egyes
tantárgyakban
olvasott
szövegek
feldolgozásán
ak tantárgyi
sajátosságai.
Informatika:
keresési
ismeretek
alkalmazása.
Vizuális
kultúra:
ábrák, képek,
illusztrációk
értelmezése.

Kulcsfogalmak/fogalmak

Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg,
szövegfeldolgozás.

Fejlesztési követelmények

Ismeretek
A lineáris és nem lineáris, hagyományos
és digitális szövegek

Kapcsolódási
pontok

 A
szövegek
sajátosságainak
megfigyeltetése,
főbb
fajtáinak
tudatosítása:
lineáris és nem lineáris,
hagyományos és digitális
szövegek
 Digitális
és/vagy
nyomtatott
szótárak
használata

szöveg, hagyományos szöveg, digitális szöveg, lineáris szöveg,
Kulcsfogalmak/fogalmak nem lineáris szöveg

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

V. KÉSZÜLJÜNK A FELVÉTELIRE!

Előzetes tudás

Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyomány
elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás folyamatában;
önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal.

Órakeret
5 óra

A nyelvi tudatosság növelése: a normakövető és a normától eltérő
helyesírás értelemtükröztető szerepének értelmezése. Szövegértelmezési
A
tematikai képességek fejlesztése: a mondatfajták, a mondat szerkezeti típusainak
egység nevelési- írásjelhasználata; a szöveg központozásának, a párbeszéd és az idézetek
fejlesztési céljai leggyakoribb szabályainak megismertetése.
A nyelvtani ismeretek alapján megismert összetett szavak helyesírása, az
értelemtükröztető rendszer megismertetése.

Fejlesztési követelmények

Ismeretek

Kapcsolódási
pontok

Összetett szavak helyesírásának alapvető A helyesírás értelemtükröztető Informatika: a
szabályainak megismerése, alkalmazása. szerepének
felhasználása helyesírási
különféle írásbeli műfajokban.
ellenőrző
programok.
Vizuális
kultúra:
tipográfiai
ismeretek –
esztétikus és
célszerű
íráskép.
nincsenek
Kulcsfogalmak/fogalmak

A továbbhaladás feltételei
Részvétel a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, különféle formáiban.(vita,
hozzászólás)
A mindennapi élet problémáiról, olvasmányokról saját vélemény megfogalmazása az érvelés szabályait
követve.
Rendezett, egyéni íráskép.
A megértést biztosító hangos és néma olvasás, szöveghű folyamatos felolvasás, szövegmondás.
Az egyszerű mondat részeinek megnevezése, elemzése.
A mondatfajták biztos megkülönböztetése.
Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi ill. a mondatrészek közötti írásjeleket.
A tanult nyelvhelyességi és helyesírási szabályok megfelelő alkalmazása.(Központozás, a tanulmányok
során előforduló tulajdonnevek, a belőlük képzett melléknevek helyesírásának, az egybe- és külön írás
elveinek ismerete és megfelelő alkalmazása.
A szöveg tartalmának összefoglalása ill. önálló vázlatkészítés.

Magyar irodalom
7. évfolyam
68 óra/év
2 óra/hét
Az éves órakeret felosztása:
Új ismeretek Kiegészítő
Összefoglalás, Összfeldolgozása anyag,
ellenőrzés
óraszám
forráselemzés,
olvasmány
feldolgozás,
gyakorlás

Témakör

I. Korok és portrék
A) A középkor

3

B) A reneszánsz, a 11
humanizmus, a
reformáció
C) Irodalmunk
17-18.
században

a4

D)-E)
A 28
klasszicizmus és a
romantika
II.

Magyar
világirodalmi
regény

vagy 4
ifjúsági

Összesen:

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

2

0

5

2

2

15

2

0

6

2

4

34

2

2

8

68

KOROK ÉS PORTRÉK –

Órakeret

A, A KÖZÉPKOR

5 óra

Epikai műnem. Verses és prózaepika (néhány, már tanult műfajjal).
Mese, monda, mitológiai történet, bibliai elbeszélés.
Cselekmény, idő, helyszínek, fordulat, szereplő; szerkezet; elbeszélés,
párbeszéd, leírás; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.

Az érzelmi tartalmak felismerésének (pl. indulatok, szeretet, együttérzés,
A
tematikai segítőkészség, félelem, bizalom, hála), az erkölcsi választások
egység nevelési- értelmezésének és véleményezésének fejlesztése.
fejlesztési céljai
Az irodalmi élmény befogadásának és megosztásának fejlesztése.

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

KOROK ÉS PORTRÉK –

B, RENESZÁNSZ, HUMANIZMUS, REFORMÁCIÓ

Órakeret
15 óra

Epikai műnem. Verses és prózaepika (néhány, már tanult műfajjal).
Mese, monda, mitológiai történet, bibliai elbeszélés.
Cselekmény, idő, helyszínek, fordulat, szereplő; szerkezet; elbeszélés,
párbeszéd, leírás; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.

Az érzelmi tartalmak felismerésének (pl. indulatok, szeretet, együttérzés,
A
tematikai segítőkészség, félelem, bizalom, hála), az erkölcsi választások
egység nevelési- értelmezésének és véleményezésének fejlesztése.
fejlesztési céljai
Az irodalmi élmény befogadásának és megosztásának fejlesztése.

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

KOROK ÉS PORTRÉK –

C, IRODALMUNK A 17-18. SZÁZADBAN

Órakeret
6 óra

Epikai műnem. Verses és prózaepika (néhány, már tanult műfajjal).
Mese, monda, mitológiai történet, bibliai elbeszélés.
Cselekmény, idő, helyszínek, fordulat, szereplő; szerkezet; elbeszélés,
párbeszéd, leírás; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.

Az érzelmi tartalmak felismerésének (pl. indulatok, szeretet, együttérzés,
A
tematikai segítőkészség, félelem, bizalom, hála), az erkölcsi választások
egység nevelési- értelmezésének és véleményezésének fejlesztése.
fejlesztési céljai
Az irodalmi élmény befogadásának és megosztásának fejlesztése.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Mesék Mátyás királyról: Hogyan került
holló Mátyás király címerébe? (Kóka
Rozália gyűjtése alapján)
Janus Pannonius: Pannonia dicsérete




Balassi Bálint: Egy katonaének
Balassi Bálint: Hogy Juliára talála, így
köszöne néki
Tinódi Lantos Sebestyén: Eger vár
viadaljáról való ének (részletek)

Irodalom és színház vagy film kapcsolata
A
reneszánsz
dráma
Shakespeare: Szentivánéji álom vagy
Romeo és Júlia




A korszakban keletkezett
irodalmi
szövegek
olvasása, értelmezése
A reneszánsz világkép
értelmezés
A reformáció és az
anyanyelvi
kultúra
összefüggésének
felismerése
A reneszánsz irodalom
alkotóinak,
műfajainak,
jellegzetes motívumainak
megismerése
A
reneszánsz
drámaváltozatok
elkülönítése
Egy adott mű különböző
művészeti ágakban és
médiumokban megjelenő
adaptációjának
összehasonlítása

Kapcsolódási
pontok
Erkölcstan:
nemzedékek,
család,
felnőttek,
gyerekek
kapcsolatai.
Dráma
és
tánc: érzelmi
tartalmak
kifejezése
drámajátékba
n,
szerepjátékba
n.

reneszánsz, humanizmus, reformáció, könyvnyomtatás, vitézi
Kulcsfogalmak/fogalmak élet, életkép, dal, epigramma, dráma, vígjáték (komédia)

Fejlesztési követelmények

Ismeretek

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek:
I./1-21.versszak)
–
Mikes
Kelemen:
(részletek)

Törökországi

levelek

–

–

–

Kulcsfogalmak/fogalmak

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A korszakban keletkezett
irodalmi
szövegek
olvasása, értelmezése
A nemzeti hagyományunk
szempontjából szimbolikus
irodalmi
szövegeink
megismerése
A
barokk
jellegzetes
műfajainak
és
stílusjegyeinek
megismerése
A
hazaszeretet
megjelenése a korszak
művészetében

Kapcsolódási
pontok
Erkölcstan:
nemzedékek,
család,
felnőttek,
gyerekek
kapcsolatai.
Dráma
és
tánc: érzelmi
tartalmak
kifejezése
drámajátékba
n,
szerepjátékba
n.

kuruc kor, toborzódal, bujdosóének, siratóének, levél, emlékirat

D, A KLASSZICIZMUS ÉS A ROMANTIKA IRODALMA

Órakeret
38 óra

Epikai műnem. Verses és prózaepika (néhány, már tanult műfajjal).
Mese, monda, mitológiai történet, bibliai elbeszélés.
Cselekmény, idő, helyszínek, fordulat, szereplő; szerkezet; elbeszélés,
párbeszéd, leírás; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.

Az érzelmi tartalmak felismerésének (pl. indulatok, szeretet, együttérzés,
A
tematikai segítőkészség, félelem, bizalom, hála), az erkölcsi választások
egység nevelési- értelmezésének és véleményezésének fejlesztése.
fejlesztési céljai
Az irodalmi élmény befogadásának és megosztásának fejlesztése.

Ismeretek
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez
Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz
Kölcsey Ferenc: Huszt
Kölcsey Ferenc: Emléklapra
Kölcsey Ferenc: Himnusz
Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek)
Vörösmarty Mihály: Szózat
Vörösmarty Mihály: Ábránd
Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem
Petőfi Sándor: Nemzeti dal
Petőfi Sándor: Szeptember végén
Arany János: A fülemile
Arany János: A tölgyek alatt vagy Epilógus
Jókai: A huszti beteglátogatók
Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa
Mikszáth Kálmán: A néhai bárány
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője

Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet
Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert…
Petőfi és Arany levelezése – részletek

Fejlesztési követelmények
 A
nemzeti
identitást
meghatározó
lírai
szövegek
olvasása,
megértése, megbeszélése
 A felvilágosodás és a
romantika
korának
művelődéstörténeti
és
irodalmi
programjának
megismerése
 Az irodalmi szövegekben
megfogalmazott közösségi
és
egyéni
erkölcsi
dilemmák
felismerése,
megvitatása
 Lírai szövegek poétikairetorikai-stilisztikai
elemzése
 Alapvető
lírapoétikai
szakterminusok bevezetése
(lírai én, lírai én pozíciói;
hangulati líra, gondolati
líra,
közösségi
líra;
helyzetdal,
életkép,
megszólító vers)
 Alapvető
hangulatok,
beszélői
attitűdök,
modalitások felismerése:
pl.
vidám,
könnyed,
humoros,
ironikus,
emelkedett,
fennkölt,
meghitt, idilli
 Néhány alapvető lírai
műfaj jellemző darabjának
megismerése (pl.: dal,
himnusz, epigramma, óda)
 Alapvető
szóképek
felismerése:
hasonlat,
megszemélyesítés,
metafora

Kapcsolódási
pontok
Informatika: a
helyesírási
ellenőrző
programok.
Vizuális
kultúra:
tipográfiai
ismeretek –
esztétikus és
célszerű
íráskép.

 A novella és a regény
műfaji
sajátosságai
felismerése
 Novellákat és regények
különböző
szempontok
szerinti (téma, műfaj,
nyelvi kifejezőeszközök)
értelmezése
 A kisepikai és a nagyepikai
alkotások különbségeinek
felismerése (cselekmény,
szereplők,
helyszínek,
tematikus fókusz, stb.)

romantika; közösségi emlékezet,
önazonosság; szállóige,
szónoklat, humor, óda, elégia, dal, himnusz, epigramma, kisepika,
Kulcsfogalmak/fogalmak anekdota, novella, elbeszélés

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Regényelemzések a megelőző
olvasmányok, ifjúsági regények).
Előzetes tudás

Órakeret

MAGYAR IFJÚSÁGI REGÉNY

8 óra
évfolyamokból

(házi

és

egyéni

Nagyepikai művek jellemzői: szerkezet, idő- és térviszonyok, cselekmény,
fordulat, epizód, kitérő, késleltetés, előreutalás; szereplők rendszere;
magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.
Annak felismerése és tudatosítása, hogy az elemző - értelmező olvasás
A
tematikai elmélyíti az élmény- és tapasztalatszerzést, hogy az irodalomolvasás
egység nevelési- érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények forrása.
fejlesztési céljai Az irodalmi élmény megosztása, önálló olvasmányválasztás indoklása,
olvasmányainak ajánlása.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Csukás István: Vakáció a Halott utcában–
sok szempontú megközelítés.
Tér- és időviszonyok, cselekmény,
szerkezet, anekdotikusság.
A
szereplők
jellemzése
(egyéni
állásfoglalással).
Elemzések, értelmezések és kreatív
írások.

A
tanuló
nagyepikai
alkotás(ok)ban
 azonosítja, elemzi az idő- és
térviszonyokat;
 érzékeli az elbeszélés és a
történet időrendje közötti
eltérést;
 azonosítja az előreutalásokat,
késleltetéseket;
 felismeri
az
elbeszélői
nézőpontot, beszédhelyzetet;
 a műelemzés nyomán rögzíti a
műfaji sajátosságokat;

Informatika:
források
önálló
feltárása és
felhasználása.

Ajánlott és/vagy egyéni olvasmányok, pl.
Jules Verne, Mark Twain, Dickens és
mások műveiből; a klasszikus és kortárs,
magyar
és
világirodalmi
ifjúsági
irodalomból

Földrajz: az
olvasott
művek
topológiája.

Erkölcstan:
erkölcsi
azonosítja az irodalom nagy témáit dilemmák.
(pl. család, gyerekek és felnőttek,
próbatételek, szerelem)

Nagyepika, szerkezet, időviszony, térviszony, cselekmény,
Kulcsfogalmak/fogalmak fordulat, epizód, kitérő, késleltetés, előreutalás; anekdotikus;
magatartásforma.

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A MÉDIA KIFEJEZŐESZKÖZEI (1)

Órakeret

TÖRTÉNET ÉS ELBESZÉLÉS A MOZGÓKÉPEN

3 óra

Megfigyeli és azonosítja a különböző médiaszövegekben megjelenő
egyszerű helyszín- és idő-, illetve konfliktusviszonylatokat.
Képsorozattal meg tud jeleníteni valamely egyszerű cselekményt.
Érti a rövid, egy szálon futó, történetet bemutató művekben az ok-okozati
viszonyokat, azonosítja a történet idejét és helyszínét a cselekmény kezdőés végpontját, a cselekményelemek sorrendjét.
Dramatikus szövegek és drámajátékok segítségével képes átélni
mindennapi konfliktusokat.

Annak felismerése, hogy a média nyújtotta lehetőségek közti választás
erkölcsi-esztétikai felelősséget is jelent.
A
tematikai Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték,
egység nevelési- web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus attitűd
fejlesztési céljai kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése.
A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság
megszerzése.

A továbbhaladás feltételei

A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik és hatékonyan részt vesz a
mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Figyeli és tudja
értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit.
Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével
megvédeni, ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát mások gondolatvilágába,
érzelmeibe, megérti mások cselekvésének mozgatórugóit.
Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) megértésére, a
szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk
visszakeresésére.
Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni.
Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban
megfogalmazni, állításait indokolni. Ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző
mondatfajták használatára A helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak
és gyakoribb mozaikszók helyesírásában.
A tanuló képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, pár műfajt
műnemekbe tud sorolni, és a műnemek lényegét meg tudja fogalmazni. A különböző
regénytípusok műfaji jegyeit felismeri, a szereplőket jellemezni tudja, a konfliktusok
mibenlétét fel tudja tárni. Felismeri az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok
alkotóinak művei alapján (elsősorban 19. századi és a 20. század eleji alkotások). Felismeri
néhány lírai mű beszédhelyzetét, a megszólító-megszólított viszony néhány jellegzetes típusát,
azonosítja a művek tematikáját, meghatározó motívumait. Felfedez műfaji és tematikusmotivikus kapcsolatokat, azonosítja a zenei és ritmikai eszközök típusait, felismeri
funkciójukat, hangulati hatásukat. Azonosít képeket, alakzatokat, szókincsbeli és mondattani
jellegzetességeket, a lexika jelentésteremtő szerepét megérti a lírai szövegekben, megismeri a
kompozíció meghatározó elemeit (pl. tematikus szerkezet, tér- és időszerkezet, logikai
szerkezet, beszédhelyzet és változása). Konkrét szövegpéldán meg tudja mutatni a mindentudó
és a tárgyilagos elbeszélői szerep különbözőségét, továbbá a közvetett és a közvetlen
elbeszélésmód eltérését. Képes a drámákban, filmekben megjelenő emberi kapcsolatok,
cselekedetek, érzelmek, konfliktusok értelmezésére és megvitatására. Az olvasott, megtárgyalt
művek erkölcsi kérdésfeltevéseire véleményében, erkölcsi ítéleteiben, érveiben tud
támaszkodni.
Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő fogalmakról: novella,
rapszódia, lírai én, hexameter, pentameter, disztichon, szimbólum, tragédia, komédia, dialógus,
monológ. Képes néhány egyszerűbb meghatározás közül kiválasztani azt, amely a következő
fogalmak valamelyikéhez illik: fordulat, paródia, helyzetkomikum, jellemkomikum. Az
ismertebb műfajokról tudja az alapvető információkat.
Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére.
Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző írott és
elektronikus forrásokból, kézikönyvekből, atlaszokból, táblázatokból, grafikonokból,
diagramokból.
MEMORITEREK:
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez
Kölcsey Ferenc: Himnusz – teljes szöveg
Kölcsey Ferenc: Huszt
Kölcsey Ferenc: Emléklapra

Vörösmarty Mihály: Szózat – teljes szöveg
Petőfi Sándor: Nemzeti dal
Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem
Petőfi Sándor: Szeptember végén

Magyar nyelv és irodalom

8. évfolyam
CÉLOK ÉS FELADATOK
A 8. évfolyamon – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben
– a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, megerősítése, bővítése, finomítása,
hatékonyságuk, változékonyságuk növelése történik. Az információ felismerése (azonosítása),
visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje szintén nagy jelentőséget
kap, mint pl. a digitális tartalomalkotás és - megosztás, továbbá kommunikációs együttműködés
az interneten keresztül.
Fontos feladat a nyelvről tanult ismeretek mélyítése, a nyelv szerkezetének, változó
egységeinek megfigyelése mondat- és szövegépítő eljárásokkal.
Mire eljutottak a tanulók a 8. évfolyamig, addigra már megismerkedtek az elbeszélő
költeményekkel, a mesékkel és a mondákkal, az első közösen megismert terjedelmesebb
regényekkel. Az olvasás és írás, a szövegértés és szövegalkotás ekkorra már több kell, hogy
legyen számukra merő technikai gyakorlatnál vagy egyszerű kódoló – dekódoló eljárásnál.
Érteniük kell, hogy az irodalom olyan üzenet, amelyet elődeink és a rendkívüli képességekkel
megáldott művészek örökítettek ránk, s amely üzenetnek a megfejtése és életünkbe építése a
mi dolgunk. Ekkorra már szerencsés, ha a tanulók jól értik: a pragmatikus tudáselemeken túl az
embernek szüksége van egy transzpragmatikus, ünnepnapi tudásra is, amiben elsősorban a
művészetek adhatnak eligazítást. Ahhoz, hogy az irodalommal ebben a másfajta jelentésében is
képesek legyenek szembesülni, több előfeltételnek is teljesülnie kell. Előfeltétele ennek a
tanterv, az iskola és a nevelő részéről, hogy vegye figyelembe a tanuló sajátos serdülőkori
viszonyát a tanulmányokhoz, a mély lelki kérdéseket érintő kommunikációhoz és a
tekintélyhez, és csakis ezt a kritikus és sebezhető kamaszt jól ismerve fogalmazza meg
célkitűzéseit. Ugyanennek másik előfeltétele a tanuló részéről, hogy legyen partner azoknak a
képességeknek a kialakításában, amelyek az effajta irodalomértéshez elengedhetetlenek. Ennek
megfelelően 8. évfolyamon számos képességszintet el kell érni.
Beszédkészség szempontjából a 8. évfolyamon a tanuló beszédében már nemcsak
megfelelően artikulál, hanem kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- és
szövegfonetikai eszközöket is megfelelően alkalmazza. Már nemcsak összefoglalni tudja az
olvasottakat, hanem érvelni is képes, és a beszédtárssal empatikusan együtt tud működni.
Nemcsak a beszédhelyzethez alkalmazkodik, hanem különféle kommunikációs technikákat is
képes alkalmazni.
Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő
maga is képes az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira.
Szövegértés szempontjából már nemcsak értelmezésre, hanem formai-stilisztikai
elemzésre is képes, továbbá a zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosítására.
Irodalomismeret szempontjából már nemcsak a lírai és az elbeszélő szerkezetek
kulcsfogalmait ismeri, hanem érti a formai jegyek jelentésteremtő szerepét is, továbbá
megismerkedik a drámával, a befogadóval, a hatással, a beszédhelyzettel, a jellemzés módjaival
és a tantervben számára előírt további fogalmakkal.

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából már nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő
vélemény tiszteletére képes, hanem érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális,
történeti, közösségi, családi, egyéni beágyazottságát.
Ismeri a média működésének, társadalmi hatásainak alapvető összefüggéseit, a
történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit.

Magyar nyelv
68 óra/év
2 óra/hét
Az éves órakeret felosztása:

Témakör

I. A

Kiegészítő anyag,
Új
ismeretek forráselemzés,
Összefoglalás,
feldolgozása
olvasmány
ellenőrzés
feldolgozás,
gyakorlás

magyar nyelv 15
társadalmi
és
földrajzi
változatai,
szóalkotási
módok – játékos
feladatokkal

II. Összetett mondat a 24
szövegben
III. Nyelvtörténet,
7
nyelvrokonság
–
játékosan
IV.

Készüljünk
felvételire!

a 10

3

Összóraszá
m

2

17

5

32

2

9

0

10

összesen

68

Tematikai
egység/
A MAGYAR NYELV TÁRSADALMI ÉS FÖLDRAJZI VÁLTOZATAI, Órakeret
Fejlesztési RITKÁBB SZÓALKOTÁSI MÓDOK – JÁTÉKOS FELADATOKKAL
17 óra
cél
Előzetes
tudás

A nyelv változó jelenség. Szótárhasználat, szókincsünk változásai.

A tematikai A mai és korábbi nyelvállapot különbségének felismertetése.
A nyelvi tudatosság fejlesztése: a nyelv állandóságának és változásának megfigyelése,
egység
értelmezése különböző régi és mai szövegeken.
nevelésifejlesztési
céljai
Fejlesztési követelmények

Ismeretek
A nyelv állandósága és változásai.

Kapcsolódási
pontok

A nyelv állandóságának és változásának
megfigyelése különböző régi és mai
Nyelvhasználatunk.
szövegeken.
A
nyelvi
változás
bizonyítékainak értelmezése különböző
A Magyarországon élő nemzetiségek korokból származó írott szövegeken és
nyelve, nyelvhasználata.
irodalmi példákon.
A szókincs változása: régi és új
környezetünkben
lévő
szavak,
kifejezések
gyűjtése, A
nyelvváltozatok néhány jellemzőjének
összehasonlítása.
A magyar nyelv eredete (finnugor megfigyelése, megnevezése.
rokonság), helye a nyelvek között.
Nyelvünk agglutináló (ragasztó)
jellegének bizonyítékai példákkal.

Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek:
a
magyarság
történetének
kezdetei.
Ének-zene: régi
és új stílusú
népdalok

Kulcsfogalmak/fog Nyelvváltozat, nyelvcsalád, uráli nyelvcsalád.
almak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A NYELV ÁLLANDÓSÁGA ÉS VÁLTOZÁSA

Előzetes tudás

A nyelv változó jelenség. Szótárhasználat, szókincsünk változásai.

Órakeret
9 óra

A tematikai egység A mai és korábbi nyelvállapot különbségének felismertetése.
nevelési-fejlesztési
A nyelvi tudatosság fejlesztése: a nyelv állandóságának és változásának
céljai
megfigyelése, értelmezése különböző régi és mai szövegeken.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A nyelv állandóságának és változásának megfigyelése különböző régi és mai
szövegeken. A nyelvi változás bizonyítékainak értelmezése különböző
korokból származó írott szövegeken és irodalmi példákon.
Nyelvhasználatunk, a környezetünkben lévő nyelvváltozatok néhány
jellemzőjének megfigyelése, megnevezése.
A Magyarországon élő nemzetiségek nyelve, nyelvhasználata.
A szókincs változása: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése,
összehasonlítása.

Kapcsolódási pontok

A magyar nyelv eredete (finnugor rokonság), helye a nyelvek között.
Nyelvünk agglutináló (ragasztó) jellegének bizonyítékai példákkal.

Történelem, társadalmi
és
állampolgári
ismeretek: a finnugor
nyelvrokonság kérdése.

Tematikai
egység/
Fejlesztés A NYELV SZERKEZETE
i cél
Előzetes
tudás
A
tematikai
egység
nevelésifejlesztési
céljai

Órakeret
32 óra

Szótő, toldalék: képző, jel, rag, összetett szók; alapszófajok: ige, főnév, melléknév,
számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, melléknévi, határozószói
igenév.
Mondatfajták típusai, használatuk.
A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- és
szövegépítő eljárásokkal. A mondatfajták közlési szándékának felismertetése a
beszélt és írott nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi kommunikációban.
A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az elsődleges és
másodlagos jelentés megkülönböztetése.

Fejlesztési követelmények
A
mondat
nyelvi
funkciója,
felépítése, szerkezete.
A mondatfajták: kijelentő, kérdő,
felszólító, felkiáltó, óhajtó mondat.

Kapcsolódási
pontok

Mondatátalakítási gyakorlatok a
beszédhelyzetnek
és
a
kommunikációs
szándéknak
megfelelően szóban és írásban.

Vizuális
kultúra:
vizuális
kommunikáció,
A tanuló ismerje fel a mondatfajtákat, a
vizuális
alkalmazza
a közlések
Egyszerű és összetett mondat; tagolt helyesen
kommunikációban.
felépítése.
és tagolatlan mondat; minimális és
bővített mondat; alárendelő és
Idegen nyelvek:
mellérendelő mondat.
a tanult idegen
nyelv
A mondat szövegszervező ereje.
szóalkotása.
Mondatfajta, kijelentő, kérdő, felszólító, felkiáltó, óhajtó mondat.
Kulcsfogalmak/fog Egyszerű és összetett mondat; tagolt és tagolatlan mondat; minimális és
bővített mondat; alárendelő és mellérendelő mondat.
almak

Tematikai
egység/
Fejlesztési KÉSZÜLJÜNK A FELVÉTELIRE!
cél

Órakeret
10 óra

Előzetes
tudás

A tanult szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes
tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása különféle
megjelenésű és típusú szövegeken. A saját szövegértési hiba felismerése,
korrigálása.

A
tematikai
egység
nevelésifejlesztési
céljai

Szövegfeldolgozási módok, adatkeresési technikák, olvasási formák (intenzív és
extenzív olvasás) megismertetése.
A kifejező szövegtolmácsolás képességének fejlesztése.
A tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, információkezelési
módok megismertetése, gyakorlati alkalmazása nyomtatott és elektronikus
szövegekben.
Kritikai gondolkodás fejlesztése: az elektronikus, internetes információforrások
kezelése a megbízhatóság, hitelesség szempontjából. A tömegkommunikációs
szövegekben rejlő manipulációk felismerésének képességének fejlesztése.
A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak
felismertetése, a nehézségek tudatosítása.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

A megismert szövegfeldolgozási
módok gyakorlása, újabb technikák,
olvasási
formák
megismerése
(intenzív és extenzív olvasás), azok
gyakorlatban történő alkalmazása.
A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát
kifejező olvasás.

Minden
tantárgy:
az
egyes
tantárgyakban
olvasott
szövegek
feldolgozásána
k
tantárgyi
sajátosságai.

Az
internetes
adatkeresés,
szöveghálók,
az
intertextualitás
kezelése, a különböző forrásokból
származó adatok megbízhatóságának
és használhatóságának kérdése.
A különböző forrásból származó
információk megadott szempontok
szerint való összehasonlítása, kritikai
következtetés levonása.
Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és
feldolgozási technikái.
Elektronikus
és
nyomtatott
szótárhasználat.

Informatika:
keresési
ismeretek
alkalmazása.
Vizuális
kultúra: ábrák,
képek,
illusztrációk
értelmezése.

Kulcsfogalmak/foga Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg,
lmak
szövegfeldolgozás.

A továbbhaladás feltételei
A köznyelv, a társalgás, a tanult szaknyelv szókészletében meglévő eltérések felismerése és a
kommunikációs helyzetnek megfelelő használatuk.
Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni,
állítását indokolni.
Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek közötti
írásjeleket.
A tanulmányokhoz szükséges eszközszintű íráskészség, jól olvasható esztétikus írás.
A leíró nyelvtani ismeretek rendszerezése: hangtani, szó-és alaktani, jelentéstani, mondattani jelenségek
fogalmi szintű megnevezése, elemzése egyszerűbb esetekben.
Mondattani nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása szóban és írásban.
A párbeszéd, a központozás helyesírása.
A gyakrabban használt mindennapi hivatalos iratok jellemzőinek ismerete.
Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel.
Ismeri a média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét.

Magyar irodalom
8. évfolyam
68 óra/év
2 óra/hét
Az éves órakeret felosztása:

Témakör

I.

Kiegészítő anyag,
Új
ismeretek forráselemzés,
Összefoglalás,
feldolgozása
olvasmány
ellenőrzés
feldolgozás,
gyakorlás

Összóraszám

Kárpát-medencei
irodalmunk a 20század első felében

A) Líra a 20. század 14
első felének magyar
irodalmában
B) Epika a 20. század 11
első felének magyar
irodalmában

0

2

16

2

2

15

C) „Vérző
Magyarország”
Trianon.

2

0

0

2

A) Líra a 20. század 12
második
felének
magyar
irodalmában

0

2

14

B) Epika a 20. század 4
második
felének
magyar
irodalmában

1

0

5

C) Dráma a 20. század 2
második
felének
magyar
irodalmában

1

2

5

III.

A 20. századi 6
történelem
az
irodalomban (II.
világháború,
holokauszt,
romaholokauszt,
a kommunista
diktatúra
áldozatai, 1956)

0

2

8

IV.

Szórakoztató
irodalom

0

3

-

II. Kárpát-medencei
irodalmunk a 20század második
felében

3

Összesen:

68

Tematika
i egység/
Fejlesztés LÍRA A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMÁBAN
i cél
Előzetes
tudás

Órakeret
14 óra

Lírai műnem. Dal, óda, himnusz, elégia, epigramma.
Poétikai és verstani alapfogalmak.

A
Tematikus kapcsolódások, alapvető élethelyzetek, érzelmi tartalmak felismerése,
tematikai erkölcsi választások értelmezése, és véleményezése (pl. indulatok, szeretet,
egység
együttérzés, segítőkészség, félelem, bizalom, hála).
nevelésifejlesztés
i céljai

Fejlesztési követelmények

Ismeretek
Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok
én…
Ady Endre: Őrizem a szemed
Ady
Endre:
iskolámba

Üzenet

egykori

Babits Mihály: Ádáz kutyám
Kosztolányi Dezső: Mostan színes
tintákról álmodom
Juhász Gyula: Milyen volt…
Dsida Jenő: Hálaadás
József Attila: Rejtelmek
József Attila: Kertész leszek
József Attila: Születésnapomra
Reményik
iskola

Sándor: Templom

Áprily Lajos: Március
Radnóti Miklós: Nem tudhatom

és

 A
nemzeti
identitást
meghatározó lírai szövegek
olvasása,
megértése,
megbeszélése
 A 20. század első felében
megjelenő művelődéstörténeti
és
irodalmi
programok
bemutatása
 Az irodalmi szövegekben
megfogalmazott közösségi és
egyéni erkölcsi dilemmák
felismerése, megvitatása
 Lírai
szövegek
poétikairetorikai-stilisztikai elemzése
 Alapvető
lírapoétikai
szakterminusok alkalmazása
 Alapvető hangulatok, beszélői
attitűdök,
modalitások
felismerése
 Szóképek
felismerése:
hasonlat, megszemélyesítés,
metafora,
metonímia,
szinesztézia, szimbólum

Kapcsolódási
pontok
Vizuális
kultúra: témák,
tematikus
kapcsolódások
a festészetben.
Erkölcstan:
beavatás; bűn,
bűnhődés,
lelkiismeret.
Dráma és tánc:
kifejező
szövegmondás,
élménymegosz
tás.

Kulcsfogalmak/fog metonímia, szimbólum; anafora
almak

Tematika
i egység/
Fejlesztés EPIKA A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMÁBAN
i cél
Előzetes
tudás

Órakeret
15 óra

Verses és prózaepika (néhány, már tanult műfajjal). Mese, monda, mitológiai
történet, bibliai elbeszélés, novella, kisregény, anekdota, ballada.
Cselekmény, idő, helyszínek, fordulat, szereplő; szerkezet; elbeszélés, párbeszéd,
leírás; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.

A
Tematikus kapcsolódások, alapvető élethelyzetek, érzelmi tartalmak felismerése,
tematikai erkölcsi választások értelmezése, és véleményezése (pl. indulatok, szeretet,
egység
együttérzés, segítőkészség, félelem, bizalom, hála).
nevelési-

fejlesztés
i céljai
Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Kisepikai alkotások - prózai és verses
műfajok.
Novella,
elbeszélés,
kisregény,
anekdota,
karcolat,
egyperces
novella, komikus eposz, ballada műfaji rendszerezés.
Tematikus kapcsolódások
Kós Károly: Az országépítő (részlet)
Karinthy Frigyes: Röhög az egész
osztály
Móricz Zsigmond: vagy Légy jó
mindhalálig
Herczeg Ferenc: Pro libertate
(részlet)
Tamási Áron: Ábel a rengetegben
(részlet)
Nyirő József: Uz Bence (részlet)

A tanuló
 műelemzések során rögzíti az
egyes műfajok sajátosságait is;
 felismeri az epikus közlésformát,
valamint a verses és a prózaforma
műfajmegkötő
vagy
műfajfüggetlen szerepét;
 alkalmazza a művek már ismert
értelmezési szempontjait (elemzi
az idő- és térviszonyokat,
szerkezeti
megoldásokat,
előreutalásokat, késleltetéseket);

Vizuális
kultúra: témák,
tematikus
kapcsolódások
a festészetben.
Erkölcstan:
beavatás; bűn,
bűnhődés,
lelkiismeret.
Dráma és tánc:
kifejező
szövegmondás,
élménymegosz
tás.

Kulcsfogalmak/fog Kisepika, anekdota, novella, egyperces novella, komikus eposz,
almak
szerkezet, időrend, elbeszélői nézőpont, beszédhelyzet.

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A
tematikai
egység
nevelésifejlesztési
céljai

VÉRZŐ MAGYARORSZÁG

Órakeret
2 óra

Történelmi regények
A történelmi tragédia megjelenése
alkotásokban, a tanulók érzékenyítése

irodalmi

Fejlesztési követelmények

Ismeretek

 A
nemzeti
identitás
meghatározó lírai szövegeinek
olvasása,
megértése,
megbeszélése
 A
történelmi
tragédia
megjelenése
irodalmi
alkotásokban
 Egyes
olvasott
szövegek
jellegzetes
poétikai-retorikai
alakzatainak megfigyelése

Mi a magyar?

Kapcsolódási
pontok
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek:
nagyepikai
alkotások
társadalomképe
.
Erkölcstan:
hősök, tettek,
magatartásform
ák értelmezése.

Mozgóképkultúr
a
és
médiaismeret:
nagyepikai
alkotások
filmes
feldolgozásai és
hatásuk.
békediktátum, elcsatolás, nemzeti trauma, nemzeti érzés, Kárpát-medencei
Kulcsfogalmak/f magyarság, nacionalizmus, patriotizmus
ogalmak

A LÍRA
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A

20.

SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK MAGYAR

IRODALMÁBAN

Órakeret
10 óra

Lírai műnem. Dal, óda, himnusz, elégia, epigramma.
Poétikai és verstani alapfogalmak.

A
tematikai Tematikus kapcsolódások, alapvető élethelyzetek, érzelmi tartalmak
egység nevelési- felismerése, erkölcsi választások értelmezése, és véleményezése (pl.
fejlesztési céljai indulatok, szeretet, együttérzés, segítőkészség, félelem, bizalom, hála).

Fejlesztési követelmények

Ismeretek
Szabó
Lőrinc:
Tücsökzene
(részletek)
Nagy László: Ki viszi át a
Szerelmet
Weöres Sándor: A társ
Kányádi Sándor: Két nyárfa
Kányádi Sándor: Öreg iskola
ünnepére
Wass Albert: Üzenet haza (részlet)

 A
lírai
nyelvhasználat
sajátosságainak átismétlése
 Alapvető hangulatok, beszélői
attitűdök,
modalitások
felismerése
 Néhány lírai műfaj jellemzőinek
megismerése (lírai önéletrajz,
népies dal)
 Szóképek,
alakzatok
felismerése

Kapcsolódási
pontok
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek:
nagyepikai
alkotások
társadalomképe
.
Erkölcstan:
hősök, tettek,
magatartásform
ák értelmezése.
Mozgóképkultúr
a
és
médiaismeret:
nagyepikai
alkotások
filmes
feldolgozásai és
hatásuk.

Kulcsfogalmak/f lírai önéletrajz, népies dal
ogalmak

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

EPIKA

A

20.

IRODALMÁBAN

SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK MAGYAR Órakeret

20 óra

Verses és prózaepika (néhány, már tanult műfajjal). Mese, monda,
mitológiai történet, bibliai elbeszélés, novella, kisregény, anekdota, ballada.
Cselekmény, idő, helyszínek, fordulat, szereplő; szerkezet; elbeszélés,
párbeszéd, leírás; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.

A
tematikai Tematikus kapcsolódások, alapvető élethelyzetek, érzelmi tartalmak
egység nevelési- felismerése, erkölcsi választások értelmezése, és véleményezése (pl.
fejlesztési céljai indulatok, szeretet, együttérzés, segítőkészség, félelem, bizalom, hála).

Fejlesztési követelmények

Ismeretek
Sütő András: Anyám könnyű álmot
ígér (részlet)
Tamási Áron: Bölcső és bagoly
(részlet)
Örkény István: Egyperces novellák
(részletek)











Kapcsolódási
pontok

A
történetmesélés
egyszerűbb
formáinak
átismétlése
A 20. század második felének
epikai sokszínűsége, pl.: lírai
szociográfia, egypercesek
Novellák és regényrészletek
szövegközpontú elemzése
Az egyperces novella műfaji
sajátosságainak felismertetése
Önéletrajzi ihletettség a 20.
század
második
felének
epikájában
A groteszk megjelenése a
korszak irodalmában

Ének-zene:
dallamés
ritmusvariáció
k;
énekelt
versek,
ritmushatások;
a
rockzene
néhány
jellemzője.
Dráma és tánc:
kifejező
szövegmondás.
Társadalomism
eret;
mozgóképkultú
ra
és
médiaismeret:
a
reklámeszközö
k és hatásuk.

Kulcsfogalmak/fog egyperces, groteszk, humor
almak

Tematik
ai
DRÁMA A 20.
egység/
Fejleszt IRODALMÁBAN
ési cél

SZÁZAD

MÁSODIK

FELÉNEK

MAGYAR Órakeret

6 óra

Előzete A reneszánsz dráma
s tudás
A dráma cselekményének megértése, rekonstruálása szerkezeti vázlat
A
segítségével
tematik
ai
egység
nevelési
fejleszté
si céljai

Fejlesztési követelmények

Ismeretek
A drámai döntési helyzetek,
motivációk,
konfliktusok
felismerése,
vizsgálata,
megvitatása
Irodalom és színház vagy mozgókép
Egy szabadon választott
drámai alkotás












A
színpadi
hatáskeltés
eszközeinek vizsgálata
A drámai döntési helyzetek,
motivációk,
konfliktusok
felismerése,
vizsgálata,
megvitatása
A dráma cselekményének
megértése,
rekonstruálása
szerkezeti vázlat segítségével
A komikum, a humor tartalmi
és
nyelvi
jellemzőinek
megismerése
A monológ és a dialógus
szerepének megkülönböztetése
Drámarészletekből
drámaegész kibontása
Részvétel egy drámai mű
színreviteléhez
kapcsolódó
tevékenységben

Kapcsolódási
pontok
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismertek:
a
korstílusok
művelődéstörté
neti,
életmódbeli
vonatkozásai.
Vizuális
kultúra:
stílusirányzatok
a 20. század
elején.


dráma mint műnem, tragédia, komédia, színház; a drámai szerkezet,
alapszituáció, bonyodalom, konfliktus, tetőpont, megoldás; monológ,
Kulcsfogalmak/fo dialógus, tér- és időviszonyok; drámai szerepkörök, szereplők rendszere,
galmak
jellemtípus

A 20. SZÁZADI TÖRTÉNELEM AZ
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

(II.

IRODALOMBAN

világháború, holokauszt, romaholokauszt,
kommunista diktatúra áldozatai, 1956)

a Órakeret
9 óra

Regényelemzések (legalább 5–6, korábban közösen, részletesen értelmezett
nagyepikai alkotás tapasztalatai). Témák, hősök, műfaji változatok.

A szociális képességek, az önismeret, az empátia, az erkölcsi tudatosság
A
tematikai fejlesztése. Műmegközelítési, műelemzési eljárások alkalmazása, a személyes
egység
irodalmi élmények megosztása, olvasmányválasztás önálló indoklása.
nevelésiMegbeszélésekben a tetszés- vagy véleménynyilvánítás árnyaltabb nyelvi
fejlesztési
formáinak alkalmazása, az eltérő ízlésítéletek különbözőségének megértése.
céljai
A szórakoztató irodalom, a populáris irodalom egyes alkotásainak, különféle
filmes feldolgozásoknak esztétikai szempontú, kritikus értékelése.

Fejlesztési követelmények

Ismeretek
Irodalom és mozgókép
Szabó Magda: Abigél
Pilinszky János: Francia fogoly
(részlet)
Choli Daróczi József: Dal
Illyés Gyula: Egy mondat a
zsarnokságról (részlet)
Orwell: Állatfarm

 A
történelmi
traumák
megjelenése az irodalmi
alkotásokban
 Diktatúrák és áldozatok,
erkölcsi
dilemmák
és
konfliktusok ábrázolása a
hatalom és a kiszolgáltatott
egyének között.
 Az irodalmi művek alapján az
egyes
emberek
erkölcsi
felelősségének tudatosítása
– Egyes olvasott szövegek
jellegzetes poétikai-retorikai
alakzatainak megfigyelése

Kapcsolódási
pontok
Társadalomis
meret:
a
bűnügyi
regények
társadalomkép
e.
Vizuális
kultúra; Énekzene:
a
populáris
kultúra
műfajai,
jellemzői.

jellemfejlődés, szolidaritás, holokauszt, koncentrációs tábor, diktatúra,
Kulcsfogalmak/fogal forradalom, szovjet megszállás, emigráció, emigráns irodalom
mak

Tematikai
egység/
Fejlesztési
cél
Előzetes
tudás

SZÓRAKOZTATÓ IRODALOM
Irodalmi műfajok, a regény jellemzői

A tematikai A szabadidő hasznos eltöltése
egység
nevelésifejlesztési
céljai

Órakeret
8 óra

Ismeretek
Agatha Christie egy Poirot-novellája

Fejlesztési követelmények


Kapcsolódási
pontok

Az
eddigi
irodalmi
ismeretek felelevenítése és
alkalmazása a választott mű
értelmezésében

szórakoztató irodalom,
Kulcsfogalmak/fogal detektívregény
mak

manipuláció

és

Dráma és tánc:
dráma
és
színház;
a
tragikus,
a
komikus
minőség
megjelenítése;
színházi
előadás
elemzése,
értékelése.

Erkölcstan:
tragikus/komik
us
történés,
cselekmény;
érték,
értékveszteség.
hitelesség, krimi,

A továbbhaladás feltételei

A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik, és hatékonyan részt vesz a
mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Figyeli és tudja
értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit.
Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével
megvédeni, ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát mások gondolatvilágába,
érzelmeibe, megérti mások cselekvésének mozgatórugóit.
Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) megértésére, a
szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk
visszakeresésére.
Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni.
Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban
megfogalmazni, állításait indokolni.
Ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták használatára.
Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek
közötti írásjeleket.
Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit.
Képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, 8–10 műfajt műnemekbe
tud sorolni, és a műnemek lényegét meg tudja fogalmazni. A különböző regénytípusok műfaji
jegyeit felismeri, a szereplőket jellemezni tudja, a konfliktusok mibenlétét fel tudja tárni.

Felismeri az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei alapján
(elsősorban 19. század végi és 20. századi alkotások). Felismeri néhány lírai mű
beszédhelyzetét, a megszólító-megszólított viszony néhány jellegzetes típusát, azonosítja a
művek tematikáját, meghatározó motívumait. Felfedez műfaji és tematikus-motivikus
kapcsolatokat, azonosítja a zenei és ritmikai eszközök típusait, felismeri funkciójukat, hangulati
hatásukat. Azonosít képeket, alakzatokat, szókincsbeli és mondattani jellegzetességeket, a
lexika jelentésteremtő szerepét megérti a lírai szövegekben, megismeri a kompozíció
meghatározó elemeit (pl. tematikus szerkezet, tér- és időszerkezet, logikai szerkezet,
beszédhelyzet és változása). Konkrét szövegpéldán meg tudja mutatni a mindentudó és a
tárgyilagos elbeszélői szerep különbözőségét, továbbá a közvetett és a közvetlen elbeszélésmód
eltérését. Képes a drámákban, filmekben megjelenő emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmi
viszonyulások, konfliktusok összetettségének értelmezésére és megvitatására. Az olvasott,
megtárgyalt művek erkölcsi kérdésfeltevéseire véleményében, erkölcsi ítéleteiben, érveiben tud
támaszkodni.
Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő fogalmakról: novella,
rapszódia, lírai én, hexameter, pentameter, disztichon, szinesztézia, szimbólum, tragédia,
komédia, dialógus, monológ. Képes néhány egyszerűbb meghatározás közül kiválasztani azt,
amely a következő fogalmak valamelyikéhez illik: fordulat, retorika, paródia, helyzetkomikum,
jellemkomikum. Az ismertebb műfajokról tudja az alapvető információkat.
Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére.
Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző írott és
elektronikus forrásokból, kézikönyvekből, atlaszokból/szakmunkákból, a témától függően
statisztikai táblázatokból, grafikonokból, diagramokból.
Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az elektronikus sajtó
műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi
szerepét, működési módjának legfőbb jellemzőit. Kialakul benne a médiatudatosság elemi
szintje, az önálló, kritikus attitűd.
Memoriterek:
Ady Endre: Őrizem a szemed (részlet)
Reményik Sándor: Templom és iskola (részlet)
József Attila: Születésnapomra (részlet)
József Attila: Mama
Radnóti Miklós: Nem tudhatom (részlet)
Kányádi Sándor: Két nyárfa (részlet)

Angol
5-8. osztály
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.
Az 5-8. évfolyamon az idegen nyelv tanítása szervesen épül a 4. évfolyamon 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. Az 5. 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.
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.
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 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
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, a 8. évfolyam
végére az A2 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 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.
Az 5-8. 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.

Az angol helyi tantervek felépítése, szerkezete
A helyi tantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg, és a tanulási
eredmények, a fejlesztési feladatok, valamint a javasolt tevékenységek ezek köré csoportosítva
jelennek meg. Az egyes témakörök mellett meghatározásra kerültek az adott évfolyamokra
kötelező nyelvi funkciók, nyelvi elemek és struktúrák, melyeket az 5-6. évfolyamra, valamint
a 7-8. évfolyamra vonatkozó specifikus bevezetők utolsó részei sorolnak fel. A megadott nyelvi
funkciók, stratégiák és elemek mindig az adott nevelési-oktatási szakaszra vonatkoznak, az
előzőeknél megfogalmazottakra épülnek, azokat bővítik, és a tanulónak témakörtől vagy a
választott nyelvkönyvtől függetlenül el kell sajátítania őket.
A 4. évfolyamon bevezetett témakörök mindegyike szerepel ebben a szakaszban is, de elemeik
tára szélesedik, feldolgozásuk egyre árnyaltabban történik. Hangsúlyosabbá válnak és
mélyülnek a kereszttantervi, kultúrák közötti és célnyelvi tartalmak, valamint a
tudásmegosztással és ismeretszerzéssel kapcsolatos vonatkozások. Új témakörként
megjelennek a közéleti és aktuális témák, melyek az éppen időszerű közéleti tartalmak, hírek,
témák feldolgozása révén az osztálytermi és a valós helyzetek közötti távolság csökkentését
segítik elő. A személyes, környezeti, közéleti és aktuális témák a valós nyelvhasználathoz
kapcsolódnak, a továbbiak többnyire az iskolai, nyelvórai és iskolán kívül történő nyelvtanulási
tevékenységeket jelölik.
A helyi tanterv minden egyes témakörhöz javasol tevékenységi formákat is, melyek segíthetik
a témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi struktúrák bevésődését. A motiváció állandó
ébrentartása érdekében mindig érdemes az ilyen jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből
nézve négy szempont szerint megvizsgálni: fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a
kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl. csoportfeladat, egyéni projekt),
érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve szórakoztatónak találják-e (pl.

játékok, versenyek). A javasolt tevékenységi formák csak gondolatébresztő példák, és
ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók meghatározásával nem kötelező
érvényűek.
Az angol nyelv tantárgy helyi tantervei az Élő idegen nyelv kerettantervei alapján készültek, és
az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, módszereknek és kimeneti követelményeknek
megvalósítását részletezik a különböző nevelési és oktatási szakaszokra vonatkozóan.
Az 5. évfolyamra a 4. évfolyamon kialakult pozitív hozzáállással és a további nyelvtanulásra
motiváltan érkezik a tanuló. Az 5-6. évfolyamokon 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.
Az egyre bővülő, összetettebb nyelvi tartalmakkal továbbra is szövegkörnyezetbe illeszkedve
ismerkedik meg a tanuló. Míg 4. 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.
Az 5-6. évfolyamon a tanuló a 4-en 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.
A két év 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 kerettantervek 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 az 5-6. 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.)
 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?)
 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read
the text, please.)
Angol nyelvi elemek, struktúrák az 5-6. 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
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 eredménye, a továbbhaladás feltétele
 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.

Angol
5. évfolyam
Az 5. évfolyamon az angol nyelv tantárgy óraszáma: 102 óra.
A témakörök táblázata:
Témakör neve
Personal topics and topics concerning immediate environment
and nature
Public matters
Topics concerning classroom activities
Cross-curricular topics and activities
English and language learning
Intercultural topics
Current topics
Entertainment and playful learning
Gaining and sharing knowledge
Összes óraszám:

Óraszám
32
4
15
6
6
13
7
11
8
102

TÉMAKÖR: PERSONAL TOPICS AND TOPICS CONCERNING IMMEDIATE ENVIRONMENT
AND NATURE

Óraszám: 32 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a
cselekményt lineárisan összefűzve;
 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával
az ismert szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban;
 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi,
egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;
 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
 üzeneteket ír;
 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel;
 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot;
 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget,
elégedetlenséget;
 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is,
többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

 a személyes és környezeti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi
elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget;
 a személyes és környezeti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi
elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel;
 a személyes és környezeti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő
interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával.
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 eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ünnepek
 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)
 Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű
nyelvi elemekkel
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata.
Javasolt tevékenységek:

− projektmunka egyénileg (rajz)
o családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása
o a lakóhely bemutatása
− scrapbook/poszter készítése:
o ’Ez vagyok én’ (kedvenc tárgyaim, együttesem, színészem stb.
o ‘A családom’
o ‘Háziállatom’, milyen állatot szeretnék, (fajta, kinézet, kor, táplálkozás,
szokásaik stb.)
− projektmunka csoportban:

−
−
−
−

−
−

o Ezek vagyunk mi (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc
filmjeink, színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.)
o (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében?
o (rajz készítése): A mi házunk; Álomházam; Lakóhelyünk
csoportos internetes kutató munka: ’Families around the world’ képek gyűjtése, azok
bemutatása, összehasonlítása az órán
szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ szabadidőm eltöltése
internetes kutatás: állatok a világ minden tájáról + bemutatásuk
kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:
o ‘Házi kedvencek a csoportunkban’,
o Hobbijaink
internetes kutatás: My hero’s/actor’s life and lifestyle
Szerepjátékok:
o Interjú kedvenc hősöddel/színészeddel az életéről és családjáról
o Ismerkedés egy új osztálytárssal – kérdések és feleletek

TÉMAKÖR: PUBLIC MATTERS
Óraszám: 4 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel
elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a közéleti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket
tartalmazó célnyelvi szöveget;
 a közéleti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket
tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel;
 a közéleti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót
folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával.
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, restaurants, 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
 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, látványosságokról, majd ezt
felhasználva páros feladat az útbaigazítás gyakorlására
− 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, London
nevezetességei
− quiz játék a célnyelvi országokról és hazánkról
− színi előadás: egy ismert mese részlet közös elolvasása és dramatizálása
− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése
o leggyakoribb szórakozási formák a csoportban, (tv, olvasás, internet, sport stb.)

TÉMAKÖR: TOPICS CONCERNING CLASSROOM ACTIVITIES
Óraszám: 15 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott
célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket;
 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz
tartozó témákban;
 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések
alapján;
 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan
vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári
segítséggel;
 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a
tanult nyelvi elemeket;
 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos
nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során;
 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy
digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás
során;
 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló
történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;
 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak, vagy fordulatok ismétlését vagy
betűzését kéri.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival
közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak
megfelelően alkalmazza;
 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival
közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak
megfelelően alkalmazza.

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, school traditions, events, extracurricular opportunities for
language learning/use of language
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
learning, social events, hagyomány őrzés (keeping traditions)
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tudás
(knowledge), nyelvtanulási célok (language learning targets)
 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
o iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban
o tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás
összehasonlítása, tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása
scrapbook/poszter: (’kiállítás’ az osztályterem falain)
o iskolánk bemutatása
o kedvenc tanárom bemutatása
o kedvenc iskolai helyem bemutatása
kérdőív készítése:
o kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli
összesítés
csoportos feladat:
o szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját
felhasználni?

TÉMAKÖR: CROSS-CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES
Óraszám: 6 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformákban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és
érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból.

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)
− 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…)

TÉMAKÖR: ENGLISH AND LANGUAGE LEARNING
Óraszám: 6 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 ismeri a célnyelv főbb jellemzőit;
 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán
kívül is.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben;
 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és
befejezéséhez;
 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére;
 megold játékos és változatos írásbeli feladatokat rövid szövegek szintjén.
 nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik;
 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni.
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

 Az angol nyelv betű- és jelkészletének alkalmazása
 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:

− tanulásmódszertan tudatosan:
o memóriafogas
o tanulókártyák
− közös popzenehallgatás
− filmnézés a célnyelven
− csoportos projekt:
o társasjáték készítése pl. ’Use the word’ (minden kockán egy szó, mondatot kell
vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj)
o betűzés játékosan (betűzd a szót, a többiek írják le)
− keresztrejtvények megfejtése
− játékos diktálási feladatok
o ’Running dictation’
o ’Chinese whispers’
− egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás)

TÉMAKÖR: INTERCULTURAL TOPICS
Óraszám: 13 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait
 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.
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 hagyományos és digitális kutatómunka majd órai
kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén:
o az angol iskolák jellemzői, napirend
o tipikus angol ház, lakás
o mindennapi szokások

o ünnepek a családban
o kedvenc állatok
o angol időjárás
o az Egyesült Királyság tájegységei, országrészei
o angol étkezési szokások, tipikus ételek
− olvasott szövegértés fejlesztése a tanult témákhoz kapcsolódva
− projektmunka csoportban (plakát készítése):
o hazánk és az Egyesült Királyság összehasonlítása képekkel illusztrálva –
hasonlóságok, különbségek bemutatása- ( nevezetességek, kultúra, étkezés,
időjárás, ruházat, stb.)

TÉMAKÖR: CURRENT TOPICS
Óraszám: 7 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és
a hozzájuk tartozó szituációkban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi
legfőbb hírekkel, eseményekkel.
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
− szerepjáték:
o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel

TÉMAKÖR: ENTERTAINMENT AND PLAYFUL LEARNING
Óraszám: 11 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és
ismeretszerzésre.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató
tartalmakkal;
 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra.
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: Scrabble, Activity, Ország-város, ’Találd ki, ki
vagyok’, Barkochba, kártyajátékok
− társasjáték készítése az aktuális tananyaghoz
− projektmunka, prezentáció:
o kedvenc dalom/együttesem/filmem/színészem/animációs filmszereplőm/játékom
bemutatása
− egy kisfilm/rajzfilm megtekintése

TÉMAKÖR: GAINING AND SHARING KNOWLEDGE
Óraszám: 8 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformákban;
 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel
elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is;
 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő
tartalmakkal.
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:

− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából
− scrapbook/poszter készítése az aktuális tananyaghoz
− IKT eszközökkel elkészített és segített prezentáció

Angol
6.évfolyam
A 6. évfolyamon az angol tantárgy óraszáma:102
A témakörök táblázata:
Témakör neve

Óraszám

Personal topics and topics concerning immediate environment 32
and nature
Public matters

4

Topics concerning classroom activities

15

Cross-curricular topics and activities

6

English and language learning

6

Intercultural topics

14

Current topics

7

Entertainment and playful learning

11

Gaining and sharing knowledge

7

Összes óraszám:

102

TÉMAKÖR: PERSONAL TOPICS AND TOPICS CONCERNING IMMEDIATE ENVIRONMENT AND
NATURE

Óraszám: 32 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a
cselekményt lineárisan összefűzve;
 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával
az ismert szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban;
 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi,
egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;
 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
 üzeneteket ír;
 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel;
 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot;

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget,
elégedetlenséget;
 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is,
többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a személyes és környezeti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi
elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget;
 a személyes és környezeti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi
elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel;
 a személyes és környezeti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő
interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával.
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 eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ünnepek
 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)
 Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű
nyelvi elemekkel
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata.
Javasolt tevékenységek:
− projektmunka egyénileg (rajz)
o családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása
o a lakóhely bemutatása
− scrapbook/poszter készítése:
o ’Ez vagyok én’ (kedvenc tárgyaim, együttesem, színészem stb.
o ‘A családom’

o ‘Háziállatom’, milyen állatot szeretnék, (fajta, kinézet, kor, táplálkozás,
szokásaik stb.)
− projektmunka csoportban:
o Ezek vagyunk mi (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc
filmjeink, színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.)
o (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében?
o (rajz készítése): A mi házunk; Álomházam; Lakóhelyünk
− csoportos internetes kutató munka: ’Families around the world’ képek gyűjtése, azok
bemutatása, összehasonlítása az órán
− szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ szabadidőm eltöltése
− internetes kutatás: állatok a világ minden tájáról + bemutatásuk
− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:
o ‘Házi kedvencek a csoportunkban’,
o Hobbijaink
− internetes kutatás: My hero’s/actor’s life and lifestyle
− Szerepjátékok:
o Interjú kedvenc hősöddel/színészeddel az életéről és családjáról
o Ismerkedés egy új osztálytárssal – kérdések és feleletek

TÉMAKÖR: PUBLIC MATTERS
Óraszám: 4 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel
elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a közéleti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket
tartalmazó célnyelvi szöveget;
 a közéleti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket
tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel;
 a közéleti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót
folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával.
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, restaurants, 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
 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, látványosságokról, majd ezt
felhasználva páros feladat az útbaigazítás gyakorlására
− 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, London
nevezetességei
− quiz játék a célnyelvi országokról és hazánkról
− színi előadás: egy ismert mese részlet közös elolvasása és dramatizálása
− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése
o leggyakoribb szórakozási formák a csoportban, (tv, olvasás, internet, sport stb.)

TÉMAKÖR: TOPICS CONCERNING CLASSROOM ACTIVITIES
Óraszám: 15 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott
célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket;
 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz
tartozó témákban;
 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések
alapján;
 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan
vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári
segítséggel;
 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a
tanult nyelvi elemeket;
 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos
nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során;
 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy
digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás
során;

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló
történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;
 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak, vagy fordulatok ismétlését vagy
betűzését kéri.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival
közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak
megfelelően alkalmazza;
 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival
közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak
megfelelően alkalmazza.
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, school traditions, events, extracurricular opportunities for
language learning/use of language
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
learning, social events, hagyomány őrzés (keeping traditions)
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tudás
(knowledge), nyelvtanulási célok (language learning targets)
 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
o iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban
o tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás
összehasonlítása, tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása
scrapbook/poszter: (’kiállítás’ az osztályterem falain)
o iskolánk bemutatása
o kedvenc tanárom bemutatása
o kedvenc iskolai helyem bemutatása
kérdőív készítése:
o kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli
összesítés

-

csoportos feladat:
o szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját
felhasználni?

TÉMAKÖR: CROSS-CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES
Óraszám: 6 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformákban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és
érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző,
életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból.
Javasolt tevékenység

− kedvenc dal feldolgozása (pl. kérdésekkel, vizuális eszközökkel)
− 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…)

TÉMAKÖR: ENGLISH AND LANGUAGE LEARNING
Óraszám: 6 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 ismeri a célnyelv főbb jellemzőit;
 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán
kívül is.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben;
 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és
befejezéséhez;
 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére;
 megold játékos és változatos írásbeli feladatokat rövid szövegek szintjén.
 nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik;
 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni.

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
 Az angol nyelv betű- és jelkészletének alkalmazása
 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:

− tanulásmódszertan tudatosan:
o memóriafogas
o tanulókártyák
− közös popzenehallgatás
− filmnézés a célnyelven
− csoportos projekt:
o társasjáték készítése pl. ’Use the word’ (minden kockán egy szó, mondatot kell
vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj)
o betűzés játékosan (betűzd a szót, a többiek írják le)
− keresztrejtvények megfejtése
− játékos diktálási feladatok
o ’Running dictation’
o ’Chinese whispers’
− egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás)
TÉMAKÖR: INTERCULTURAL TOPICS
Óraszám: 14 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait
 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.
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 hagyományos és digitális kutatómunka majd órai
kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén:
o az angol iskolák jellemzői, napirend
o tipikus angol ház, lakás
o mindennapi szokások
o ünnepek a családban
o kedvenc állatok
o angol időjárás
o az Egyesült Királyság tájegységei, országrészei
o angol étkezési szokások, tipikus ételek
− olvasott szövegértés fejlesztése a tanult témákhoz kapcsolódva
− projektmunka csoportban (plakát készítése):
o hazánk és az Egyesült Királyság összehasonlítása képekkel illusztrálva –
hasonlóságok, különbségek bemutatása- ( nevezetességek, kultúra, étkezés,
időjárás, ruházat, stb.)

TÉMAKÖR: CURRENT TOPICS
Óraszám: 7 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és
a hozzájuk tartozó szituációkban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi
legfőbb hírekkel, eseményekkel.
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
− szerepjáték:
o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel

TÉMAKÖR: ENTERTAINMENT AND PLAYFUL LEARNING
Óraszám: 11 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és
ismeretszerzésre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató
tartalmakkal;
 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra.
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: Scrabble, Activity, Ország-város, ’Találd ki, ki
vagyok’, Barkochba, kártyajátékok
− társasjáték készítése az aktuális tananyaghoz
− projektmunka, prezentáció:
o kedvenc dalom/együttesem/filmem/színészem/animációs filmszereplőm/játékom
bemutatása
− egy kisfilm/rajzfilm megtekintése

TÉMAKÖR: GAINING AND SHARING KNOWLEDGE
Óraszám: 7 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformákban;
 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel
elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is;
 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő
tartalmakkal.
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:

− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából
− scrapbook/poszter készítése az aktuális tananyaghoz
− IKT eszközökkel elkészített és segített prezentáció

Angol
7-8. évfolyam
E nevelési-oktatási szakasz fő célja, hogy a nyelvi készségek további fejlesztése révén a tanuló
eljusson a KER szerinti A2 nyelvi szintre. A megvalósítás az életkori szakaszra megfogalmazott
nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével összhangban kell, hogy történjen,
és lehetőség szerint vegye figyelembe a tantárgyak közötti kapcsolódási pontokat is. A 7-8.
évfolyamon tovább folytatódik a nyelvi ismeretek és a szókincs bővítése, valamint a nyelvtani
ismeretek funkcionális szemléletű elsajátítása. A szakasz végére a tanuló az ismert nyelvi
eszközök segítségével többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát alapvető helyzetekben,
akár telefonon vagy digitális csatornákon is. Felhasználja a tanult nyelvi elemeket és
kommunikációs stratégiákat egyéni írásbeli és szóbeli közléseiben, valamint közvetíteni is tud
az élő idegen nyelven.
Az angol nyelv tanításának egy lényeges területe a 7-8. évfolyamon a szövegértés további
fejlesztése, az autentikus szövegekkel való munka tudatosítása. A szókincs és a nyelvtani
ismeretek közvetítése szövegek révén, szövegkörnyezetbe ágyazva történik. Nagy hangsúlyt
kap a felfedező tanulás, melynek során a tanuló önállóan, a nyelvtanulási stratégiák egyre
bővülő tárával és azok egyre tudatosabb használatával fedezi fel a szöveg tartalmát, valamint a
nyelvi eszközök jelentését és szabályszerűségeiket. A szélesebb körű nyelvtanulási, illetve
nyelvhasználati stratégiák és azok tudatos használata tovább segítik a nyelvtanulót az önálló
nyelvtanulóvá válásban és képessé teszik őt arra, hogy mindezeket más tanulási területeken is
alkalmazza kompetenciái további fejlesztésére. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a
nyelvtanuló egyre több szövegtípussal ismerkedik meg, bővíti a szövegfajtákkal kapcsolatos
ismereteit, és egyre inkább alkalmazza idegen nyelven az életkorának és érdeklődésének
megfelelő digitális műfajok főbb jellemzőit is.
A nyelvtanulónak a motiváció fenntartása és erősítése érdekében továbbra is biztosítani kell a
jó hangulatú, önbizalmat növelő és érzelmi biztonságot adó tanulási környezetet, amelyben
lehetőség nyílik számára az önértékelés és a társas értékelés alkalmazására is. Motivációját
erősítik továbbá a változatos munkaformák, a kihívást jelentő feladatok, a pozitív tanári
visszajelzések és megerősítések, valamint a projektek.
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a témakörök a korábbi szakaszokhoz képest jelentősen
bővülnek, mélyebben és összetettebben kerülnek feldolgozásra, igazodva a nyelvtanulót
körülvevő világhoz, mindennapjaihoz, érdeklődéséhez és igényeihez. A feldolgozásra kerülő
témák gyakran összhangban állnak más tanulási területek tartalmaival, és lehetővé teszik a
nyelvtanuló számára, hogy a nyelv eszközével alaposabban és árnyaltabban ismerje meg
szűkebb és tágabb környezetét, bevonva a digitális eszközöket és mobilalkalmazásokat is. A
témakörök feldolgozása során építeni kell a nyelvtanuló előzetes nyelvi tudására, a világról
megszerzett ismereteire, valamint a más tantárgyakból megszerzett ismeretekre. Ezek
elmélyítését segítik, ha a tanulók többször találkoznak angol nyelvű hírekkel,
dokumentumfilmekkel, olyan beszámolókkal, melyek magyar híreket angol nyelven
közvetítenek, vagy amelyek angol nyelven Magyarország országismereti jellemzőivel
foglalkoznak. A tartalmak meghatározásánál, illetve a témakörök feldolgozásánál figyelembe
kell venni a 7-8. évfolyamon idegen nyelvet tanulóknál egyre inkább megmutatkozó egyéni
különbségeket is. Fokozott erőfeszítésre van szükség itt azért, hogy a nyelvtanulási motiváció
a továbbtanulás, illetve pályaválasztás irányától függetlenül megmaradjon, és hogy a tanulók
tudják, hogy bármilyen szakmai és személyes célt is állítanak maguk elé, a nyelvtudás segíti
majd őket ezek elérésében. Mindez változatos és az egyéni különbségekhez illeszkedő

nyelvórai tevékenységekkel és a tanulók érdeklődéséhez illeszkedő nyelvórán túli feladatokkal
érhető el.
A helyi tantervek minden egyes témakörhöz javasolnak tevékenységi formákat is, melyek
segíthetik a témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi struktúrák bevésődését. A motiváció
állandó ébrentartása érdekében mindig érdemes az ilyen jellegű feladatokat a tanulók
szemszögéből nézve négy szempont szerint megvizsgálni: fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a
kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl. csoportfeladat, egyéni projekt),
érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve szórakoztatónak találják-e (pl.
játékok, versenyek). Az itt javasolt tevékenységi formák csak gondolatébresztő példák, és
ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók meghatározásával nem kötelező
érvényűek.
A 7-8. évfolyamon új tudástartalmak jelennek meg (pl. természettudományok, média), így a
nyelvtanulónak ezeken a területeken is lehetősége nyílik az ismeretszerzés, tudásmegosztás
kiterjesztésére, illetve új kapcsolódási pontok kialakítására az újonnan megjelenő
tantárgyakkal.
Ebben a szakaszban kevesebb hangsúly esik az osztálytermi helyzetek gyakorlására. A cél az,
hogy segítsük a tanulót abban, hogy megtapasztalhassa, miként tudja a korábban megszerzett
nyelvtudását
művelődésre,
információ-és
ismeretszerzésre,
tudásmegosztásra,
kapcsolattartásra, kapcsolatok építésére, illetve szórakozásra használni. Osztálytermi
helyzeteken kívüli, életszerű szituációk eljátszása (pl. közélet, szórakozás, interkulturális és
országismereti témakörökben), valamint ismeretszerzés, tudásmegosztás céljából készített
projektek segíthetik e cél megvalósítását. Ebben a szakaszban a nyelvtanulási stratégiák köre is
bővül, így a nyelvtanuló arra is képessé válik, hogy valós nyelvtudását egyre inkább önállóan
is fejlessze mind hagyományos, mind digitális csatornákon keresztül.
A nevelési-oktatási szakasz célja, tehát, hogy a tanuló a 8. évfolyam végére elérje a KER
szerinti A2 nyelvi szintet.

A 7-8. évfolyamra megfogalmazott kötelező nyelvi funkciók, nyelvi elemek és struktúrák a
következők:
Angol nyelvi funkciók (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):
— megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excuse me. Can I help you?)
— bemutatkozás megfogalmazása (Let me introduce myself.)
— személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your favourite subject?
It’s maths.)
— hogylét iránti érdeklődés és reakció (What’s the matter? I feel…)
— bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. Don’t worry about it. It
doesn’t matter.)
— jókívánságok kifejezésekor a reakció megfogalmazása (Thank you, the same to you.)
— telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (XY speaking.)
— megszólítás, elbúcsúzás személyes levélben (Dear John, Best wishes, Love,)
— véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What’s your
opinion? In my opinion…, What do you think about …? I think …)
— tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (How do you like it? I think it’s…)
— képesség kifejezése (Can you speak French? Are you able to ride a horse? I can
understand French. I am unable to ride a horse.)

— szükségesség kifejezése (Do I have to ...? Do I need to …? You must … We have to
…)
— lehetőség kifejezése (It may rain. She might visit us.)
— ígéret kifejezése (Will you help me? Don’t worry, I will. I promise …)
— szándék, kívánság kifejezése (What would you like to do? Would you like to have a
rest? I’d like to see that film.)
— dicséret, kritika kifejezése (It’s great. It’s a good idea. It’s boring.)
— dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it
like? It’s …, It’s made of …, It’s used for ...)
— visszakérdezés, ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?)
— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand
me? Is it clear? Sorry, what does that mean?)
— betűzés kérése, betűzés (It spells …)
— felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Could you speak a little more slowly, please?
Sorry, that was a bit too fast.)
— öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Are you happy about it? What do you think of
that? How do you feel about it? Great! I’m glad to hear that. I’m so pleased that…,
Good for you. I feel so happy for … I’m sorry to hear that. What a pity. Oh, no! Oh,
dear! I feel so sorry for …)
— elégedettség, elégedetlenség, bosszúság kifejezése (What do you think of…? Are you
pleased with …? Are you happy with …? Are you satisfied with …? That’s fine/nice/not
bad. That was fine/good/ nice. I’m quite satisfied with … I’m quite happy with … I’m
quite pleased with … It’s not good enough. That wasn’t very good.)
— csodálkozás kifejezése (How come? Is he? What a surprise!)
— remény kifejezése (I am looking forward to … I hope …)
— javaslat és arra reagálás (Would you like to come to the cinema? Yes, sure.)
— meghívás és arra reagálás (I’d like to invite you to my party. Thank you, I’m happy to
come.)
— információkérés, -adás (When is the next train? What time does the train arrive? Is the
boss here? Yes, he is.)
— egyetértés, egyet nem értés (Do you agree? What’s your opinion? How do you feel about
it? I agree. I don’t agree. I don’t think so.)
— valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (You are right. You are wrong.)
— egymást követő események leírása (What happened? First … then … finally …)
— bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Do you think they will come? They will
probably come.)
Angol nyelvi elemek, struktúrák a 7-8. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű
kifejezések példák):
 Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t finished it yet.)
 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: ’will’ (When will you be fourteen? I’ll help you.)
 felszólító mód: Egyes/Többesszám 1. személy (Let’s go.)















birtoklás: birtokos névmások (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs)
birtoklás kifejezése múlt időben: ’have’ (I didn’t have many friends at school.)
birtoklás kifejezése jövő időben: ’have’ (At the age of 25 I will have a car.)
időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one month.)
időbeli viszonyok: ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it. He has not finished it
yet. She has just entered the room.)
minőségi viszonyok: hosszabb melléknevek fokozása, összehasonlítás (She is the most
intelligent of all. Tom’s younger than Sue. Mary is more beautiful than Sue.)
modalitás: engedélykérés ’could’, ’may’ segédigékkel (Can/could/may I join you?)
modalitás: tanácsadás ’should/shouldn’t’ segédigével (You should ask her.)
modalitás: kötelezettség kifejezése ’have to’ segédigével (Did you have to be there?)
modalitás: tiltás kifejezése ’mustn’t’ segédigével (You mustn’t smoke here.)
szövegösszetartó eszközök: további kötőszavak (e.g. however)
feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains.)
függő beszéd kifejezése jelen időben (He says he is tired., I don’t know where he lives.,
Tell him to stop it.)

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:
 az adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget;
 az adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget;
 az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót
folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával.
A 7–8. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 204 óra.

Angol
7. évfolyam
A 7. évfolyamon az angol nyelv tantárgy óraszáma: 102
A témakörök táblázata:
Témakör neve
Personal topics and topics concerning immediate environment
and nature
Public matters
Topics concerning classroom activities
Cross-curricular topics and activities
English and language learning
Intercultural topics
Current topics
Entertainment
Gaining and sharing knowledge
Összes óraszám:

Óraszám
30
6
12
7
6
13
6
12
10
102

TÉMAKÖR: PERSONAL TOPICS AND TOPICS CONCERNING IMMEDIATE ENVIRONMENT
AND NATURE

Óraszám: 30 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a
cselekményt lineárisan összefűzve;
 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával
az ismert szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban;
 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
 összetett írott instrukciókat értelmez;
 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi,
egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;
 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi
eszközökkel;
 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak
megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben;
 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál
egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban;
 üzeneteket ír;

 egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését
kéri, és arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy
egyet nem értését;
 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot;
 kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást;
 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget,
elégedetlenséget;
 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy
visszakérdez;
 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel;
 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is,
többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével,.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a személyes és környezeti tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget;
 a személyes és környezeti tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget;
 a személyes és környezeti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő
interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
ismerősök (acquaintances), rokonok (family relations)
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen
környezet (immediate environment)
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the
house/flat, furnishings, appliances
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
hobbies
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: social
relations
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals,
plants
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természet,
települések (settlements)
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
természetvédelem (nature protection), állatvédelem (animal protection), keeping pets
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti
jelenségek, környezetünk védelme, fenntarthatósága
 Személyes és környezethez tartozó információk átadása
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata.
Javasolt tevékenységek:

− projektmunka egyénileg, (rajz és annak szóbeli bemutatása

−
−

−
−

−
−

−

o tágabb rokoni kapcsolatrendszer, családi ünnepek, szomszédi kapcsolatok
o a lakóhely és környezetének bemutatása
projektmunka csoportban: üres lakás berendezése és bemutatása
csoportos projekt: (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében?
o lakóhelyünkön, otthonunkban
o az iskolában
o városunkban
o okos eszközökkel
szóbeli mini-prezentáció:
o a mai és a régmúlt mindennapi életének összehasonlítása
internetes kutatás:
o meddig élnek a különböző kis-kedvencek, illetve egyéb állatok?
o környezetszennyezési problémák
o időjárás okozta katasztrófák
levél írása egy kellemes/kellemetlen élményről
kérdőívek elkészítése, kitöltése és írásbeli/szóbeli összegzése:
o családi szokások, hagyományok
o környezetvédelem a szűkebb környezetben
Szerepjáték:
o interjú kedvenc hősöddel/színészeddel stb.

TÉMAKÖR: PUBLIC MATTERS
Óraszám: 6 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális
felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát;
 értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó
szövegekben a beszélők gondolatmenetét;
 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz
kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat;
 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát;
 információt cserél, információt kér, információt ad.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a közéleti tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget;
 a közéleti tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget;
 a közéleti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót
folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

Fejlesztési feladatok és ismeretek

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a
közigazgatás és szolgáltatások résztvevői (members of the public sector and civil
service), tourists, etc.
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális
és közintézmények, éttermek, szállodák, hazai és külföldi nevezetességek, valamint a
városi és vidéki élet helyszínei)
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance
tickets, forms, brochures
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális
események (cultural events), különböző szórakozások (ways of entertainment)
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
közigazgatás, szolgáltatások, idegenvezetés giving directions, giving information,
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies,
entertainment, culture, services, travelling, national and international tourism
 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása.
javasolt tevékenységek:

− szerepjátékok – csapatversenyben: melyik a legjobb jelenet?
o gyors étteremben
o utazási irodában
o utcán: útbaigazítás kérése és adása
o ’I’m a Budapest/London tourist guide’ – helyi látványosságok bemutatása stb.
− prospektus, reklám készítése - (étterem, mozi, színház, látványosság)
− ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek
− projektmunka csoportban: beszámoló
o lakóhelyem, környezetem
− kiselőadás, internetes kutatómunka: a célnyelvi országok rövid bemutatása
− Vitafórum:
o városi és vidéki élet, ki hogyan érvel?
− quiz játék a célnyelvi országokról és hazánkról
− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:
o a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, internet,
közösségi média, tánc, sport stb.), és miért?

TÉMAKÖR: TOPICS CONCERNING CLASSROOM ACTIVITIES
Óraszám: 12 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott
célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket;
 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek- és ifjúsági
irodalmi alkotások közös előadásában;

 egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába,
átfogalmazásába;
 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz
tartozó témákban;
 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések
alapján;
 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan
vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári
segítséggel;
 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban
projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja
valósítani;
 a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi;
 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a
tanult nyelvi elemeket;
 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos
nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során;
 felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat;
 megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat;
 összetett írott instrukciókat értelmez;
 véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban
interakciót folytat;
 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;
 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló
történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;
 összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például:
és/de/vagy);
 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy
visszakérdez;
 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy
digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás
során.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival
közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak
megfelelően alkalmazza.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
staff
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: oktatási
intézmények (educational institutions)

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used
for studying
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: délutáni
foglalkozások (afternoon activities), tanórán kívüli foglalkozások (extracurricular
activities), iskolán kívüli lehetőségek a nyelvtanulásra), (extracurricular opportunities
for language learning/use of language), school festivals, school traditions, school
events
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
learning, extracurricular use of language, social events, keeping traditions
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
subjects, knowledge, language learning targets, professional orientation
 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 a magyar és az angol iskolarendszer főbb különbségei
o különleges iskolák Magyarországon és Angliában

-

projektmunka csoportban (fordított tanóra): egy tanóra megtervezése
internetes kutatás:
o iskolai szokások, időbeosztás
o szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása
scrapbook/poszter készítése:
o mit szeretek az iskolánkban a legjobban
o iskolai kirándulásaink
o kedvenc iskolai tantermem bemutatása

-

-

-

-

kérdőív készítése:
o Milyen iskolában szeretnék továbbtanulni?
csoportos társasjáték készítése:
o a különböző tantárgyakról
o szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját
felhasználni?
órai feladatok
o történetfeldolgozása (pl. igaz/hamis’ mondatokkal)
o történet átalakítás (pl. más személyben, más időben)
o képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése
Iskolai versenyek:
o olvasási verseny
o kiejtési verseny – megadott vers előadása
o ’Use of English’ – tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből

TÉMAKÖR: CROSS-CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES
Óraszám: 7 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban
projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja
valósítani;
 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformákban;
 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági
irodalmi alkotások közös előadásában.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és
érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző,
életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból
 Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven
Javasolt tevékenyégek

− egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása
o egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az
érdeklődésemet
o egy híres tudós élete
o egy angol király élete
o Magyarország történelmének egy érdekes alakja
o célnyelven rövid történet, mese, vers, dal írása
− vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása
− egy könnyített szövegű irodalmi mű részletének elolvasása, értékelése (pl. Robinson
Crusoe, David Copperfield)
− csoportos projekt:
o társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz,
történelem, biológia, művészeti tantárgyak)

TÉMAKÖR: ENGLISH AND LANGUAGE LEARNING
Óraszám: 6 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit;
 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán
kívül is;
 tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat.

 A tanuló a szövegek létrehozásához nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt,
szótárt használ.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben;
 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és
befejezéséhez;
 tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza
mondanivalójának lényegét;
 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére;
 következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet;
 ismeretlen szavak valószínű jelentését a szöveg összefüggéseinek alapján
kikövetkezteti az életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid
szövegekben;
 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának;
 nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket;
 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni;
 hibáit többnyire észreveszi és javítja;
 társai haladásának értékelésében segítően részt vesz.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language
skills, language learning, languages
 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata
 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása
 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása.
Javasolt tevékenységek

− tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák
− közös popzenehallgatás
− filmnézés a célnyelven
o írásbeli feladat: rövid összefoglaló a filmről, a cselekményt lineárisan
összefűzve
− kedvenc filmem, zeném
− ’osztálykönyvtár’ könnyített olvasmányokból és táblázat a falon: ki, melyiket olvasta
az év folyamán, és ajánlja-e a társainak. Ki olvasta el a legtöbb könyvet?
− csoportos projekt:
o társasjáték készítése: ’Use the expression’ (minden kockán egy szófordulat,
mondatot kell vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj) pl: Something I really enjoy
doing…/One way I am different from everyone else…/My friend knows how
to…/I think English classes are…/One animal I wouldn’t want to be…/stb.
− betűzésverseny
o Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni?
− egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás)

TÉMAKÖR: INTERCULTURAL TOPICS
Óraszám: 13 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket
 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal
 megismerkedik hazánk legfőbb országismereti és történelmi eseményeivel a
célnyelven.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait
 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.
Fejlesztési feladatok és ismeretek







Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete
Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete
Hazai főbb országismereti jellemzők ismerete célnyelven
Hazai legfontosabb látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven
A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása.

Javasolt tevékenységek

Projektmunka – egyéni vagy csoportos
— az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális
kutatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén:
o az angol és magyar iskolák jellemzői, napirend
o tipikus angol ház, lakás – miért más itthon?
o mindennapi szokások Angliában és Magyarországon – van-e különbség?
o ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.)
o viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés)
o állattartási szokások, kedvenc állatok (’cats’ vs ’dogs’?)
o angol és magyar nyaralási szokások
o angol időjárás – magyar időjárás
o az Egyesült Királyság/Magyarország tájegységei, országrészei
o angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek
o híres helyek a két országban
− Csoportos játék:
o Ki tud többet az Amerikai Egyesült Államokról – jellemző adatok, alapvető
tudnivalók
− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról
− jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában
o pl. Christmas Party
o pl. Valentine’s Day

TÉMAKÖR: CURRENT TOPICS
Óraszám: 6 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és
a hozzájuk tartozó szituációkban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és
érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel
kapcsolatban;
 megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének
megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és
eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven
 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és
események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven.
Javasolt tevékenységek

 ismert hírek angol nyelvű változatának olvasása, meghallgatása, megtekintése (TV
híradó)
 szalagcímek és újságcikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő
témákban
 projektmunka:
o időjárásjelentés készítése a célnyelven
 szerepjáték:
o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel
 egy saját kulturális élmény bemutatása

TÉMAKÖR: ENTERTAINMENT
Óraszám: 12 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy
digitális felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy
iskolán kívül szerzett ismereteivel;
 értelmez egyszerű, szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket;

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz
kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat;
 összetett írott instrukciókat értelmez;
 érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt.
 rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan;
 üzeneteket ír;
 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és
ismeretszerzésre;
 a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató
tartalmakkal;
 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése
(irodalom, film, társasjáték)
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása
szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára.
Javasolt tevékenységek

− egyéni projektmunka és bemutató:
o saját szórakozási szokások
o kedvenc kulturális élményem
− egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.)
− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése
− olvasási verseny az osztályon belül
− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása
− angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása
− e-mailezés angolul
− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása
− ’csoportchat’:
o közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása

TÉMAKÖR: GAINING AND SHARING KNOWLEDGE
Óraszám: 10 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban
projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja
valósítani;
 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformákban;
 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket, dalokat elektronikus,
digitális csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és
ismeretszerzésre,
 rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok
kapcsán, hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával;
 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;
 a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő
tartalmakkal;
 felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre;
 felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven
 A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol nyelvű információ megszerzése, tudatos
felhasználása.
Javasolt tevékenységek

— projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka: saját, választott témából
scrapbook, poszter készítése, prezentáció

Angol
8. évfolyam
A 8. évfolyamon az angol nyelv tantárgy óraszáma: 102
A témakörök táblázata:
Témakör neve
Óraszám
Personal topics and topics concerning immediate environment 30
and nature
Public matters
6
Topics concerning classroom activities
11
Cross-curricular topics and activities
8
English and language learning
7
Intercultural topics
12
Current topics
7
Entertainment
11
Gaining and sharing knowledge
10
102
Összes óraszám:

TÉMAKÖR: PERSONAL TOPICS AND TOPICS CONCERNING IMMEDIATE ENVIRONMENT
AND NATURE

Óraszám: 30 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a
cselekményt lineárisan összefűzve;
 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával
az ismert szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban;
 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
 összetett írott instrukciókat értelmez;
 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi,
egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;
 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi
eszközökkel;
 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak
megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben;
 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál
egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban;
 üzeneteket ír;

 egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését
kéri, és arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy
egyet nem értését;
 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot;
 kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást;
 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget,
elégedetlenséget;
 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy
visszakérdez;
 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel;
 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is,
többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével,.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a személyes és környezeti tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget;
 a személyes és környezeti tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget;
 a személyes és környezeti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő
interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
ismerősök (acquaintances), rokonok (family relations)
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen
környezet (immediate environment)
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the
house/flat, furnishings, appliances
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
hobbies
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: social
relations
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals,
plants
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természet,
települések (settlements)
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
természetvédelem (nature protection), állatvédelem (animal protection), keeping pets
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti
jelenségek, környezetünk védelme, fenntarthatósága
 Személyes és környezethez tartozó információk átadása
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata.

Javasolt tevékenységek:

− projektmunka egyénileg, (rajz és annak szóbeli bemutatása
o tágabb rokoni kapcsolatrendszer, családi ünnepek, szomszédi kapcsolatok
o a lakóhely és környezetének bemutatása
− projektmunka csoportban: üres lakás berendezése és bemutatása
− csoportos projekt: (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében?
o lakóhelyünkön, otthonunkban
o az iskolában
o városunkban
o okos eszközökkel
− szóbeli mini-prezentáció:
o a mai és a régmúlt mindennapi életének összehasonlítása
− internetes kutatás:
o meddig élnek a különböző kis-kedvencek, illetve egyéb állatok?
o környezetszennyezési problémák
o időjárás okozta katasztrófák
− levél írása egy kellemes/kellemetlen élményről
− kérdőívek elkészítése, kitöltése és írásbeli/szóbeli összegzése:
o családi szokások, hagyományok
o környezetvédelem a szűkebb környezetben
− Szerepjáték:
o interjú kedvenc hősöddel/színészeddel stb.

TÉMAKÖR: PUBLIC MATTERS
Óraszám: 6 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális
felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát;
 értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó
szövegekben a beszélők gondolatmenetét;
 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz
kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat;
 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát;
 információt cserél, információt kér, információt ad.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a közéleti tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget;
 a közéleti tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget;
 a közéleti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót
folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

Fejlesztési feladatok és ismeretek

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a
közigazgatás és szolgáltatások résztvevői (members of the public sector and civil
service), tourists, etc.
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális
és közintézmények, éttermek, szállodák, hazai és külföldi nevezetességek, valamint a
városi és vidéki élet helyszínei)
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance
tickets, forms, brochures
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális
események (cultural events), különböző szórakozások (ways of entertainment)
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
közigazgatás, szolgáltatások, idegenvezetés giving directions, giving information,
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies,
entertainment, culture, services, travelling, national and international tourism
 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása.
javasolt tevékenységek:

− szerepjátékok – csapatversenyben: melyik a legjobb jelenet?
o gyors étteremben
o utazási irodában
o utcán: útbaigazítás kérése és adása
o ’I’m a Budapest/London tourist guide’ – helyi látványosságok bemutatása stb.
− prospektus, reklám készítése - (étterem, mozi, színház, látványosság)
− ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek
− projektmunka csoportban: beszámoló
o lakóhelyem, környezetem
− kiselőadás, internetes kutatómunka: a célnyelvi országok rövid bemutatása
− Vitafórum:
o városi és vidéki élet, ki hogyan érvel?
− quiz játék a célnyelvi országokról és hazánkról
− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:
o a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, internet,
közösségi média, tánc, sport stb.), és miért?

TÉMAKÖR: TOPICS CONCERNING CLASSROOM ACTIVITIES
Óraszám: 11 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott
célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket;
 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek- és ifjúsági
irodalmi alkotások közös előadásában;

 egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába,
átfogalmazásába;
 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz
tartozó témákban;
 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések
alapján;
 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan
vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári
segítséggel;
 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban
projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja
valósítani;
 a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi;
 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a
tanult nyelvi elemeket;
 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos
nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során;
 felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat;
 megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat;
 összetett írott instrukciókat értelmez;
 véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban
interakciót folytat;
 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;
 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló
történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;
 összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például:
és/de/vagy);
 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy
visszakérdez;
 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy
digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás
során.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival
közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak
megfelelően alkalmazza.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
staff
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: oktatási
intézmények (educational institutions)

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used
for studying
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: délutáni
foglalkozások (afternoon activities), tanórán kívüli foglalkozások (extracurricular
activities), iskolán kívüli lehetőségek a nyelvtanulásra), (extracurricular opportunities
for language learning/use of language), school festivals, school traditions, school
events
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
learning, extracurricular use of language, social events, keeping traditions
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
subjects, knowledge, language learning targets, professional orientation
 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 a magyar és az angol iskolarendszer főbb különbségei
o különleges iskolák Magyarországon és Angliában

-

projektmunka csoportban (fordított tanóra): egy tanóra megtervezése
internetes kutatás:
o iskolai szokások, időbeosztás
o szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása
scrapbook/poszter készítése:
o mit szerettem az iskolánkban legjobban
o iskolai kirándulásaink
o kedvenc iskolai tantermem bemutatása

-

-

-

-

kérdőív készítése:
o Milyen iskolában szeretnék továbbtanulni?
csoportos társasjáték készítése:
o a különböző tantárgyakról
o szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját
felhasználni?
órai feladatok
o történetfeldolgozása (pl. igaz/hamis’ mondatokkal)
o történet átalakítás (pl. más személyben, más időben)
o képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése
Iskolai versenyek:
o olvasási verseny

o kiejtési verseny – megadott vers előadása
o ’Use of English’ – tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből

TÉMAKÖR: CROSS-CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES
Óraszám: 8 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban
projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja
valósítani;
 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformákban;
 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági
irodalmi alkotások közös előadásában.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és
érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző,
életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból
 Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven
Javasolt tevékenységek

− egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása
o egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az
érdeklődésemet
o egy híres tudós élete
o egy angol király élete
o Magyarország történelmének egy érdekes alakja
o célnyelven rövid történet, mese, vers, dal írása
− vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása
− egy könnyített szövegű irodalmi mű részletének elolvasása, értékelése (pl. Robinson
Crusoe, David Copperfield)
− csoportos projekt:
o társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz,
történelem, biológia, művészeti tantárgyak)

TÉMAKÖR: ENGLISH AND LANGUAGE LEARNING
Óraszám: 7 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit;

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán
kívül is;
 tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat.
 A tanuló a szövegek létrehozásához nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt,
szótárt használ.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben;
 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és
befejezéséhez;
 tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza
mondanivalójának lényegét;
 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére;
 következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet;
 ismeretlen szavak valószínű jelentését a szöveg összefüggéseinek alapján
kikövetkezteti az életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid
szövegekben;
 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának;
 nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket;
 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni;
 hibáit többnyire észreveszi és javítja;
 társai haladásának értékelésében segítően részt vesz.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language
skills, language learning, languages
 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata
 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása
 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása.
Javasolt tevékenységek

− tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák
− közös popzenehallgatás
− filmnézés a célnyelven
o írásbeli feladat: rövid összefoglaló a filmről, a cselekményt lineárisan
összefűzve
− kedvenc filmem, zeném
− ’osztálykönyvtár’ könnyített olvasmányokból és táblázat a falon: ki, melyiket olvasta
az év folyamán, és ajánlja-e a társainak. Ki olvasta el a legtöbb könyvet?
− csoportos projekt:
o társasjáték készítése: ’Use the expression’ (minden kockán egy szófordulat,
mondatot kell vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj) pl: Something I really enjoy
doing…/One way I am different from everyone else…/My friend knows how
to…/I think English classes are…/One animal I wouldn’t want to be…/stb.
− betűzésverseny

o Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni?
− egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás)

TÉMAKÖR: INTERCULTURAL TOPICS
Óraszám: 12 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket
 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal
 megismerkedik hazánk legfőbb országismereti és történelmi eseményeivel a
célnyelven.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait
 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.
Fejlesztési feladatok és ismeretek







Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete
Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete
Hazai főbb országismereti jellemzők ismerete célnyelven
Hazai legfontosabb látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven
A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása.

Javasolt tevékenységek

Projektmunka – egyéni vagy csoportos
— az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális
kutatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén:
o az angol és magyar iskolák jellemzői, napirend
o tipikus angol ház, lakás – miért más itthon?
o mindennapi szokások Angliában és Magyarországon – van-e különbség?
o ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.)
o viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés)
o állattartási szokások, kedvenc állatok (’cats’ vs ’dogs’?)
o angol és magyar nyaralási szokások
o angol időjárás – magyar időjárás
o az Egyesült Királyság/Magyarország tájegységei, országrészei
o angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek
o híres helyek a két országban
− Csoportos játék:
o Ki tud többet az Amerikai Egyesült Államokról – jellemző adatok, alapvető
tudnivalók
− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról
− jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában
o pl. Christmas Party
o pl. Valentine’s Day

TÉMAKÖR: CURRENT TOPICS
Óraszám: 7 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és
a hozzájuk tartozó szituációkban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és
érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel
kapcsolatban;
 megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének
megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és
eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven
 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és
események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven.
Javasolt tevékenységek

 ismert hírek angol nyelvű változatának olvasása, meghallgatása, megtekintése (TV
híradó)
 szalagcímek és újságcikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő
témákban
 projektmunka:
o időjárásjelentés készítése a célnyelven
- szerepjáték:
o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel
 egy saját kulturális élmény bemutatása

TÉMAKÖR: ENTERTAINMENT
Óraszám: 11 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy
digitális felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy
iskolán kívül szerzett ismereteivel;
 értelmez egyszerű, szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket;
 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz
kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat;







összetett írott instrukciókat értelmez;
érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt.
rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan;
üzeneteket ír;
a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és
ismeretszerzésre;
 a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató
tartalmakkal;
 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése
(irodalom, film, társasjáték)
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása
szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára.
Javasolt tevékenységek

− egyéni projektmunka és bemutató:
o saját szórakozási szokások
o kedvenc kulturális élményem
− egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.)
− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése
− olvasási verseny az osztályon belül
− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása
− angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása
− e-mailezés angolul
− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása
− ’csoportchat’:
o közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása

TÉMAKÖR: GAINING AND SHARING KNOWLEDGE
Óraszám: 10 óra
Tanulási eredmények, a továbbhaladás feltételei

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban
projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja
valósítani;
 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformákban;
 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket, dalokat elektronikus,
digitális csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és
ismeretszerzésre,

 rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok
kapcsán, hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával;
 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;
 a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő
tartalmakkal;
 felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre;
 felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven
 A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol nyelvű információ megszerzése, tudatos
felhasználása.
Javasolt tevékenységek

— projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka: saját, választott témából
scrapbook, poszter készítése, prezentáció

MATEMATIKA
5-6 ÉVFOLYAM
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
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.
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 + 16 óra (ismétlés,
számonkérés)
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
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

Javasolt óraszám
10
10
20
16
18
18
18
14
20
20
10
8
16
18
20
16

Leíró statisztika
Valószínűség-számítás
Összes óraszám:

10
10
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.
Az 5 – 6. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma: 272 óra. +16 óra ismétlésre,
számonkérésre fordítható.
A Kerettanterv a matematika tantárgy tanítására Az 5 – 6. évfolyamon heti 4- 4 órát,
biztosít.
A Kerettantervet évi 36 hétre terveztem. Ha 34 hetes tanévvel kell számolnunk, akkor az
ismétlést és a számonkérést beépítem az egyes fejezetekbe.

Órakeret
Tematikai egység címe

kerettanterv alapján órakeret az
5-6. évfolyamra (95 %)

I. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai
logika, kombinatorika, gráfok
1. Halmazok
2. Matematika logika, kombinatorika

20
10
10

II. Számtan, algebra

144

1. Természetes számok halmaza, számelméleti alapismeretek

20

2. Alapműveletek természetes számokkal
3. Egész számok, alapműveletek egész számokkal
4. Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok
5. Alapműveletek közönséges törtekkel
6. Alapműveletek tizedes törtekkel
7. Arányosság, százalékszámítás
8. Egyszerű szöveges feladatok

16
18
18
18
14
20
20

III. Függvények, az analízis elemei

18

1. A függvények fogalmának előkészítése
2. Sorozatok

10
8

IV. Geometria

70

1. Mérések és mértékegységek
2. Síkbeli alakzatok
3. Transzformációk, szerkesztések
4. Térgeometria

16
18
20
16

V. Statisztika, valószínűség

20

1. Leíró statisztika
2. Valószínűség számítás

10
10
ÖSSZESEN:

Ismétlés, számonkérés: Szabad órakeret (5 %)

272
16

ÖSSZESEN:

288

5. osztály
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK,
MATEMATIKAI LOGIKA, KOMBINATORIKA,

Órakeret
10

GRÁFOK

Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó
elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak
eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.
Előzetes tudás A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. Több,
kevesebb, ugyanannyi fogalma. Állítások igazságtartalmának eldöntése.
Néhány elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása
(próbálgatással).
Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes,
interaktív használatának fejlesztése.
A tematikai
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
egység nevelésiValószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.
fejlesztési céljai
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
Kommunikáció fejlesztése.
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
1. Halmazok
5 óra
Ismeretek, tanulási
Kapcsolódási
Fejlesztési követelmények
eredmények
pontok
Elemek elrendezése,
A kombinatorikus gondolkodás, a
rendszerezése adott
célirányos figyelem kialakítása,
szempont(ok) szerint.
fejlesztése.
Részhalmazokat konkrét
Halmazokba rendezés egy-két
esetekben felismer és ábrázol. szempont szerint
Halmazábra készítése
● Véges
halmaz
kiegészítő
halmazát
(komplementerét),
véges halmazok közös részét
(metszetét),
egyesítését
(unióját) képezi és ábrázolja
konkrét esetekben;
● Számokat, számhalmazokat,
halmazműveleti eredményeket
számegyenesen ábrázol.

Halmazok közös részének és
Digitális kultúra:
egyesítésének megállapítása ábrázolás könyvtárszerkezet a
segítségével.
számítógépen.
Számhalmazok szemléltetése
számegyenesen

2. Matematikai logika, kombinatorika
● Igaz és hamis állításokat Egyszerű állítások logikai értékének
(igaz vagy hamis) megállapítása
fogalmaz meg;
● Tanult minták alapján néhány Igaz és hamis állítások önálló
lépésből
álló
bizonyítási megfogalmazása

5 óra
Magyar nyelv és
irodalom:
szövegértés,
szövegértelmezés,
lényegkiemelés

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.

Nyitott mondatok igazsághalmazának
megtalálása próbálgatással
A matematikai logika egyszerű, a
korosztály
számára
érthető
szakkifejezéseinek
ismerete
és
használata
Egyszerű stratégiai, logikai
pénzügyi játékok, társasjátékok

és

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
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol
állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja.
Kulcsfogalmak/ Halmaz, elem, halmazábra, részhalmaz, egyesítés, közös rész,
számegyenes, „igaz”, „hamis”; nyitott mondat, igazsághalmaz; „és”,
fogalmak
„vagy”; „legalább”, „legfeljebb”; lehetőségek, összes lehetőség,
rendszerező áttekintés, ágrajz
Tematikai egység/
Órakeret
II. SZÁMTAN, ALGEBRA
Fejlesztési cél
70 óra
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
Előzetes tudás
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.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az
ismeretlen szimbólum kiszámítása.
Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A
műveleti sorrend használatának fejlesztése, készségszintre emelése.
Mértékegységek helyes használata és pontos átváltása.
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.
11 óra

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek

Ismeretek
Érti és alkalmazza a számok
helyi értékes írásmódját nagy
számok esetén;

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok
Számok helyi értékes írásmódjának Természetismeret:
megértése
különböző
alapú Magyarország
számrendszerekben
csoportosítást, lakosainak száma.
leltározást, helyiérték-táblázatba rögzítést
tartalmazó feladatokon keresztül

Ismeri a római számjelek
közül az L, C, D, M jeleket,
felismeri az ezekkel képzett Számok helyi értékes írásmódjának
számokat
a
hétköznapi használata nagy számok esetében
helyzetekben;
Római számok írása, olvasása a következő
jelekkel: I, V, X, L, C, D, M
Alapműveletek természetes számokkal

8

óra

Írásban összead, kivon és Számkörbővítés;
fejben
számolás Természetismeret:
szoroz;
százezres számkörben kerek ezresekkel; összehasonlítás,
számolás földrajzi
Ismeri
és
helyesen analógiák alkalmazása
alkalmazza
a
műveleti Természetes számok összeadása, kivonása adatokkal
sorrendre és a zárójelezésre és szorzása írásban
vonatkozó
szabályokat Írásbeli osztás algoritmusa kétjegyű
fejben, írásban és géppel természetes számmal
számolás
esetén
is
a
Írásbeli osztás legfeljebb kétjegyű
racionális számok körében;
természetes számmal gyakorlati feladatok
A
műveleti
szabályok megoldása során; a hányados becslése
ismeretében
ellenőrzi
számolását,
a
kapott A műveleti sorrendre és a zárójelezésre
eredményt ésszerűen kerekíti; vonatkozó szabályok ismerete és helyes
alkalmazása fejben, írásban és géppel
A gyakorlati problémákban számolás esetén
előforduló
mennyiségeket
becsülni
tudja, Egyszerű szöveges feladat matematikai
feladatmegoldásához ennek tartalmának felismerése, és az annak
megfelelő műveletsor felírása
megfelelő tervet készít;

A fejszámoláson és az írásban A gyakorlati problémákban előforduló
végzendő
műveleteken mennyiségek becslése
túlmutató
számolási
feladatokhoz
és
azok
ellenőrzéséhez számológépet
használ.
11 óra

Egész számok. Alapműveletek egész számokkal

Meghatározza
konkrét Negatív számok a gyakorlatban: adósság, Természetismeret;
számok ellentettjét, abszolút tengerszint alatti mélység, fagypont alatti hon- és
értékét;
hőmérséklet
népismeret:
Ismeri az egész számokat.
Egész számok ismerete, összehasonlítása, Földrajzi adatok
ábrázolása számegyenesen. Ellentett, vizsgálata.
abszolút érték fogalmának ismerete és
alkalmazása
Történelem:
Alapműveletek
értelmezése
tárgyi időtartam
tevékenységek, ábrázolások alapján a számolása
számkörbővítés során
időszámítás előtti
Alapműveletek elvégzése az egész és időszámítás
számok körében
utáni történelmi
Egyszerű szöveges feladat matematikai eseményekkel.
tartalmának felismerése, és az annak
megfelelő műveletsor felírása
Gyakorlati problémákban
mennyiségek becslése

előforduló

Kapott eredmény ellenőrzése; ésszerű
kerekítés
10 óra
4. Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok
Ábrázol
törtrészeket, Törtrészek ábrázolása, törtrészeknek Ének-zene:
meghatároz
törtrészeknek megfelelő törtszámok meghatározása
a törtszámok és a
megfelelő törtszámokat;
Törtek összehasonlítása, egyszerűsítés, hangjegyek
értékének
Érti és alkalmazza a számok bővítés
helyi értékes írásmódját Különböző alakokban írt egyenlő törtek kapcsolata.
tizedes törtek esetén;
felismerése
Számok helyi értékes írása tizedes törtek
esetén
Számok ábrázolása számegyenesen
5. Alapműveletek közönséges törtekkel
Összeadás, kivonás az
Alapműveletek
értelmezése
tárgyi
egészek és a törtek körében. tevékenységek, ábrázolások alapján
Szorzás, osztás az
Alapműveletek elvégzése a közönséges
egészek és a törtek
törtek körében
körében (tört szorzása,
osztása egész számmal,

10 óra

0 szerepe a szorzásban,
osztásban).

A műveleti sorrendre és a zárójelezésre
vonatkozó szabályok ismerete és helyes
alkalmazása
Kapott eredmény ellenőrzése

Alapműveletek tizedes törtekkel
Összeadás, kivonás az
Számolási készség fejlesztése.
egészek és a törtek körében. Tizedes törtek összeadása, kivonása és
Szorzás, osztás az egészek és szorzása írásban
a törtek körében (tört
Egyszerű szöveges feladat matematikai
szorzása, osztása egész
tartalmának felismerése, és az annak
számmal, 0 szerepe a
megfelelő műveletsor felírása
szorzásban, osztásban).
Gyakorlati problémákban előforduló
mennyiségek becslése
Szorzás, osztás 10-zel, 100zal, 1000-rel.
Összeg, különbség, szorzat,
hányados változásai.
Műveleti tulajdonságok, a
helyes műveleti sorrend.
Műveletek eredményeinek
előzetes becslése,
ellenőrzése, kerekítése.

A racionális számok
halmaza.
Véges és végtelen szakaszos
tizedes törtek.
Szabványmértékegységek és
átváltásuk: hosszúság,
terület, térfogat, űrtartalom,
idő, tömeg.
Matematikatörténeti
érdekességek: a hatvanas
számrendszer kapcsolata idő
mérésével.
7. Arányosság
Arányos következtetések.
A mindennapi életben
felmerülő, egyszerű
arányossági feladatok
megoldása következtetéssel.
Egyenes arányosság.

8 óra

A műveletfogalom mélyítése. A
számolási készség fejlesztése gyakorlati
feladatokon keresztül.
Fegyelmezettség, következetesség,
szabálykövető magatartás fejlesztése.
Algoritmikus gondolkodás fejlesztése.
Egyszerű feladatok esetén a műveleti
sorrend helyes alkalmazási módjának
felismerése, alkalmazása. Az
egyértelműség és a következetesség
fontossága.
Az ellenőrzési és becslési igény
fejlesztése.
A mennyiségi jellemzők kifejezése
számokkal: természetes szám, racionális
szám, pontos szám és közelítő szám.
Gyakorlati mérések, mértékegységátváltások helyes elvégzésének fejlesztése
(pl. napirend, vásárlás).
Az arányosság felismerése mennyiség és
mérőszám kapcsolata alapján.
Kreatív gondolkodás fejlesztése.
Mennyiségi következtetés, becslési
készség fejlesztése.

Technika és
tervezés:
műszaki rajz
készítésénél a
mértékegységek
használata,
főzésnél a tömeg,
az űrtartalom és
az idő mérése.
6 óra
A következtetési képesség fejlesztése.
Hon- és
Az egyenes arányosság és a mérés népismeret;
kapcsolatának felismerése
természetismeret:
Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő Magyarország
térképéről
szabványmértékegységeinek ismerete
méretarányos

Az
ismert szabványmértékegységek távolságok
átváltása helyi értékes gondolkodás meghatározása.
alapján
A saját település,
szűkebb
Annak megfigyeltetése, hogy az egyik
lakókörnyezet
mennyiség változása milyen változást
térképének
eredményez a hozzá tartozó
használata.
mennyiségnél.
Vizuális kultúra:
Arányérzék fejlesztése, a valóságos
valós tárgyak
viszonyok becslése települések térképe
arányosan
alapján.
kicsinyített vagy
nagyított rajza.
6 óra
Egyszerű szöveges feladatok
Szöveges feladatok
Magyar nyelv és
Szövegértés fejlesztése. Egyszerű
megoldása.
irodalom:
matematikai problémát tartalmazó és a
olvasási és
Egyszerű matematikai
mindennapi élet köréből vett szövegek
megértési
problémát tartalmazó
feldolgozása.
stratégiák
rövidebb és hosszabb
Algoritmikus gondolkodás fejlesztése,
kialakítása
szövegek feldolgozása.
gondolatmenet tagolása.
(szövegben
Emlékezés elmondott, elolvasott
megfogalmazott
történetekre, emlékezést segítő ábrák,
helyzet, történés
vázlatok, rajzok készítése, visszaolvasása. megfigyelése,
Matematikai tartalmú egyszerű szöveges értelmezése,
feladatok
megoldása
különféle lényeges és
módszerekkel,
például
szakaszos lényegtelen
ábrázolással, visszafelé gondolkodással
információk
A mindennapi életből vett egyszerű szétválasztása).
szöveges feladatok megoldása különféle Vizuális kultúra:
módszerekkel,
például
szakaszos elképzelt
történetek
ábrázolással, visszafelé gondolkodással
vizuális
A megoldás ellenőrzése
megjelenítése
Gyakorlati problémákban előforduló
különböző
mennyiségek becslése
eszközökkel.









A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek
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;
Alapműveletek természetes számokkal
a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához
ennek megfelelő tervet készít;
Egész számok; alapműveletek egész számokkal
gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. A
hányadost megbecsüli.
meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét;

 ismeri az egész számokat.
Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok
 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.
 Alapműveletek közönséges törtekkel
 elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében,
 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat
 Alapműveletek tizedes törtekkel
 gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtet legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban
oszt. A hányadost megbecsüli.
 megoldását ellenőrzi.
Arányosság
 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben;
 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.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tízes számrendszer, helyi érték, alaki érték, számegyenes,
összeadandók, az összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség,
szorzandó, szorzó, szorzat, a szorzat tényezői, osztandó, osztó,
hányados, maradék. Kerekítés, becslés, ellenőrzés. ellentett, Negatív
szám, előjel, ellentett, abszolút érték.
közönséges tört, számláló, nevező, törtvonal, vegyes szám,
egyszerűsítés, bővítés, közös nevező, tizedes tört, tizedesvessző, helyi
értékes írásmód, racionális szám, számegyenes véges és végtelen
szakaszos tizedes tört, ,kerekítés, hosszúság, űrtartalom, idő
szabványmértékegységei, becslés, ellenőrzés

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

III. A FÜGGVÉNYEK, AZ ANALÍZIS ELEMEI

Órakeret
9 óra

Szabályfelismerés, szabálykövetés.
A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek
Előzetes tudás
pótlása.
Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.
Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos
A tematikai egység
használata. Függvényszemlélet előkészítése. Probléma felismerése.
nevelési-fejlesztési
Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. Szabálykövetés,
céljai
szabályfelismerés képességének fejlesztése.
5 óra

A függvények fogalmának előkészítése

Ismeretek
Helymeghatározás gyakorlati
szituációkban, konkrét
esetekben.
A Descartes-féle derékszögű
koordinátarendszer.
Matematikatörténet:
Descartes.
Táblázat hiányzó elemeinek
pótlása ismert vagy felismert
szabály alapján, ábrázolásuk
grafikonon.

Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Megadott pont
Természetismeret:
koordinátáinak leolvasása,
tájékozódás a térképen,
illetve koordináták
fokhálózat.
segítségével pont ábrázolása
a
Tájékozódás
térképen,
nézőtéren, sakktáblán és a
koordináta-rendszerben
A matematikából és a
mindennapi életből vett
megfeleltetések legalább egy
lehetséges
szabályának
megadása
A matematikából és a
mindennapi életből vett
megfeleltetések
tulajdonságainak
megfigyelése, elemzése

Egyszerű grafikonok
értelmezése.
Változó mennyiségek közötti
kapcsolatok, ábrázolásuk
derékszögű koordinátarendszerben.

Sorozatok
számokból,
alakzatokból

létrehozása Természetismeret: időjárás
jelekből, grafikonok.

Szabálykövetés ritmusban,
rajzban, számolásban
Sorozatok adott
szerinti folytatása.

szabály
4 óra

Sorozatok

Sorozat megadása a képzés
szabályával, illetve néhány
elemével.
Sorozatok folytatása adott
szabály szerint.

Szabálykövetés,
szabályfelismerés
képességének fejlesztése.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

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

 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, számsorozat, szabály, egyenes arányosság, koordinátarendszer, táblázat, grafikon.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai

1. Mérés és mértékegységek
Ismeretek
Sokszögek kerülete.

Téglalap, négyzet kerülete,
területe.

Órakeret
37 óra
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.
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.
10 óra
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kerület meghatározása
méréssel, számolással.
A matematika és gyakorlati
élet közötti kapcsolat
felismerése.
Adott alakzatok kerületének, Technika és tervezés:
területének meghatározása
Udvarok, telkek kerülete. Az
méréssel, számolással.
iskola és az otthon
Számolási készség
helyiségeinek alapterülete.
fejlesztése.

IV. GEOMETRIA

9

Síkbeli alakzatok

óra

●
Síkbeli tartományok közül Szögtartomány ismerete;
kiválasztja
a összehasonlítás,
szögtartományokat, nagyság csoportosítás; szögmérés
szerint összehasonlítja, méri,
csoportosítja azokat.

●

2. Transzformációk, szerkesztések
A tér elemei: pont, vonal,
A tanult térelemek felvétele
egyenes, félegyenes, szakasz, és jelölése.
sík, szögtartomány.
Párhuzamosság,
Síkidomok, tulajdonságainak
merőlegesség, konvexitás.
vizsgálata, közös
Síkidomok, sokszögek
tulajdonságok felismerése.
(háromszögek, négyszögek)
szemléletes fogalma.
A távolság szemléletes
Körző, vonalzók helyes
fogalma, adott tulajdonságú használata, két vonalzóval
pontok keresése.
párhuzamosok, merőlegesek
Két pont, pont és egyenes
rajzolása.
távolsága.
Egyenes,
félegyenes
és
Két egyenes távolsága.
szakasz megkülönböztetése
Adott feltételeknek megfelelő Síkbeli alakzatok közül a
ponthalmazok.
sokszögek kiválasztása
Kör, gömb szemléletes
fogalma.
Sugár, átmérő, húr, szelő,
érintő.
Két ponttól egyenlő
távolságra levő pontok.
Szakaszfelező merőleges.

10 óra

Vizuális kultúra: párhuzamos
és merőleges egyenesek
megfigyelése
környezetünkben.
Vizuális kultúra: térbeli
tárgyak síkbeli megjelenítése.

Síkbeli görbék közül a kör Természetismeret: földgömb.
kiválasztása
Testnevelés és sport:
Díszítőminták szerkesztése
tornaszerek: labdák, karikák
körzővel.
stb.
A problémamegoldó
képesség fejlesztése.
Pontosság igényének
fejlesztése.
Szögmérő használata.
Történelem, társadalmi és
Fogalomalkotás
állampolgári ismeretek:
képességének kialakítása,
görög „abc” betűinek
fejlesztése.
használata.
Törekvés a pontos
munkavégzésre.

A szög fogalma, mérése.
Szögfajták.
A szög jelölése, betűzése.
Matematikatörténet: görög
betűk használata a szögek
jelölésére, a hatvanas
számrendszer kapcsolata a
szög mérésével.
Adott egyenesre merőleges
Gyakorlati példák a fogalmak
szerkesztése.
mélyebb megértéséhez.
Adott egyenessel párhuzamos
szerkesztése.
Téglalap, négyzet
szerkesztése.

Technika és tervezés:
vizuális kultúra:
párhuzamos és merőleges
egyenesek megfigyelése
környezetünkben (sínpár,

épületek, bútorok, képkeretek
stb. élei).
8 óra

Térgeometria

Kocka, téglatest
tulajdonságai, hálója.










Testek építése,
Technika és tervezés:
tulajdonságaik vizsgálata.
téglatest készítése,
Rendszerező képesség,
tulajdonságainak vizsgálata.
halmazszemlélet fejlesztése.
Testek csoportosítása adott
Vizuális kultúra: egyszerű
tulajdonságok alapján.
tárgyak, geometriai alakzatok
Térszemlélet fejlesztése
tervezése, makettek készítése.
térbeli analógiák keresésével.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom
szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén;
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;
a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít;
ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, szögfelezőt, merőleges és
párhuzamos egyeneseket szerkeszt, szöget másol.
testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján;
ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb következő tulajdonságait: határoló lapok típusa, száma,
egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík, merőlegesség, párhuzamosság,
szögfajták.
Távolság, szakaszfelező merőleges, szögfelező.
Síkidom, sokszög, kör, test, csúcs, él, lap, szög, gömb.
Szögfajták, kerület, terület, űrtartalom és mértékegységei,
Kerület, terület, felszín, testek hálója, térfogat.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
10 óra
Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása.
Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. Biztos,
Előzetes tudás
lehetetlen, lehet, de nem biztos.
A statisztikai gondolkodás fejlesztése.
A tematikai egység
Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség,
nevelési-fejlesztési
elemzőképesség fejlesztése.
céljai
1. Leíró statisztika
5 óra
Fejlesztési
Ismeretek
Kapcsolódási pontok
követelmények
Adatokat, táblázatokat és Technika és tervezés:
Adatok tervszerű gyűjtése,
diagramokat tartalmazó menetrend adatainak
rendezése.
források
felkutatása értelmezése; kalóriatáblázat

V. LEÍRÓ STATISZTIKA

Egyszerű diagramok,
értelmezése, táblázatok olvasása,
készítése.
Megadott
szempont
szerint
adatokat gyűjt ki táblázatból,
olvas le hagyományos vagy
digitális
forrásból
származó
diagramról, majd rendszerezés
után következtetéseket fogalmaz
meg;

(például háztartás, sport, vizsgálata.
egészséges
életmód,
gazdálkodás)
Digitális kultúra:
Táblázatból adatgyűjtés adatkezelés, adatfeldolgozás,
információ-megjelenítés.
adott szempont szerint

Átlagszámítás néhány adat esetén Az átlag lényegének
(számtani közép).
megértése. Számolási
készség fejlődése.
2. Valószínűség számítás
Valószínűségi
játékokat,
kísérleteket végez, ennek során az
adatokat
tervszerűen
gyűjti,
rendezi és ábrázolja digitálisan is;

Természetismeret: időjárási
átlagok (csapadék,
hőingadozás, napi, havi, évi
középhőmérséklet).
5 óra

Egyszerű valószínűségi
játékok és kísérletek

Valószínűségi játékok és
kísérletek
adatainak
Valószínűségi játékokban érti a tervszerű gyűjtése
lehetséges
kimeneteleket,
játékában stratégiát követ;

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;
Kulcsfogalma Adat, diagram, átlag, valószínűségi kísérlet, biztos esemény, lehetetlen
k/fogalmak esemény.
















A fejlesztés várt
eredményei



5. osztály
végén



Gondolkodási és megismerési módszerek
Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása,
felismerése.
Két véges halmaz közös részének, illetve uniójának felírása, ábrázolása.
Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint.
Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel.
Állítások igazságának eldöntése, igaz és hamis állítások megfogalmazása.
Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata.
Néhány elem összes sorrendjének felírása.
Számtan, algebra
Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása
számegyenesen.
Ellentett, abszolút érték felírása.
Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben.
A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása
következtetéssel, az egyenes arányosság felismerése, használata.
Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a
műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek
alkalmazása.
Szöveges feladatok megoldása következtetéssel (az adatok közötti
összefüggések felírása szimbólumokkal).
Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének
megítélése.
A
hosszúság,
terület,
térfogat,
űrtartalom,
idő,
tömeg
szabványmértékegységeinek ismerete. Mértékegységek egyszerűbb
átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati
használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során.
Összefüggések, függvények, sorozatok

 Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont
koordinátáinak a leolvasása.
 Egyszerűbb grafikonok, elemzése.
 Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése,
megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén.
Geometria
 Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete.
 A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák pontos
szerkesztése. A körző, vonalzó célszerű használata.
 Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes
távolsága, szakaszfelező merőleges, szögfelező, szögmásolás, merőleges és
párhuzamos egyenesek.
 A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete
 Téglalap és a négyzet kerületének és területének kiszámítása.
Valószínűség, statisztika

 Egyszerű diagramok értelmezése, táblázatok olvasása.
 Néhány szám számtani közepének kiszámítása.
 Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése,
rendezése, ábrázolása.
Ismétlés, számonkérés: Szabad órakeret (5 %)

16 óra
ÖSSZESEN

144 óra

6. OSZTÁLY
I. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK,

Tematikai egység/
HALMAZOK, MATEMATIKAI LOGIKA,
Fejlesztési cél

Órakeret
10

KOMBINATORIKA, GRÁFOK

Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

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).
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.
5 óra

Halmazok

Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Elemeket halmazba rendez Halmazokba rendezés egytöbb szempont alapján;
két szempont szerint

Kapcsolódási pontok

Részhalmazokat
konkrét Halmazábra készítése
esetekben
felismer
és Számhalmazok
ábrázol;
szemléltetése
Véges halmaz kiegészítő számegyenesen
halmazát (komplementerét), Részhalmazok felismerése
véges halmazok közös részét ábráról
(metszetét),
egyesítését
(unióját) képezi és ábrázolja Halmazok közös részének és
egyesítésének megállapítása
konkrét esetekben;
ábrázolás segítségével.
Számokat, számhalmazokat,
halmazműveleti
eredményeket
számegyenesen ábrázol.
Matematikai logika, kombinatorika

5

óra

Igaz és hamis állításokat Egyszerű állítások logikai Magyar nyelv és irodalom:
fogalmaz meg;
értékének (igaz vagy hamis) szövegértés, szövegértelmezés,
lényegkiemelés
Tanult
minták
alapján megállapítása
néhány
lépésből
álló Igaz és hamis állítások
bizonyítási
gondolatsort önálló megfogalmazása

megért
összeállít;

és

önállóan Nyitott
mondatok
igazsághalmazának
érvelésben a megtalálása próbálgatással

A logikus
matematikai
szaknyelvet A
matematikai
logika
következetesen alkalmazza egyszerű,
a
korosztály
társai meggyőzésére;
számára
érthető
szakkifejezéseinek
ismerete
Összeszámlálási feladatok
megoldása során alkalmazza és használata
az összes eset áttekintéséhez Egyszerű stratégiai, logikai
szükséges módszereket.
és
pénzügyi
játékok,
társasjátékok
Változatos tartalmú
szövegek értelmezése.
Összehasonlításhoz
szükséges kifejezések
értelmezése, használata (pl.
egyenlő; kisebb; nagyobb;
több; kevesebb; nem; és;
vagy; minden; van olyan,
legalább, legfeljebb).

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.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol
állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja.
Kulcsfogalmak/ Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, közös rész, egyesítés,
számegyenes „igaz”, „hamis”; nyitott mondat, igazsághalmaz; „és”,
fogalmak
„vagy”; „legalább”, „legfeljebb”; lehetőségek, összes lehetőség,
rendszerező áttekintés, ágrajz
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Órakeret
74 óra
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

II. SZÁMTAN, ALGEBRA

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

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.
Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A
műveleti sorrend használatának fejlesztése, készségszintre emelése.
Mértékegységek helyes használata és pontos átváltása.
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.
9 óra

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek

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

Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Osztók,
többszörösök Természetismeret:
meghatározása; két szám Magyarország lakosainak
közös
osztóinak száma.
meghatározása;
közös
többszörösök meghatározása

Meghatározza
természetes
számok legnagyobb közös
osztóját és legkisebb közös
többszörösét.
Egyszerű oszthatósági
szabályok (2-vel, 3-mal, 5-tel,
9-cel, 10-zel, 100-zal).
Két szám közös osztói, közös
többszörösei.

Az osztó, többszörös
Testnevelés:
fogalmának elmélyítése.
csapatok összeállítása.
Két szám közös osztóinak
kiválasztása az összes
osztóból. A legkisebb pozitív
közös többszörös
megkeresése.
2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6tal, 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

8 óra

Alapműveletek természetes számokkal

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
A gyakorlati problémákban
előforduló
mennyiségek
becslése
Az
alapműveletek
tulajdonságainak
(felcserélhetőség,
csoportosíthatóság,
széttagolhatóság) ismerete és
alkalmazása a gyakorlatban
Zárójeleket
műveletsorok
kiszámolása a
számok körében

tartalmazó
átalakítása,
természetes

Kapott eredmény ellenőrzése;
észszerű kerekítés
Egész számok, alapműveletek egész számokkal

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

7 óra

Készpénz, adósság
Természetismeret; hon- és
fogalmának továbbfejlesztése. népismeret:
Mélységek és magasságok
földrajzi adatok vizsgálata.
értelmezése matematikai

géppel számolás esetén is a szemlélettel.
racionális számok körében;

Történelem, időtartam
számolása időszámítás előtti
és időszámítás utáni
történelmi eseményekkel.

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.
Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok

8 óra

Ismeri a racionális számokat, Törtrészek
ábrázolása, Ének-zene:
tud példát végtelen nem törtrészeknek
megfelelő a törtszámok és a hangjegyek
szakaszos tizedes törtre.
törtszámok meghatározása
értékének kapcsolata.
Törtek
összehasonlítása,
egyszerűsítés, bővítés
Különböző alakokban írt
egyenlő törtek felismerése
Számok helyi értékes írása
tizedes törtek esetén
Számok
számegyenesen

ábrázolása

Alapművelet közönséges törtekkel

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

Alapműveletek értelmezése
●
tárgyi
tevékenységek,
ábrázolások alapján
Reciprok fogalmának ismerete
és alkalmazása
Alapműveletek elvégzése a
közönséges törtek körében

Az
alapműveletek
tulajdonságainak
(felcserélhetőség,
szabályok csoportosíthatóság,
ellenőrzi

8 óra

számolását,
a
kapott széttagolhatóság) ismerete és
eredményt ésszerűen kerekíti. 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
6 óra

Alapművelet tizedes törtekkel

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

Tizedes törtek összeadása,
kivonása és szorzása írásban

Tizedes törtek írásbeli osztása
legfeljebb két tizedes jegyet
Írásban összead, kivon és tartalmazó számmal gyakorlati
szoroz;
feladatok megoldása során; a
Ismeri és helyesen alkalmazza hányados becslése
a műveleti sorrendre és a Az
alapműveletek
zárójelezésre
vonatkozó tulajdonságainak
szabályokat fejben, írásban és (felcserélhetőség,
géppel számolás esetén is a csoportosíthatóság,
racionális számok körében;
széttagolhatóság) ismerete és
A
műveleti
szabályok alkalmazása a gyakorlatban
ismeretében
számolását,
eredményt
kerekíti;

ellenőrzi A műveleti sorrendre és a
kapott zárójelezésre
vonatkozó
észszerűen szabályok ismerete és helyes
alkalmazása írásban és géppel
A gyakorlati problémákban számolás esetén
előforduló
mennyiségeket Egyszerű szöveges feladat
becsülni
tudja, matematikai
tartalmának
feladatmegoldásához ennek felismerése, és az annak
megfelelő tervet készít;
megfelelő műveletsor felírása
a

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

Gyakorlati
előforduló
becslése

problémákban
mennyiségek

Kapott eredmény ellenőrzése;
észszerű kerekítés.

Arányosság, százalékszámítás

Felismeri az egyenes és a Egyenes
fordított arányosságot konkrét felismerése
helyzetekben;
helyzetekben

14 óra
arányosság Hon- és népismeret;
hétköznapi természetismeret:

Felismeri és megalkotja az Az
egyenesen
arányos
egyenes
arányosság mennyiségek
felismert
grafikonját;
tulajdonságainak alkalmazása
Ismeri a százalék fogalmát, konkrét gyakorlati feladatok
gazdasági,
pénzügyi
és megoldásában
mindennapi élethez kötődő
százalékszámítási feladatokat
megold;

Magyarország térképéről
méretarányos távolságok
meghatározása.
A saját település, szűkebb
lakókörnyezet térképének
Az egyenes arányosság és a használata.
mérés
kapcsolatának
Vizuális kultúra:
felismerése
valós tárgyak arányosan
Hosszúság, űrtartalom, tömeg, kicsinyített vagy nagyított
idő
rajza.
szabványmértékegységeinek
ismerete

Ismeri az idő, a tömeg, a
hosszúság, a terület, a térfogat
és
az
űrtartalom
szabványmértékegységeit,
használja azokat mérések és
Az
ismert
számítások esetén;
szabványmértékegységek
Idő, tömeg, hosszúság, terület, átváltása
helyi
értékes
térfogat
és
űrtartalom gondolkodás alapján
mértékegységeket átvált helyi Törtrészkiszámítási feladatok
értékes gondolkodás alapján, az
egyenesen
arányos
gyakorlati célszerűség szerint. mennyiségek kapcsolatainak
alkalmazásával
Századrész
és
százalék
elnevezések
párhuzamos
használata
gyakorlati
helyzetekben
Egyszerű szöveges feladatok

Egyismeretlenes
elsőfokú Matematikai
tartalmú
egyenletet lebontogatással és egyszerű szöveges feladatok
mérlegelvvel megold;
megoldása
különféle
módszerekkel,
például
Különböző
szövegekhez
ábrázolással,
megfelelő modelleket készít; szakaszos
visszafelé gondolkodással
Matematikából,
más
tantárgyakból
és
a Gazdasági területekről vett
mindennapi
életből
vett egyszerű szöveges feladatok
különféle
egyszerű szöveges feladatokat megoldása
például
következtetéssel
vagy módszerekkel,
szakaszos
ábrázolással,
egyenlettel megold;
visszafelé gondolkodással
Gazdasági, pénzügyi témájú
egyszerű szöveges feladatokat A mindennapi életből vett
következtetéssel
vagy egyszerű szöveges feladatok
megoldása
különféle
egyenlettel megold;
módszerekkel,
például
Gyakorlati
problémák szakaszos
ábrázolással,
megoldása során előforduló visszafelé gondolkodással
mennyiségeknél
becslést
A megoldás ellenőrzése
végez.

14 óra
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.

Gyakorlati
előforduló
becslése

problémákban
mennyiségek

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;
 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.
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,
Kulcsfogalmak/ becslés, ellenőrzés. Arány, egyenes arányosság. Százalék, százalékérték,
alap, százalékláb. Negatív szám, előjel, ellentett, abszolút érték.
fogalmak
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

Előzetes tudás

III. Függvények, az analízis
elemei

Órakeret
9 óra

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

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

A FÜGGVÉNY FOGALMÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE

5 óra

Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A matematikából és a Természetismeret: tájékozódás a
mindennapi életből vett térképen, fokhálózat.
megfeleltetések
legalább
egy
lehetséges
szabályának
Felismeri az egyenes és a
fordított
arányosságot megadása
konkrét helyzetekben;
A matematikából és a
mindennapi életből vett
Felismeri és megalkotja az
megfeleltetések
egyenes arányosság
tulajdonságainak
grafikonját.
megfigyelése, elemzése
Ismeretek
Konkrét halmazok elemei
között megfeleltetést hoz
létre;

Tájékozódás
térképen,
nézőtéren, sakktáblán és a
koordináta-rendszerben
Egyenes
arányosság
grafikonjának felismerése
4 óra

Sorozatok

Sorozatokat adott szabály Sorozatok
alapján folytat;
számokból,
Néhány
tagjával
adott alakzatokból

létrehozása Testnevelés és sport; ének-zene;
jelekből, dráma és tánc:
ismétlődő ritmus, tánclépés,
sorozat esetén felismer és Szabálykövetés ritmusban, mozgás létrehozása,
helymeghatározás a sportpályán.
megfogalmaz
képzési rajzban, számolásban
szabályt.
Sorozatok adott szabály
szerinti folytatása
Adott
sorozat
legalább
egy
felismerése
megfogalmazása

esetén
szabály
és

fejlesztése.
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/ Sorozat, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, táblázat, grafikon.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret
33 óra
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.
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.

IV. GEOMETRIA

6 óra

Mérések és mértékegységek

Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szögtartomány
ismerete; Technika és tervezés:
összehasonlítás,
Udvarok, telkek kerülete. Az
csoportosítás; szögmérés
iskola és az otthon
Ismeri az idő, a tömeg, a Terület,
térfogat
és helyiségeinek alapterülete.
hosszúság, a terület, a térfogat űrtartalom mérése gyakorlati
és
az
űrtartalom helyzetekben alkalmi és
szabványmértékegységeit,
szabványegységekkel
a
használja azokat mérések és természetes és az épített
számítások esetén;
környezetben
Ismeretek
Meghatározza háromszögek és
speciális négyszögek kerületét,
területét;

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

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

négyzet
területének

Sokszögek
meghatározása
átdarabolással

területének

Téglatest,
kocka
alakú
tárgyak
felszínének
és
térfogatának
mérése
a

természetes és az épített
környezetben
Téglatest,
kocka
alakú
tárgyak
felszínének
és
térfogatának kiszámítása
9 óra

Síkbeli alakzatok

Ismeri
a
tengelyesen Környezetünk tárgyaiban a
szimmetrikus háromszöget;
geometriai
alakzatok
felfedezése
Ismeri
a
négyszögek
tulajdonságait: belső és külső
szögek összege, konvex és
konkáv közti különbség, átló
fogalma;

Síkbeli görbék közül a kör
kiválasztása
Egyenes,
félegyenes
és
szakasz megkülönböztetése

Ismeri
a
speciális Síkbeli alakzatok közül a
négyszögeket:
trapéz, sokszögek kiválasztása
paralelogramma,
téglalap,
deltoid, rombusz, húrtrapéz, Háromszögek
tulajdonságainak ismerete és
négyzet;
alkalmazása: belső szögek
Ismeri a speciális négyszögek összege,
háromszöglegfontosabb tulajdonságait, egyenlőtlenség
ezek alapján elkészíti a
Tengelyesen szimmetrikus
halmazábrájukat;
háromszögek ismerete
A háromszögek és a speciális
négyszögek
tulajdonságait Háromszögek csoportosítása
alkalmazza
feladatok szögeik és oldalaik szerint
megoldásában;
Téglalap
és
négyzet
Ismeri
a
kör
részeit; tulajdonságainak ismerete,
különbséget tesz egyenes, alkalmazása
félegyenes és szakasz között;
Ismeri
a
háromszögek
tulajdonságait: belső és külső
szögek összege, háromszögegyenlőtlenség.
Transzformációk, szerkesztések

Megszerkeszti
tengelyes és
tükörképét;

10 óra

alakzatok Tapasztalatszerzés
síkbeli Technika és tervezés:
középpontos mozgásokról
gyakorlati megfelelő eszközök
helyzetekben
segítségével figyelmes,
ismereteinek Egybevágó
alakzatok pontos munkavégzés.

Geometriai
felhasználásával
pontosan felismerése a természetes és
szerkeszt több adott feltételnek az épített környezetben
megfelelő ábrát;
Tengelyes tükrözés ismerete
Ismeri
a
tengelyesen és alkalmazása
szimmetrikus háromszöget;

Felismeri a kicsinyítést és a Tengelyesen szimmetrikus
nagyítást
hétköznapi alakzatok felismerése a
helyzetekben;
természetes és az épített
Ismer és használ dinamikus környezetben
geometriai
szoftvereket, Alakzatok
tisztában van alkalmazási tükörképének
lehetőségeikkel.
megszerkesztése

tengelyes

Alapszerkesztések:
szakaszfelező
merőleges,
merőleges és párhuzamos
egyenesek
szerkesztése;
szögfelezés, szögmásolás
Szerkesztéshez terv, előzetes
ábra készítése
Néhány adott feltételnek
megfelelő
ábra
pontos
szerkesztése
8 óra

Térgeometria

A kocka, a téglatest, a hasáb és Környezetünk tárgyaiban a Technika és tervezés:
a gúla hálóját elkészíti;
geometriai testek felfedezése téglatest készítése,
Testeket épít képek, nézetek, Téglatest,
kocka tulajdonságainak vizsgálata.
alaprajzok, hálók alapján;

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

Ismeri a kocka, a téglatest, a
hasáb és a gúla következő
tulajdonságait: határoló lapok
típusa, száma, egymáshoz
viszonyított helyzete; csúcsok,
élek száma; lapátló, testátló;
Testek
közül
Ismeri a gömb tulajdonságait; kiválasztása
A kocka, a téglatest, a hasáb, a
gúla, a gömb tulajdonságait
alkalmazza
feladatok
megoldásában..

gömb

Építmények készítése képek,
nézetek, alaprajzok, hálók
alapján
Testekről,
építményekről
nézeti rajzok, alaprajzok,
hálók készítése
.

Vizuális kultúra: egyszerű
tárgyak, geometriai alakzatok
tervezése, makettek
készítése.

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;
 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
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret
10 óra
Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása.
Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. Biztos,
lehetetlen, lehet, de nem biztos.
A statisztikai gondolkodás fejlesztése.
A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.
Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség,
elemzőképesség fejlesztése.

V. STATISZTIKA, VALÓSZÍNŰSÉG

5 óra

Leíró statisztika

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

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

Kapcsolódási pontok
Technika és tervezés:
menetrend adatainak
értelmezése; kalóriatáblázat
vizsgálata.

Adatokat táblázatba rendez,
diagramon ábrázol hagyományos
Digitális kultúra: adatkezelés,
és digitális eszközökkel is;
A táblázatok adatainak adatfeldolgozás, információKülönböző típusú diagramokat értelmezése és ábrázolása megjelenítés.
(oszlopdiagram,
megfeleltet egymásnak;
kördiagram,
Megadott szempont szerint vonaldiagram,
adatokat gyűjt ki táblázatból, pontdiagram) kisméretű
olvas le hagyományos vagy mintán
digitális forrásból származó
diagramról, majd rendszerezés A hétköznapi életből
gyűjtött adatok táblázatba

után következtetéseket fogalmaz rendezése,
ábrázolása
meg;
hagyományos és digitális
Konkrét adatsor esetén átlagot eszközökkel kisméretű
számol,
megállapítja
a minta esetén
leggyakoribb adatot (módusz), a Azonos
adathalmazon
középső adatot (medián), és alapuló kördiagram és
ezeket összehasonlítja.
oszlopdiagram
összehasonlítása becslés
alapján kisméretű minta
esetén
Táblázatból adatgyűjtés
adott szempont szerint
Átlag
fogalmának
ismerete, alkalmazása.
5

Valószínűség számítás

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

óra

Egyszerű valószínűségi
játékok és kísérletek
Valószínűségi játékok és
kísérletek
adatainak
tervszerű gyűjtése

Valószínűségi játékokban érti a A „biztos”, a „lehetséges,
lehetséges
kimeneteleket, de nem biztos” és a
játékában stratégiát követ;
„lehetetlen” események
Ismeri a gyakoriság és a relatív felismerése
gyakoriság fogalmát. Ismereteit
felhasználja a „lehetetlen”, a
„biztos” és a „kisebb/nagyobb
eséllyel lehetséges” kijelentések
megfogalmazásánál.
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.
Kulcsfogalm Adat, diagram, átlag, valószínűségi kísérlet, „biztos” esemény; „lehetséges,
ak/fogalmak 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, 100zal való oszthatóság szabályait;
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, 100zal 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;
 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.
Ismétlés, számonkérés: Szabad órakeret (5 %)
16 óra
ÖSSZESEN
144 óra

MATEMATIKA
7 – 8. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA
A 7 – 8. évfolyamon nagyobb hangsúlyt kap az elvonatkoztatás és az absztrakció képességének
fejlesztése, miközben továbbra is megmarad a szemléltetés és az eszközök használata.
Elvárható a tapasztalatok általános megfogalmazása, a mindennapi életből vett szöveges
problémák matematikai szempontú értelmezése, a megsejtett összefüggések indoklásának
igénye és a tanult matematikai fogalmakat megnevező szakkifejezések helyes használata.
Fejlődik a vitatkozás és az érvelés kultúrája az osztálytársakkal és a szaktanárral.
A 7 – 8. évfolyamon továbbra is tematikus elrendezésben követik egymást az egyes fejezetek:
Halmazok, számhalmazok; Matematikai logika, kombinatorika, gráfok;
Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök; Arányosság, százalékszámítás;
Szöveges feladatok előkészítése; Szöveges feladatok; A függvény fogalmának
előkészítése; Síkbeli alakzatok; Transzformációk, szerkesztések; Térgeometria;
Leíró statisztika; Valószínűség-számítás. Az egyes területek ismeretanyaga jelen van más
témakörökben is, folyamatosan gazdagítva a szakmai eszköztárat. A szöveggel megfogalmazott
hétköznapi és matematikai problémák megoldása tervek, vázlatok alapján, általánosabb eljárási
módokat, gyakran algoritmusokat alkalmazva történik.
Az ismeretek bővülésével lehetővé válik a más tantárgyakhoz való kapcsolódás, a kitekintés
lehetősége, a témák rendszerezése, több területen való megjelenése. A nevelési-oktatási szakasz
során egyre komplexebbé válik a szemléletmód. A szemléltetést, a megértést, az órai vagy házi
feladatok megoldását és a gondolatmenet bemutatását a tanulók által használható digitális
eszközök, szoftverek és online felületek is támogatják.
A 7 – 8. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma: 204 óra. +12 óra ismétlésre,
számonkérésre fordítható. A Kerettantervet évi 36 hétre terveztem. Ha 34 hetes lesz a
tanév, akkor az ismétlést és a számonkérést beépítem az egyes fejezetekbe.
A Kerettanterv a matematika tantárgy tanítására 7 - 8. évfolyamon heti 3 - 3 órát biztosít.
Intézményünkben az 7 - 8. évfolyamon további heti 1 – 1 óra áll rendelkezésére a
pedagógusnak. Heti 1 - 1 órát a tematikai egységek között oszt el az adott
tanulócsoporthoz igazítva, minden tanévben a tanmenetben tervezve.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Javasolt óraszám
12
Halmazok, számhalmazok
18
Matematikai logika, kombinatorika, gráfok
18
Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök
22
Arányosság, százalékszámítás
16
Szöveges feladatok előkészítése
22
Szöveges feladatok
12
A függvény fogalmának előkészítése
20
Síkbeli alakzatok
20
Transzformációk, szerkesztések
20
Térgeometria
12
Leíró statisztika
12
Valószínűség-számítás
Összes óraszám:
204

7 – 8. évfolyam
Kerettanterv alapján
órakeret a
7-8. évfolyamra

Tematikai egység címe
I. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai
logika, kombinatorika, gráfok

30

1. Halmazok, számhalmazok

12

2. Matematikai logika, kombinatorika, gráfok

18

II. Számtan, algebra

78

1. Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök

18

2. Arányosság, százalékszámítás

22

3. Szöveges feladatok előkészítése

16

4. Szöveges feladatok

22

III. Függvények, az analízis elemei

12

1. A függvények fogalmának előkészítése

12

IV. Geometria

60

1. Síkbeli alakzatok

20

2. Transzformációk, szerkesztések

20

3. Térgeometria

20

V. Statisztika, valószínűség

24

1. Leíró statisztika

12

2. Valószínűség számítás

12

Ismétlés, számonkérés: Szabad órakeret (5 %)

12
összesen:

Szabadon tervezhető órakeret terhére évfolyamonként
heti 1 – 1 óra plusz
összesen:

7. OSZTÁLY

216
72
288

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

I. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK,
MATEMATIKAI LOGIKA, KOMBINATORIKA,

Órakeret
16 óra

GRÁFOK

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. Két
véges halmaz közös része.
Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk
megfogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. Igaz
Előzetes tudás
és hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges
kifejezések értelmezése, használata. Definíció megértése és alkalmazása.
Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba
rendezése különféle módszerekkel.
Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok eszköz jellegű
használata, halmazszemlélet fejlesztése.
Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv
A tematikai
pontos használata. Saját gondolatok megértetésére való törekvés (szóbeli
egység
érvelés, szemléletes indoklás). Rendszerszemlélet, kombinatorikus
nevelésigondolkodás fejlesztése.
fejlesztési
Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése.
céljai
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának fejlesztése.
A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás
gyakoroltatása.
1. Halmazok, számhalmazok
6 óra
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Elemeket halmazba rendez Halmazokba rendezés több
több szempont alapján;
szempont szerint
Részhalmazokat
konkrét Halmazábra készítése
esetekben
felismer
és Számok,
számhalmazok,
ábrázol;
halmazműveleti eredmények
Számokat, számhalmazokat, szemléltetése számegyenesen
halmazműveleti
Részhalmazok felismerése és
eredményeket
ábrázolása konkrét esetekben
számegyenesen ábrázol;
Véges
halmaz
kiegészítő
Véges halmaz kiegészítő halmazának
halmazát (komplementerét), (komplementerének),
véges
véges halmazok közös részét halmazok
metszetének
és
(metszetét),
egyesítését uniójának
megállapítása
(unióját) képezi és ábrázolja ábrázolás segítségével konkrét
konkrét esetekben;
esetekben
Ismeri a racionális számokat, Természetes számok, egész
tud példát végtelen nem számok, racionális számok
szakaszos tizedes törtre.
halmazának
ismerete,
halmazábrájuk elkészítése
Véges és végtelen szakaszos
tizedes törtek ismerete

Példa végtelen nem szakaszos
tizedes törtre.
10 óra
2. Matematikai logika, kombinatorika, gráfok
Igaz és hamis állításokat Igaz és hamis állítások Magyar nyelv és irodalom:
fogalmaz meg;
felismerése,
önálló a lényeges és lényegtelen
megkülönböztetése.
Tanult
minták
alapján megfogalmazása
néhány
lépésből
álló
bizonyítási
gondolatsort
megért
és
önállóan
összeállít;

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

A logikus érvelésben a
matematikai
szaknyelvet
következetesen alkalmazza
társai meggyőzésére;

Egyszerű stratégiai és logikai
játékok

Konkrét helyzethez kötött sorba
rendezési
problémák
Összeszámlálási feladatok megoldása kör mentén is
megoldása során alkalmazza Konkrét helyzethez kötött
az összes eset áttekintéséhez kiválasztási
problémák
szükséges módszereket;
megoldása
a
sorrend
figyelembevételével és anélkül
Az összes eset összeszámlálása
során rendszerezési sémák
használata: táblázat, ágrajz,
szisztematikus felsorolás
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 elemeket halmazba rendez több szempont alapján;
 részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol;
 számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol;
 véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét
(metszetét), egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben;
 ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre.
 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;
kiegészítő halmaz (komplementer), metszet, unió, természetes szám, egész
Kulcsfogalm
szám, racionális szám; véges, végtelen szakaszos és végtelen nem szakaszos
ak/ fogalmak
tizedes tört„minden”, „van olyan”,
Tematikai
egység/
II. SZÁMELMÉLET, ALGEBRA
Fejlesztési cél

Órakeret
38 óra

Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása
számegyenesen. Műveletek racionális számokkal.
Ellentett, abszolút érték, reciprok.
Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben.
A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása
Előzetes tudás következtetéssel, egyenes arányosság.
Alapműveletek racionális számokkal írásban.
A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes
kerekítés, az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre is.
Szöveges feladatok megoldása.
A százalékszámítás alapjai.
A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kapcsolat
tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés matematizálása;
matematikai modellek választása, keresése, készítése, értelmezése adott
szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek értelmezése a modellnek
A tematikai
megfelelő szöveges feladat alkotásával.
egység
A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és többszöröseik,
nevelésitörtrészeik képzeletben való felidézése.
fejlesztési
Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és
céljai
kiscsoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése,
szervezése, megosztása.
Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való
felelősségvállalás erősítése.
1. Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök
9 óra
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Műveletek racionális
Prímszámok, összetett számok Fizika; kémia; biológiaszámkörben írásban és
kiválasztása a természetes egészségtan; földrajz:
számológéppel. Az
számok közül
számításos feladatok.
eredmény helyes és értelmes Összetett számok prímtényezős
kerekítése.
felbontásának
ismerete
és
Eredmények becslése,
alkalmazása
1000-es
ellenőrzése.
számkörben
Legnagyobb közös osztó és
legkisebb közös többszörös
meghatározása és alkalmazása
Pozitív egész számok pozitív
egész kitevőjű hatványának
alkalmazása:
prímtényezős
felbontás felírása hatványokkal,
mértékegységek
átváltása,
számrendszerek
helyi
értékeinek felírása
2. Arányosság, százalékszámítás

11 óra

Ismeri az idő, a tömeg, a Egyenes és fordított arányosság Magyar nyelv és irodalom:
hosszúság, a terület, a felismerése és alkalmazása szövegértés,
térfogat és az űrtartalom konkrét helyzetekben
szövegértelmezés.
szabványmértékegységeit,

használja azokat mérések és Egyenes
arányosság Fizika; kémia; földrajz:
számítások esetén;
grafikonjának megrajzolása
arányossági számítások
Felismeri az egyenes és a Valóságos helyzetekhez kötődő felhasználása
fordított
arányosságot százalékszámítás:
áremelés, feladatmegoldásokban.
konkrét helyzetekben;
leárazás,
egyszerű
kamat,
Felismeri és megalkotja az keverési feladatok megoldása, Technika és tervezés:
egyenes
arányosság levegő összetétele, páratartalom műszaki rajzok értelmezése.
grafikonját.
Banki
ajánlatok
(ügyfélcsomagok,
számlavezetési, megbízási és
tranzakciós
díjak)
összehasonlításával kapcsolatos
feladatok megoldása
Megtakarítási és hitelfelvételi
lehetőségekkel
kapcsolatos
egyszerű feladatok megoldása
A fordított arányosság és a
mérés
kapcsolatának
felismerése
Terület, térfogat, űrtartalom
szabványmértékegységeinek
ismerete és átváltása.
3. Szöveges feladatok előkészítése
8 óra
Különböző
szövegekhez Hétköznapi
problémák Fizika: összefüggések
megfelelő modelleket készít. matematikai
tartalmának megfogalmazása, leírása a
formalizálása; betűk használata matematika nyelvén.
az ismeretlen mennyiségek
jelölésére
Egyszerű betűs kifejezések
összeadása, kivonása
Helyettesítési érték számolása
Egytagú kifejezések számmal
való szorzása
Kéttagú
betűs
kifejezés
számmal való szorzása
Két tagból közös számtényező
kiemelése
Egyismeretlenes
egyenlet
lebontogatással

elsőfokú
megoldása

4. Szöveges feladatok
10 óra
Különböző
szövegekhez Különböző
szövegekhez Magyar nyelv és irodalom:
megfelelő modelleket készít. megfelelő modell készítése szövegértés,
(például szakaszos ábrázolás, szövegértelmezés.

visszafelé
gondolkodás, A gondolatmenet tagolása.
táblázat, szabadkézi vázlatrajz,
betűs kifejezések felírása)
Matematikából,
más
tantárgyakból,
gazdasági
területekről és a mindennapi
életből vett egyszerű szöveges
feladatok
megoldása
következtetéssel
vagy
egyenlettel
Ellenőrzés a szövegbe való
visszahelyettesítéssel
Pénzügyi tudatosság területét
érintő feladatok megoldása
 Gyakorlati
problémák
megoldása során előforduló
mennyiségek becslése


A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

 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;
 pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványát kiszámolja;
 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom
szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén;
 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;
 idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi
értékes gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint
 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít.
 matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges
feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel megold;
 gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez.
 egyszerű betűs kifejezésekkel összeadást, kivonást végez, és helyettesítési értéket
számol;
 egy- vagy kéttagú betűs kifejezést számmal szoroz, két tagból közös számtényezőt
kiemel;
 egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold.
prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás, legnagyobb közös
Kulcsfogalma
osztó, legkisebb közös többszörös, hatvány, hatványalap, hatványkitevő,
k/ fogalmak
hatványérték, négyzetszám, fordított arányosság, százalék, terület, térfogat,

űrtartalom szabványmértékegységei, változó, együttható, helyettesítési
érték, egytagú kifejezés, kéttagú kifejezés, egynemű kifejezés; kiemelés,
egyenlet, lebontogatás, mérlegelv, ellenőrzés,

Tematikai
Órakeret
egység/
III. FÜGGVÉNYEK, AZ ANALÍZIS ELEMEI
6 óra
Fejlesztési cél
Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint.
Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben.
Előzetes tudás
Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása
derékszögű koordináta-rendszerben.
A tematikai Függvényszemlélet fejlesztése. Grafikonok, táblázatok adatainak
értelmezése, elemzése.
egység
Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek ismerete,
nevelésialkalmazásának
módja,
korlátai
(sorozatok,
függvények,
fejlesztési
függvényábrázolás).
céljai
1. A függvény fogalmának előkészítése
6 óra
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Felismeri az egyenes és a Konkrét
megfeleltetések Fizika; biológia-egészségtan;
fordított
arányosságot legalább
egy
lehetséges kémia; földrajz:
konkrét helyzetekben;
szabályának megadása
függvényekkel leírható
Felismeri és megalkotja az Egyszerű
grafikonok folyamatok.
egyenes
grafikonját.

arányosság jellemzése:
növekedéscsökkenés,
szélsőérték,
tengelyekkel való metszéspont
Konkrét
halmazok
elemei
között megfeleltetés létrehozása
Értéktáblázatok
grafikus ábrázolása

adatainak

Az egyenes és a fordított
arányosság felismerése konkrét
helyzetekben
Egyenes
arányosság
grafikonjának felismerése és
megalkotása
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben;
 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját.
 konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre;
 értéktáblázatok adatait grafikusan ábrázolja;
 egyszerű grafikonokat jellemez.
Kulcsfogal
megfeleltetés; egyenes és fordított arányosság; grafikon
mak/
fogalmak

Tematikai
Órakeret
egység/
IV. GEOMETRIA
30 óra
Fejlesztési cél
Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány.
Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek (trapéz,
paralelogramma, deltoid). Kör és részei. Adott feltételeknek megfelelő
ponthalmazok. Háromszög, négyszög belső és külső szögeinek összegére
vonatkozó ismeretek.
Téglatest tulajdonságai.
Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Egyszerű alakzatok tengelyes
tükörképének megszerkesztése.
Előzetes tudás
Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. Szakaszfelezés,
szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos egyenesek
szerkesztése. Néhány nevezetes szög szerkesztése.
Szerkesztési eszközök használata.
Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont
koordinátáinak a leolvasása.
A téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása.
A téglatest felszínének és térfogatának a kiszámítása.
Rendszerező készség fejlesztése.
A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások
elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai ismereteket
igénylő problémák megoldására való képesség fejlesztése.
Statikus
helyzetek,
képek, tárgyak
megfigyelése.
Geometriai
transzformációkban megmaradó és változó tulajdonságok megfigyelése.
A tematikai
Az esztétikai-, művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése.
egység
Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló
nevelésiösszehajtásának, szétvágásának elképzelése.
fejlesztési
A pontos munkavégzés igényének fejlesztése.
céljai
A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése (szerkesztésnél:
vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete, szerkesztés, diszkusszió).
Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kis
csoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése,
szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, együttműködési készség,
tolerancia.
12 óra
1. Síkbeli alakzatok
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Ismeri
a
négyszögek Háromszögek külső szögeinek
tulajdonságait: belső és összege
külső
szögek
összege, Négyszögek tulajdonságainak
konvex és konkáv közti ismerete és alkalmazása: belső
különbség, átló fogalma;
és külső szögek összege, konvex
Ismeri
a
speciális és konkáv közti különbség, átló
négyszögeket:
trapéz, fogalma
paralelogramma, téglalap, A speciális négyszögek (trapéz,
deltoid, rombusz, húrtrapéz, paralelogramma,
téglalap,
négyzet;
deltoid, rombusz, húrtrapéz,
Ismeri
a
speciális négyzet)
felismerése
és
négyszögek legfontosabb legfontosabb
tulajdonságaik

tulajdonságait, ezek alapján megállapítása ábra alapján;
elkészíti a halmazábrájukat; alkalmazásuk; halmazábra
A háromszögek és a
speciális
négyszögek
tulajdonságait alkalmazza
feladatok megoldásában;

Háromszögek,
speciális
négyszögek
kerületének,
területének kiszámítása ábra
alapján átdarabolással és tanult
Meghatározza háromszögek összefüggéssel; alkalmazások
és speciális négyszögek Körrel kapcsolatos fogalmak
kerületét, területét;
ismerete
Ismeri a kör részeit;
különbséget tesz egyenes,
félegyenes
és
szakasz
között.
2. Transzformációk, szerkesztések
10 óra
Megszerkeszti
alakzatok Középpontos tükrözés ismerete Vizuális kultúra: művészeti
tengelyes és középpontos és alkalmazása
alkotások megfigyelése a
tükörképét;
Középpontosan szimmetrikus tanult transzformációk
Geometriai
ismereteinek alakzatok
felismerése
a segítségével.
felhasználásával pontosan természetes és az épített
szerkeszt
több
adott környezetben
feltételnek megfelelő ábrát; Alakzatok
középpontos
Ismer és használ dinamikus tükörképének megszerkesztése
geometriai
szoftvereket, Szerkesztéshez terv, előzetes
tisztában van alkalmazási
ábra készítése
lehetőségeikkel.
Több adott feltételnek megfelelő
ábra szerkesztése; diszkusszió
Dinamikus geometriai szoftver
használata
8 óra
10 Térgeometria
A kocka, a téglatest, a hasáb Környezetünk tárgyaiban a Technika és tervezés:
és a hálóját elkészíti;
hasáb, alakú testek felfedezése modellek készítése,
Testeket
épít
képek, Hasáb tulajdonságainak ismerete tulajdonságainak vizsgálata.
nézetek, alaprajzok, hálók és alkalmazása: határoló lapok
alapján;
típusa,
száma,
egymáshoz Történelem, társadalmi és
állampolgári ismereteki:
Ismeri a kocka, a téglatest, a viszonyított helyzete; csúcsok, történelmi épületek látszati
hasáb
következő élek száma; lapátló, testátló
képe és alaprajza közötti
tulajdonságait:
határoló Testek építése képek, nézetek, összefüggések megfigyelése.
lapok
típusa,
száma, alaprajzok, hálók alapján
egymáshoz
viszonyított Testek hálójának készítése
Vizuális kultúra: térbeli
helyzete; csúcsok, élek
tárgyak síkbeli
Egyenes hasáb alakú tárgyak megjelenítése.
száma; lapátló, testátló;
felszínének és térfogatának
Egyenes hasáb, téglatest, meghatározása méréssel és
kocka
alakú
tárgyak számolással
felszínét
és
térfogatát

méréssel megadja, egyenes
hasáb felszínét és térfogatát
képlet
segítségével
kiszámolja; a képleteket
megalapozó
összefüggéseket érti;
A kocka, a téglatest, a hasáb,
tulajdonságait alkalmazza
feladatok megoldásában.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 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;
 meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét;
 ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között.
 megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét;
 geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek
megfelelő ábrát;
 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom
szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén.
 a kocka, a téglatest, a hasáb hálóját elkészíti;
 testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján;
 ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb és a következő tulajdonságait: határoló lapok típusa,
száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma
 egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja,
egyenes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket
megalapozó összefüggéseket érti;
 a kocka, a téglatest, a hasáb, a tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában.
négyszög, konvex, konkáv, átló, trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz,
Kulcsfogal
húrtrapéz, körvonal, körlap, középpont, sugár, húr, átmérő, szelő, érintő,
mak/
körcikk, szimmetria-középpont, középpontos szimmetria, hasáb, alaplap,
fogalmak
alapél, oldallap, oldalél, testmagasság
Tematikai
Órakeret
egység/
V. STATISZTIKA, VALÓSZÍNŰSÉG
12 óra
Fejlesztési cél
Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.
Előzetes tudás Néhány szám számtani közepének kiszámítása.
Valószínűségi játékok és kísérletek az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése.

A tematikai A statisztikai gondolkodás fejlesztése.
A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.
egység
Gazdasági nevelés.
nevelésifejlesztési
céljai
1. Leíró statisztika
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Értelmezi a táblázatok Adathalmazok,
egyszerű
adatait,
az
adatoknak diagramok, táblázatok adatainak
megfelelő ábrázolási módot elemzése
kiválasztja, és az ábrát Adatok táblázatba rendezése,
elkészíti;
ábrázolása diagramon

6 óra
Kapcsolódási pontok
Testnevelés és sport:
teljesítmények adatainak,
mérkőzések eredményeinek
táblázatba rendezése.

Adatokat táblázatba rendez,
Különböző típusú diagramok
diagramon
ábrázol megfeleltetése egymásnak
hagyományos és digitális
Adatok gyűjtése táblázatból,
eszközökkel is;
leolvasása hagyományos vagy
Különböző
típusú digitális forrásból származó
diagramokat
megfeleltet diagramról megadott szempont
egymásnak;
szerint
Megadott szempont szerint Adatok
rendszerezése,
adatokat
gyűjt
ki következtetések
táblázatból,
olvas
le megfogalmazása
hagyományos vagy digitális
forrásból
származó Konkrét adatsor leggyakoribb
diagramról,
majd adatának (módusz) megtalálása,
rendszerezés
után gyakorlati alkalmazása
következtetéseket fogalmaz Rendezhető adatsor középső
meg;
adatának
(medián)
megállapítása,
gyakorlati
Konkrét adatsor esetén
átlagot számol, megállapítja alkalmazása
a
leggyakoribb
adatot Konkrét adatsor esetén átlag,
(módusz), a középső adatot leggyakoribb adat (módusz),
(medián),
és
ezeket középső
adat
(medián)
összehasonlítja.
megfigyelése, összehasonlítása
2. Valószínűség számítás
Valószínűségi kísérletek.
Valószínűség előzetes
becslése, szemléletes
fogalma.
Valószínűségi kísérletek,
eredmények lejegyzése.
Gyakoriság, relatív
gyakoriság fogalma.
Matematikatörténet:
érdekességek a
valószínűség- számítás
fejlődéséről.

6 óra
Valószínűségi
játékok,
kísérletek; az adatok tervszerű
gyűjtése,
rendezése
és
ábrázolása digitálisan is
Valószínűségi
játékok
lehetséges
kimeneteleinek
ismeretében stratégia követése
Az esély intuitív fogalmának
felhasználása a „lehetetlen”, a
„biztos” és a „kisebb/nagyobb

eséllyel lehetséges” kijelentések
megfogalmazásánál
A gyakoriság és
relatív
gyakoriság
ismerete
és
alkalmazása a kísérletezés során.


A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

 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.
 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.
Kulcsfogal
mak/
fogalmak

oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram, pontdiagram, esély, gyakoriság,
relatív gyakoriság

Gondolkodási és megismerési módszerek
 Elemek halmazba rendezése több szempont alapján.
 Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások
tagadása.
 Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének
képessége, szövegek értelmezése egyszerűbb esetekben.
A fejlesztés
 Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus
várt
összeszámlálásával.
eredményei a
7. osztály
 Fagráfok használata feladatmegoldások során.
végén
Számtan, algebra
 Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti
sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes
alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése., helyes és értelmes
kerekítése.
 Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított

arányosság.
 A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések
alkalmazása feladatmegoldás során.
 A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb
pozitív közös többszörös kiválasztása a többszörösök közül.
 Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás.
 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás.
Többtagú kifejezés szorzása egytagúval.
 Négyzetre emelés, hatványozás pozitív egész kitevők esetén.
 Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek és egyenlőtlenségek. A
matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok
megoldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás
ábrázolása számegyenesen.
 A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása
matematikai,
természettudományos
és
hétköznapi
feladatok
megoldásában.
 Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére.
Összefüggések, függvények, sorozatok
 Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint.
 Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris
kapcsolatokról tanultak alkalmazása természettudományos feladatokban
is.
 Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése,
grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása,
értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon.
Geometria
 A tanuló a geometriai ismeretek segítségével jó ábrák készítése, pontos
szerkesztések végzése.
 A tanult geometriai alakzatok tulajdonságainak ismerete (háromszögek,
négyszögek belső és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek
szimmetriatulajdonságai), ezek alkalmazása a feladatok megoldásában.
 Tengelyes és középpontos tükörkép, szerkesztése.
 Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének
számítása feladatokban.
 A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb,
forgáshenger) térfogatképleteinek ismeretében a mindennapjainkban
előforduló testek térfogatának, űrtartalmának kiszámítása.
Valószínűség, statisztika
 Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív
gyakoriságok kiszámítása.
 Konkrét feladatokban az esély, illetve valószínűség fogalmának értése, a
biztos és a lehetetlen esemény felismerése.
 Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.
Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként
kutatási területének, eredményének megnevezés

Ismétlés, számonkérés: Szabad órakeret (5 %)

6 óra

Szabadon tervezhető órakeret terhére évfolyamonként heti 1 óra
plusz

36 óra

ÖSSZESEN

144 óra

8. OSZTÁLY
Tematikai I. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK,
egység/
MATEMATIKAI LOGIKA, KOMBINATORIKA,
Fejlesztési cél

Órakeret
14 óra

GRÁFOK

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. Két
véges halmaz közös része.
Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk
megfogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. Igaz és
Előzetes
hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges kifejezések
tudás
értelmezése, használata. Definíció megértése és alkalmazása.
Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba
rendezése különféle módszerekkel.
Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok eszköz jellegű
használata, halmazszemlélet fejlesztése.
Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv
A tematikai
pontos használata. Saját gondolatok megértetésére való törekvés (szóbeli
egység
érvelés, szemléletes indoklás). Rendszerszemlélet, kombinatorikus
nevelésigondolkodás fejlesztése.
fejlesztési
Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése.
céljai
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának fejlesztése.
A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás
gyakoroltatása.
1. Halmazok, számhalmazok
6 óra
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Elemeket halmazba rendez Halmazokba rendezés több
több szempont alapján;
szempont szerint
Részhalmazokat
konkrét Halmazábra készítése
esetekben
felismer
és Számok,
számhalmazok,
ábrázol;
halmazműveleti
eredmények
Számokat,
szemléltetése számegyenesen
számhalmazokat,
Részhalmazok felismerése és
halmazműveleti
ábrázolása konkrét esetekben
eredményeket
Véges
halmaz
kiegészítő
számegyenesen ábrázol;
halmazának
Véges halmaz kiegészítő (komplementerének),
véges
halmazát (komplementerét), halmazok
metszetének
és
véges halmazok közös uniójának
megállapítása

részét
(metszetét),
egyesítését (unióját) képezi
és
ábrázolja
konkrét
esetekben;

ábrázolás segítségével konkrét
esetekben

Természetes számok, egész
számok, racionális számok
Ismeri
a
racionális halmazának
ismerete,
számokat,
tud
példát halmazábrájuk elkészítése
végtelen nem szakaszos Véges és végtelen szakaszos
tizedes törtre.
tizedes törtek ismerete
Példa végtelen nem szakaszos
tizedes törtre.
2. Matematikai logika, kombinatorika, gráfok
Igaz és hamis állításokat Igaz
és
hamis
fogalmaz meg;
felismerése,
Tanult minták alapján megfogalmazása

8 óra
állítások Magyar nyelv és irodalom:
önálló a lényeges és lényegtelen
megkülönböztetése.

néhány
lépésből
álló
bizonyítási
gondolatsort
megért
és
önállóan
összeállít;

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

A logikus érvelésben a
matematikai
szaknyelvet
következetesen alkalmazza
társai meggyőzésére;

Egyszerű stratégiai és logikai
játékok

Konkrét helyzethez kötött sorba
rendezési problémák megoldása
Összeszámlálási feladatok kör mentén is
megoldása
során Konkrét
helyzethez
kötött
alkalmazza az összes eset kiválasztási
problémák
áttekintéséhez
szükséges megoldása
a
sorrend
módszereket;
figyelembevételével és anélkül
Konkrét
szemléltet
segítségével.

szituációkat Az összes eset összeszámlálása
gráfok során rendszerezési sémák
használata: táblázat, ágrajz,
szisztematikus felsorolás.
Gráfok alkalmazása konkrét
szituációk szemléltetésére.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 elemeket halmazba rendez több szempont alapján;
 részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol;
 számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol;
 véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét
(metszetét), egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben;
 ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre.
 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;
 konkrét szituációkat szemléltet gráfok segítségével.
Kulcsfogal kiegészítő halmaz (komplementer), metszet, unió, természetes szám, egész
szám, racionális szám; véges, végtelen szakaszos és végtelen nem szakaszos
mak/
fogalmak tizedes tört, „minden”, „van olyan”, gráf, gráf csúcsa, gráf éle.
Tematikai
Órakeret
egység/
II. SZÁMELMÉLET, ALGEBRA
40 óra
Fejlesztési cél
Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása
számegyenesen. Műveletek racionális számokkal.
Ellentett, abszolút érték, reciprok.
Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben.
A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása
Előzetes tudás következtetéssel, egyenes arányosság.
Alapműveletek racionális számokkal írásban.
A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes
kerekítés, az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre is.
Szöveges feladatok megoldása.
A százalékszámítás alapjai.
A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kapcsolat
tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés matematizálása;
matematikai modellek választása, keresése, készítése, értelmezése adott
szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek értelmezése a modellnek
A tematikai
megfelelő szöveges feladat alkotásával.
egység
A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és többszöröseik,
nevelésitörtrészeik képzeletben való felidézése.
fejlesztési
Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és
céljai
kiscsoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése,
szervezése, megosztása.
Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való
felelősségvállalás erősítése.
1. Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök
9 óra
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Ismeri a prímszám és az Prímszámok, összetett számok Fizika; kémia; biológiaösszetett szám fogalmakat; kiválasztása
a
természetes egészségtan; földrajz:
el tudja készíteni összetett számok közül
számításos feladatok.
számok
prímtényezős Összetett számok prímtényezős
felbontását
1000-es felbontásának
ismerete
és
számkörben;
alkalmazása
1000-es
Meghatározza természetes számkörben
számok legnagyobb közös Legnagyobb közös osztó és
osztóját és legkisebb közös legkisebb közös többszörös
többszörösét;
meghatározása és alkalmazása

Pozitív
egész
számok Pozitív egész számok pozitív
pozitív
egész
kitevőjű egész kitevőjű hatványának
hatványát kiszámolja;
alkalmazása:
prímtényezős
felbontás
felírása
hatványokkal,
Négyzetszámok
mértékegységek
átváltása,
négyzetgyökét
számrendszerek
helyi
értékeinek
meghatározza.
felírása
Ismeri a Pitagorasz-tételt és
alkalmazza
számítási Négyzetszámok
négyzetgyökének kiszámolása
feladatokban.
2. Arányosság, százalékszámítás
Ismeri az idő, a tömeg, a Egyenes és fordított arányosság
hosszúság, a terület, a felismerése és alkalmazása
térfogat és az űrtartalom konkrét helyzetekben
szabványmértékegységeit, Egyenes
arányosság
használja azokat mérések és grafikonjának megrajzolása
számítások esetén;
Valóságos helyzetekhez kötődő
Felismeri az egyenes és a százalékszámítás:
áremelés,
fordított
arányosságot leárazás,
egyszerű
kamat,
konkrét helyzetekben;
keverési feladatok megoldása,
Felismeri és megalkotja az levegő összetétele, páratartalom
egyenes
arányosság Banki
ajánlatok
grafikonját.
(ügyfélcsomagok,

11 óra
Magyar nyelv és irodalom:
szövegértés,
szövegértelmezés.
Fizika; kémia; földrajz:
arányossági számítások
felhasználása
feladatmegoldásokban.
Technika és tervezés:
műszaki rajzok értelmezése.

számlavezetési, megbízási és
tranzakciós
díjak)
összehasonlításával kapcsolatos
feladatok megoldása
Megtakarítási és hitelfelvételi
lehetőségekkel
kapcsolatos
egyszerű feladatok megoldása
A fordított arányosság és a mérés
kapcsolatának felismerése
Terület, térfogat, űrtartalom
szabványmértékegységeinek
ismerete és átváltása.
3. Szöveges feladatok előkészítése
8 óra
Különböző
szövegekhez Hétköznapi
problémák Fizika: összefüggések
megfelelő
modelleket matematikai
tartalmának megfogalmazása, leírása a
készít.
formalizálása; betűk használata matematika nyelvén.
Egyszerű
betűs az ismeretlen mennyiségek
kifejezésekkel összeadást, jelölésére
kivonást
végez,
és Egyszerű betűs kifejezések
helyettesítési
értéket összeadása, kivonása
számol;
Helyettesítési érték számolása

Egy- vagy kéttagú betűs
kifejezést számmal szoroz,
két
tagból
közös
számtényezőt kiemel;

Egytagú kifejezések számmal
való szorzása
Kéttagú betűs kifejezés számmal
való szorzása

Egyismeretlenes elsőfokú Két tagból közös számtényező
egyenletet lebontogatással kiemelése
és mérlegelvvel megold.
Egyismeretlenes
elsőfokú
egyenlet
megoldása
lebontogatással
4. Szöveges feladatok
12 óra
Különböző
szövegekhez Különböző
szövegekhez Magyar nyelv és irodalom:
megfelelő
modelleket megfelelő modell készítése szövegértés,
készít.
(például szakaszos ábrázolás, szövegértelmezés.
Matematikából,
más visszafelé gondolkodás, táblázat, A gondolatmenet tagolása.
tantárgyakból
és
a szabadkézi vázlatrajz, betűs
mindennapi életből vett kifejezések felírása)
egyszerű
szöveges Matematikából,
más
feladatokat következtetéssel tantárgyakból,
gazdasági
vagy egyenlettel megold;
területekről és a mindennapi
Gazdasági, pénzügyi témájú életből vett egyszerű szöveges
megoldása
egyszerű
szöveges feladatok
vagy
feladatokat következtetéssel következtetéssel
egyenlettel
vagy egyenlettel megold;
Ellenőrzés a szövegbe való
Gyakorlati
problémák
megoldása során előforduló visszahelyettesítéssel
mennyiségeknél
becslést Pénzügyi tudatosság területét
végez.
érintő feladatok megoldása
Gyakorlati
problémák
megoldása során előforduló
mennyiségek becslése
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 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;
 pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványát kiszámolja;
 négyzetszámok négyzetgyökét meghatározza.
 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom
szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén;
 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;










idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi
értékes gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint
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.
egyszerű betűs kifejezésekkel összeadást, kivonást végez, és helyettesítési értéket számol;
egy- vagy kéttagú betűs kifejezést számmal szoroz, két tagból közös számtényezőt kiemel;
egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold.

prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó,
legkisebb közös többszörös, hatvány, hatványalap, hatványkitevő,
Kulcsfogalma hatványérték, négyzetszám négyzetszámok négyzetgyöke, fordított
k/ fogalmak arányosság, százalék, terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységei,
változó, együttható, helyettesítési érték, egytagú kifejezés, kéttagú kifejezés,
egynemű kifejezés; kiemelés, egyenlet, lebontogatás, mérlegelv, ellenőrzés
Tematikai
Órakeret
egység/
III. FÜGGVÉNYEK, AZ ANALÍZIS ELEMEI
6 óra
Fejlesztési cél
Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint.
Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben.
Előzetes tudás
Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása
derékszögű koordináta-rendszerben.
A tematikai Függvényszemlélet fejlesztése. Grafikonok, táblázatok adatainak
értelmezése, elemzése.
egység
Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek ismerete,
nevelésialkalmazásának
módja,
korlátai
(sorozatok,
függvények,
fejlesztési
függvényábrázolás).
céljai
1. A függvény fogalmának előkészítése
6 óra
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Felismeri az egyenes és a Konkrét
megfeleltetések Fizika; biológia-egészségtan;
fordított
arányosságot legalább
egy
lehetséges kémia; földrajz:
konkrét helyzetekben;
szabályának megadása
függvényekkel leírható
Felismeri és megalkotja az Egyszerű
grafikonok folyamatok.
egyenes
grafikonját.

arányosság jellemzése:
növekedéscsökkenés,
szélsőérték,
tengelyekkel
való
metszéspont
Matematikából,
más
tantárgyakból
és
a Konkrét
halmazok
elemei
mindennapi életből vett között megfeleltetés létrehozása
egyszerű
szöveges Értéktáblázatok
adatainak
feladatokat következtetéssel grafikus ábrázolása
vagy egyenlettel megold;
Gazdasági, pénzügyi témájú
egyszerű
szöveges

feladatokat következtetéssel Az egyenes és a fordított
vagy egyenlettel megold;
arányosság felismerése konkrét
Gyakorlati
problémák helyzetekben
megoldása során előforduló Egyenes
arányosság
mennyiségeknél
becslést grafikonjának felismerése és
végez.
megalkotása.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben;
 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját.
 konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre;
 értéktáblázatok adatait grafikusan ábrázolja;
 egyszerű grafikonokat jellemez.
Kulcsfogal
mak/
fogalmak

megfeleltetés; egyenes és fordított arányosság; grafikon

Tematikai
Órakeret
egység/
IV. GEOMETRIA
30 óra
Fejlesztési cél
Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány.
Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek (trapéz,
paralelogramma, deltoid). Kör és részei. Adott feltételeknek megfelelő
ponthalmazok. Háromszög, négyszög belső és külső szögeinek összegére
vonatkozó ismeretek.
Téglatest tulajdonságai.
Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Egyszerű alakzatok tengelyes
tükörképének megszerkesztése.
Előzetes tudás
Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. Szakaszfelezés,
szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos egyenesek
szerkesztése. Néhány nevezetes szög szerkesztése. Szerkesztési eszközök
használata.
Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont
koordinátáinak a leolvasása.
A téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása.
A téglatest felszínének és térfogatának a kiszámítása.
Rendszerező készség fejlesztése.
A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások
elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai ismereteket
igénylő problémák megoldására való képesség fejlesztése.
A tematikai
Statikus
helyzetek,
képek, tárgyak
megfigyelése.
Geometriai
egység
transzformációkban megmaradó és változó tulajdonságok megfigyelése.
nevelésiAz esztétikai-, művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése.
fejlesztési
Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló
céljai
összehajtásának, szétvágásának elképzelése.
A pontos munkavégzés igényének fejlesztése.
A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése (szerkesztésnél:
vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete, szerkesztés, diszkusszió).

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kis
csoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése,
szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, együttműködési készség,
tolerancia.
8 óra
1. Síkbeli alakzatok
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Ismeri
a
négyszögek Háromszögek külső szögeinek
tulajdonságait: belső és összege
külső
szögek
összege, Négyszögek tulajdonságainak
konvex és konkáv közti ismerete és alkalmazása: belső
különbség, átló fogalma;
és külső szögek összege, konvex
Ismeri
a
speciális és konkáv közti különbség, átló
négyszögeket:
trapéz, fogalma
paralelogramma, téglalap, A speciális négyszögek (trapéz,
deltoid, rombusz, húrtrapéz, paralelogramma,
téglalap,
négyzet;
deltoid, rombusz, húrtrapéz,
Ismeri
a
speciális négyzet)
felismerése
és
négyszögek legfontosabb legfontosabb
tulajdonságaik
tulajdonságait, ezek alapján megállapítása ábra alapján;
elkészíti a halmazábrájukat; alkalmazásuk; halmazábra
A háromszögek és a
speciális
négyszögek
tulajdonságait alkalmazza
feladatok megoldásában;

Háromszögek,
speciális
négyszögek
kerületének,
területének kiszámítása ábra
alapján átdarabolással és tanult
összefüggéssel; alkalmazások

Meghatározza háromszögek
és speciális négyszögek Pitagorasz-tétel
kerületét, területét;
alkalmazása

ismerete

Körrel kapcsolatos
ismerete
2. Transzformációk, szerkesztések

és

fogalmak
10 óra

Megszerkeszti
alakzatok Középpontos tükrözés ismerete
tengelyes és középpontos és alkalmazása
tükörképét;
Középpontosan szimmetrikus
Geometriai
ismereteinek alakzatok
felismerése
a
felhasználásával pontosan természetes és az épített
szerkeszt
több
adott környezetben
feltételnek megfelelő ábrát; Alakzatok
középpontos

Technika és tervezés:
műszaki rajz készítése.
Földrajz:
szélességi körök és
hosszúsági fokok.

Felismeri a kicsinyítést és a tükörképének megszerkesztése
nagyítást
hétköznapi Szerkesztéshez terv, előzetes
helyzetekben;
ábra készítése
Ismer és használ dinamikus Több adott feltételnek megfelelő
geometriai
szoftvereket, ábra szerkesztése; diszkusszió
tisztában van alkalmazási
Kicsinyítés
és
nagyítás
lehetőségeikkel.
felismerése
hétköznapi
helyzetekben
Dinamikus geometriai szoftver
használata.

3. Térgeometria
A kocka, a téglatest, a hasáb Környezetünk tárgyaiban a
és a gúla hálóját elkészíti;
hasáb, a gúla és a gömb alakú
testek felfedezése
Testeket
épít
képek,
nézetek, alaprajzok, hálók Hasáb és gúla tulajdonságainak
alapján;
ismerete
és
alkalmazása:
Ismeri a kocka, a téglatest, a határoló lapok típusa, száma,
viszonyított
hasáb és a gúla következő egymáshoz
tulajdonságait:
határoló helyzete; csúcsok, élek száma;
lapok
típusa,
száma, lapátló, testátló

12 óra
Technika és tervezés:
modellek készítése,
tulajdonságainak vizsgálata.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismereteki:
történelmi épületek látszati
képe és alaprajza közötti
összefüggések megfigyelése.

egymáshoz
viszonyított Testek építése képek, nézetek, Vizuális kultúra: térbeli
helyzete; csúcsok, élek alaprajzok, hálók alapján
tárgyak síkbeli
száma; lapátló, testátló;
megjelenítése.
Testek hálójának készítése
Egyenes hasáb, téglatest, A gömb tanult testektől eltérő
kocka
alakú
tárgyak tulajdonságai
felszínét
és
térfogatát
méréssel megadja, egyenes A gömb mint a Föld modellje:
hasáb felszínét és térfogatát hosszúsági körök, szélességi
tulajdonságai,
képlet
segítségével körök
síkmetszetek
kiszámolja; a képleteket
megalapozó
Egyenes hasáb alakú tárgyak
összefüggéseket érti;
felszínének és térfogatának
Ismeri
a
gömb meghatározása méréssel és
számolással
tulajdonságait;

A kocka, a téglatest, a hasáb,
a
gúla,
a
gömb
tulajdonságait alkalmazza
feladatok megoldásában.
 A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 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;
 meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét;
 ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban;
 ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között.
 megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét;
 geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek
megfelelő ábrát;
 felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben;
 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom
szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén.
 a kocka, a téglatest, a hasáb 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;
 egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja,
egyenes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket
megalapozó összefüggéseket érti;
 ismeri a gömb tulajdonságait;
 a kocka, a téglatest, a hasáb, a gömb tulajdonságait alkalmazza feladatok
megoldásában.
négyszög, konvex, konkáv, átló, trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz,
Kulcsfogal
húrtrapéz, körvonal, körlap, középpont, sugár, húr, átmérő, szelő, érintő,
mak/
körcikk, szimmetria-középpont, középpontos szimmetria, kicsinyítés,
fogalmak
nagyítás, hasáb, gúla, gömb, alaplap, alapél, oldallap, oldalél, testmagasság.
Tematikai
Órakeret
egység/
V. STATISZTIKA, VALÓSZÍNŰSÉG
12 óra
Fejlesztési cél
Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.
Előzetes tudás Néhány szám számtani közepének kiszámítása.
Valószínűségi játékok és kísérletek az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése.

A tematikai A statisztikai gondolkodás fejlesztése.
A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.
egység
Gazdasági nevelés.
nevelésifejlesztési
céljai
1. Leíró statisztika
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Értelmezi a táblázatok Adathalmazok,
egyszerű
adatait,
az
adatoknak diagramok, táblázatok adatainak
megfelelő ábrázolási módot elemzése
kiválasztja, és az ábrát Adatok táblázatba rendezése,
elkészíti;
ábrázolása diagramon

6 óra
Kapcsolódási pontok
Testnevelés és sport:
teljesítmények adatainak,
mérkőzések eredményeinek
táblázatba rendezése.

Adatokat táblázatba rendez,
Különböző típusú diagramok
diagramon
ábrázol megfeleltetése egymásnak
hagyományos és digitális
Adatok gyűjtése táblázatból,
eszközökkel is;
leolvasása hagyományos vagy
Különböző
típusú digitális forrásból származó
diagramokat
megfeleltet diagramról megadott szempont
egymásnak;
szerint
Megadott szempont szerint Adatok
rendszerezése,
adatokat
gyűjt
ki következtetések
táblázatból,
olvas
le megfogalmazása
hagyományos vagy digitális
forrásból
származó Konkrét adatsor leggyakoribb
diagramról,
majd adatának (módusz) megtalálása,
rendszerezés
után gyakorlati alkalmazása
következtetéseket fogalmaz Rendezhető adatsor középső
meg;
adatának
(medián)
megállapítása,
gyakorlati
Konkrét adatsor esetén
átlagot számol, megállapítja alkalmazása
a
leggyakoribb
adatot Konkrét adatsor esetén átlag,
(módusz), a középső adatot leggyakoribb adat (módusz),
(medián),
és
ezeket középső
adat
(medián)
összehasonlítja.
megfigyelése, összehasonlítása
2. Valószínűség számítás
Valószínűségi kísérletek.
Valószínűségi
játékok,
Valószínűség előzetes
kísérletek; az adatok tervszerű
becslése, szemléletes
gyűjtése,
rendezése
és
fogalma.
ábrázolása digitálisan is
Valószínűségi kísérletek,
Valószínűségi
játékok
eredmények lejegyzése.
lehetséges
kimeneteleinek
Gyakoriság, relatív
ismeretében stratégia követése
gyakoriság fogalma.
Az esély intuitív fogalmának
Matematikatörténet:
felhasználása a „lehetetlen”, a
érdekességek a
„biztos” és a „kisebb/nagyobb
valószínűség- számítás
fejlődéséről.

6 óra

eséllyel lehetséges” kijelentések
megfogalmazásánál
A gyakoriság és
relatív
gyakoriság
ismerete
és
alkalmazása a kísérletezés során


A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

 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.
 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.
Kulcsfogal
mak/
fogalmak

oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram, pontdiagram, esély, gyakoriság,
relatív gyakoriság

A fejlesztés
várt
eredményei a
8. osztály
végén

Gondolkodási és megismerési módszerek
 Elemek halmazba rendezése több szempont alapján.
 Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások
tagadása.
 Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének
képessége, szövegek értelmezése egyszerűbb esetekben.
 Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus
összeszámlálásával.
 Fagráfok használata feladatmegoldások során.
Számtan, algebra
 Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti
sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes
alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése., helyes és értelmes
kerekítése.
 Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság,
fordított arányosság.
 A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések

alkalmazása feladatmegoldás során.
 A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb
pozitív közös többszörös kiválasztása a többszörösök közül.
 Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás.
 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás.
Többtagú kifejezés szorzása egytagúval.
 Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás pozitív egész
kitevők esetén.
 Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek és egyenlőtlenségek. A
matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges
feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A
megoldás ábrázolása számegyenesen.
 A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása
matematikai, természettudományos és hétköznapi feladatok
megoldásában.
 Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére.
Összefüggések, függvények, sorozatok
 Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint.
 Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris
kapcsolatokról
tanultak
alkalmazása
természettudományos
feladatokban is.
 Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok
készítése, grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak
kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon.
Geometria
 A tanuló a geometriai ismeretek segítségével jó ábrák készítése, pontos
szerkesztések végzése.
 A tanult geometriai alakzatok tulajdonságainak ismerete
(háromszögek, négyszögek belső és külső szögeinek összege,
nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), ezek alkalmazása a
feladatok megoldásában.
 Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének
szerkesztése. Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi
helyzetekben (szerkesztés nélkül).
 A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási feladatokban.
 Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének
számítása feladatokban.
 A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb,
forgáshenger) térfogatképleteinek ismeretében a mindennapjainkban
előforduló testek térfogatának, űrtartalmának kiszámítása.
Valószínűség, statisztika
 Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív
gyakoriságok kiszámítása.

 Konkrét feladatokban az esély, illetve valószínűség fogalmának értése,
a biztos és a lehetetlen esemény felismerése.
 Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.
Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként
kutatási területének, eredményének megnevezés
Ismétlés, számonkérés: Szabad órakeret (5 %)

6 óra

Szabadon tervezhető órakeret terhére évfolyamonként heti 1 óra
plusz

36 óra

ÖSSZESEN

144 óra

Történelem
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
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.
5-8. évfolyam
Az általános iskolai történelemtanítás és –tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a
magyar és egyetemes történelem legalapvetőbb történeteivel, tényeivel, jelenségeivel,
eseményeivel és szereplőivel. A magyar történelem eseményeiről és hőseiről kialakított kép, a
büszkeségre okot adó történelmi cselekedetek, eredmények és emberi teljesítmények
megismerése megalapozza a hazaszeretet érzését.
A tantárgy tanulása során bővülő ismeretei és a különböző tevékenységek által alakuljanak ki
a tanulóban a történelemről és társadalmi kérdésekről való tájékozódás és gondolkodás
legalapvetőbb kompetenciái, amelyek segítik, hogy megértse a múlt és jelen társadalmi,
politikai, gazdasági és kulturális jelenségeit. Az általános iskolai történelemtanulás
megalapozza a tanulóban az aktív állampolgári léthez szükséges kompetenciákat.
Az általános iskolai történelemtanításnak egyszerre célja és feltétele a tanuló kíváncsiságának
és tudásvágyának felkeltése és ébren tartása a történelem, illetve a közéleti kérdések iránt. Az
egyes témák, tanítási módszerek és tanulói tevékenységek kiválasztása során mindig szem előtt
kell tartani a tanulás élményszerűségének követelményét. A tanuló képzeletét, fantáziáját és
érzelmeit megragadó témák, történetek és tevékenységek révén válhat eredményessé a

történelem tanulása. A különböző korok életmódját tárgyaló témakörök és a történelmi portrék
jó alkalmat adnak a szemléletes és élményszerű 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 tanulók értékelése
A számonkérés formái:
 Önálló szóbeli felelet.
 Félévente legalább két témazáró feladatlap megírása.
– feladatlapok értékelése,
– tesztek, dolgozatok osztályozása,
– rajzok készítése,
– munkafüzeti tevékenység megbeszélése,
– gyűjtőmunka elismerése,
– poszter, plakát, prezentáció készítése előre megadott szempontok szerint,
– múzeumlátogatási tapasztalatok előadása.
1.
A tanulók értékelésekor fontos szempontok:
2. Aktivitás és részvétel a tanulói tevékenységek során.
3. Szóbeli és írásbeli feleletek, beszámolók esetében az összefüggő, követhető,
logikus gondolatmenetre való törekvés.
4. Képes-e önállóan felépíteni feleletét? Képes-e kérdéseket megfogalmazni?
5. Az alapvető történelmi fogalmak helyes használata. Fontos események, személyek
elhelyezése időben és térben, tájékozódás a történelmi térképen.
6. Egyéni és csoportos képességfejlesztő feladatok (pl. forrás, kép, ábra, grafikon,
diagram elemzés) megoldása.
7. Projektumok (pl. tablók, szerkezeti és alaprajzok, makettek) egyéni vagy
csoportos elkészítése.
8. Tanórán kívüli információszerzés és gyűjtőmunka produktumainak bemutatása.

A tankönyvválasztás szempontjai
A szakmai munkaközösségek a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő
szempontokat veszik figyelembe:
– a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;
– a taneszköz legyen jól tanítható a helyi tantervben meghatározott, a történelem, társadalmi
és állampolgári ismeretek tanítására rendelkezésre álló órakeretben;
– a taneszköz segítségével a történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek kerettantervben
megadott fogalomrendszer jól megtanulható, elsajátítható legyen
– a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének fejlesztésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz állapotának

megóvására;
Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket:
– amelyek több éven keresztül használhatók;
– amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai;
– amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre (pl. munkafüzet, tudásszintmérő, történelmi atlasz);
– amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti az órai
munkát feladatokkal, videókkal és egyéb kiegészítő oktatási segédletekkel;
– amelyekhez biztosított a lehetőség olyan digitális hozzáférésre, amely segíti a diákok
otthoni tanulását az interneten elérhető tartalmakkal
Javasolt taneszközök
Dr. Németh György, Sólyom Márk (tananyagfejlesztők): Történelem 5. tankönyv
Borhegyi Péter, Kojanitz László, Nagy Lajos, Sólyom Márk, Tarnóczai Géza (tananyagfejlesztők): Történelem Tankönyv 6.
Sólyom Márk, Nagy Lajos, Tarnóczai Géza (tananyagfejlesztők): Történelem Munkafüzet 6.
Cieger András,Zeidler Miklós, Kojanitz László, Bartos Károly, Légrádi Judit Fruzsina (tananyagfejlesztők): Történelem 7.
Tankönyv
Sólyom Márk, Légrádi Judit Fruzsina, Kojanitz László (tananyagfejlesztők): Történelem 7. Munkafüzet
Ötvös István, Katona András, Bódy Zsombor, Kojanitz László, Pálinkás Mihály (tananyagfejlesztők): Történelem tankönyv
8.
Légrádi Judit Fruzsina, Sólyom Márk, Kojanitz László, Pálinkás Mihály (tananyagfejlesztők): Történelem munkafüzet 8.

Óraterv
5. évfolyam

6. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam

Heti óraszám

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

Éves óraszám

68 óra

68 óra

68 óra

68 óra

5–6. évfolyam
Az általános iskola 5–6. évfolyamán a történelemtanítás bevezeti a tanulót a történelmi múlt
megismerésébe. A tantárgy iránti érdeklődés felkeltése, a pozitív hozzáállás megteremtése és a
legfontosabb ismeretek elsajátítása mellett ekkor kezdődik a történelemtanuláshoz szükséges
alapvető tanulásmódszertani jártasságok, készségek kialakítása. A tanuló egyfelől
megismerkedik az ókor, középkor, kora újkor és az újkor történelmének néhány jellemző
vonásával, jelenségével, a magyar történelem legfontosabb fordulópontjaival, hőseivel és
szereplőivel a 19. század közepéig. Elsajátítja, és alkalmazni kezdi a kulcsfogalmakat,
gyakorolja a változatos tevékenységformákat – információszerzés és -feldolgozás; tájékozódás
időben és térben; történetek megértése, elbeszélése, megvitatása stb. –, amelyek megalapozzák
történelemtanulási készségeinek fejlődését, történelmi gondolkodásának kialakulását.

Ebben a szakaszban elsősorban konkrét történelmi események és élethelyzetek, szokások
képszerű bemutatása, történetek elmesélése a jellemző. A tantervi témakörök egy jelentős részét
történeti korok szerint beágyazott életmódtörténeti és portré témák adják. Előbbiek a régmúlt
korok embereinek életét mutatják be egy-egy konkrét település és nép mikrovilágán, illetve az
ezekhez kapcsolódó történeteken keresztül. További fontos alapelv a jelenségalapú
megközelítés, vagyis a tanuló nem általános modelleken, hanem egyes települések/népek életén
keresztül ismerkedik meg az ókor, a középkor, a kora újkor és az újkor világával. A portré
típusú témakörök a magyar történelem néhány kiemelkedő személyiségének, hősének életét,
cselekedeteit és történelmi jelentőségét dolgozzák fel, miközben megismertetik a tanulót a
hozzájuk fűződő történeti hagyománnyal.
Az általános iskolában a történettanításon alapuló történelemtanítás, vagyis a történetmesélés,
a szemléletesség és a tevékenységközpontú megközelítés a témák kiválasztásának, illetve
feldolgozásának egyaránt fontos vezérelve. Az egyes korszakok életmódját bemutató
témakörök, témák, a kiemelkedő személyiségeket bemutató portrék eredményes bemutatásához
a tanuló képzeletét megragadó történeteken, a személyes életéhez kapcsolódó élményeken
keresztül vezet a sikeres történelemtanítás útja. Ugyanakkor a történetek feldolgozásán
keresztül fejlődik a tanulónak a történelemtanuláshoz elengedhetetlen narratív kompetenciája
is. Mindezeknek a megvalósítása csak tevékenység-központú tanítással, változatos fejlesztési
feladatok beiktatásával lehetséges. Törekedni kell a történelemtanítás élményszerűségére is,
hogy a távoli korokat, az ott élő emberek világát életközeli módon tudjuk feldolgozni. A
feldolgozás során támaszkodni kell a korosztály élénk, alkotó fantáziájára is. Fontos, hogy
figyelembe vegyük az 5–6. osztályos tanulók jellemzően konkrét gondolkodását, amely a múlt
képszerű megjelenítését igényli. Építenünk kell az alsó tagozatos történelmi tárgyú
olvasmányok élményanyagára is.
A témakörökben mélységszintű téma feldolgozása került beillesztésre. Az órakeretben +
órákkal jelöltünk 5-6 évfolyamon egyaránt azt az időkeretet, amelyet a témakör
feldolgozásához az órakeret biztosít.
FEJLESZTÉSI

TERÜLETEKHEZ
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EREDMÉNYEK
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TÖRTÉNELMI ISMERETEK
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:
 ismeri és fel tudja idézni a magyar és az európai történelmi hagyományhoz kapcsolódó
legfontosabb mítoszokat, mondákat, történeteket, elbeszéléseket;
 be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az
egyes történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket;
 tisztában van a zsidó-keresztény kultúra kialakulásának főbb állomásaival, ismeri a
legfontosabb tanításait és hatását az európai civilizációra és Magyarországra;
 ismeri a középkori és újkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket,
illetve szerepüket a magyar nemzet történetében;
 fel tudja idézni a középkori és újkori magyar történelem legfontosabb eseményeit,
jelenségeit, folyamatait, és fordulópontjait a honfoglalástól napjainkig;
 képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a
hazaszeretet, önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira;
 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;
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
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 képes ismereteket szerezni személyes beszélgetésekből, olvasott és hallott, valamint a
különböző médiumok által felkínált szöveges és képi anyagokból;
 kiemel lényeges információkat (kulcsszavakat) elbeszélő vagy leíró szövegekből, illetve
rövidebb magyarázó szövegekből, és az ezek alapján megfogalmazott kérdésekre
egyszerű válaszokat képes adni;
 megadott szempontok alapján, tanári útmutatás segítségével történelmi információkat
gyűjt különböző médiumokból és forrásokból (könyvek, atlaszok, kronológiák,
könyvtárak, múzeumok anyagai, filmek; nyomtatott és digitális, vizuális források);
 képes magatartásformák megfigyelésére és jellemzésére;
 megadott szempontok alapján rendszerezi a történelmi információkat;
 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;
 egyszerű következtetéseket von le, és véleményt tud alkotni.
TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten fontos
esemény és jelenség időpontját;
 használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket, történelmi eseményre, jelenségre,
korszakra való utalással végez időmeghatározást;
 időrendbe tud állítani történelmi eseményeket, képes az idő ábrázolására pl. időszalag
segítségével;
 a tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket, képeket hozzá tudja
rendelni egy adott történelmi korhoz, régióhoz, államhoz;
 használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi események
helyszíneinek azonosítására, egyszerű jelenségek leolvasására, vaktérképen való
elhelyezésére;
 egyszerű alaprajzokat, modelleket, térképvázlatokat (pl. települések, épületek, csaták)
tervez és készít.
SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 önállóan képes eseményeket, történeteket elmondani, történelmi személyeket
bemutatni, saját véleményt megfogalmazni;













össze tudja foglalni saját szavaival hosszabb elbeszélő vagy leíró szövegek tartalmát;
az általa gyűjtött történelmi adatokból, szövegekből rövid tartalmi ismertetőt tud
készíteni;
képes önálló kérdések megfogalmazására a tárgyalt történelmi témával, eseményekkel
kapcsolatban;
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 történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 adott történetben különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek között;
 képes megfigyelni és összehasonlítani a történelemben előforduló különböző emberi
magatartásformákat és élethelyzeteket;
 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 5–6. 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.

5. évfolyam
Tematikai egység címe

órakeret

Személyes történelem

7 óra

Fejezetek az ókor történetéből

10 óra

Kereszténység

5 óra

Középkor világa

15 óra

Képek és portrék az Árpád-kor történetéből

20 óra

Mélységelvű téma

5 óra

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret

6 óra

Az össz. óraszám

68 óra

TÉMAKÖR: SZEMÉLYES TÖRTÉNELEM
Javasolt óraszám: 7 óra +1
Alsó tagozatos olvasmányok az őskori emberről és a Bibliából.
A negatív számok használata a mindennapi életben (hőmérséklet,
Előzetes tudás
adósság), a számok helye a számegyenesen. Az idő mérése.
A tanuló felismeri az emberi munka és a környezethez való
alkalmazkodás jelentőségét, valamint a különböző emberi
közösségeknek (család, törzs stb.) az egyes történelmi korokban
betöltött szerepét. Tudatosulnak benne az állam különböző
társadalomszervező funkciói (munka megszervezése, védelem stb.).
Belátja, hogy az emberi civilizációt sokak munkája teremtette meg,
A tematikai egység
valamint a múlt emlékei, maradványai megóvásra érdemesek.
nevelési-fejlesztési
Képes tankönyvi olvasmányok és képek által közvetített történetekből
céljai
ismereteket szerezni az őskorról és az ókori Keletről, valamint azok
valós és a fiktív elemeinek a megkülönböztetésére a régi korokról szóló
történetekben. A történetek elmesélésével fejleszti szóbeli
kifejezésmódját. Megérti az időszámítás jelentőségét és megismeri
annak technikáját. Felismeri a történelmi térképek sajátosságait, a
földrajzi térképekhez viszonyítva is.
Ismeretek és fejlesztési feladatok:

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Fogalmak és
adatok/Lexikák

Fejlesztési
feladatok

Körülöttem 
a
történelem 



Címer,
zászló,
pecsét, az
idő mérése









Családi fotóalbum és
személyes tárgyak.
Személyes történetek
dokumentálása,
elbeszélése.
Egy nap
dokumentálása.
Kódexkészítés
(valamely magyar
kódex mintájára pl.
Képes krónika).
Címerek és zászlók
alkotóelemei saját
település és
Magyarország címere
és zászlaja példáján.
A hitelesítés eszköze, a
pecsét (pl. az
Aranybulla pecsétje).
Személyes címer-,
zászló- és
pecsétkészítés.
Az időszámítás.

Fogalmak: kódex.



Kronológia: Kr. e. és
Kr. u., évszázad,

őskor, ókor,
középkor, újkor,
jelenkor/modern
kor.






Egyszerű,
személyes
történetek
elmesélése.
Családi fotók,
tárgyak,
történetek
gyűjtése és
rendszerezése.
Címer, zászló,
pecsét készítése
önállóan vagy
társakkal.
Információk
gyűjtése képi és
tárgyi
forrásokból
megadott
szempontok
szerint.
A történelmi
idő ábrázolása
vizuális
eszközökkel.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom:
Mondák, mitológiai történetek, bibliai történetek (pl. a teremtéstörténet és a vízözön
története a Bibliában).
Erkölcstan:
Alapvető erkölcsi értékek.
Természetismeret:
Tájékozódás a térképen, égtájak, földrészek, alapvető térképészeti jelölések. Az állatok
háziasítása.
Vizuális kultúra:
Őskori művészet: építmények, barlangrajzok, szobrok (pl. Stonehenge, altamirai
barlangrajz). Egyiptomi és mezopotámiai sírtípusok és templomok (pl. Kheopsz fáraó
piramisa, zikkurat /toronytemplom/, a karnaki Amon templom), szobrok az ókori
Egyiptomból (pl. az írnok szobra, Nofretete fejszobra), ókori keleti falfestmények vagy
domborművek (pl. Fáraó vadászaton – thébai falfestmény).

Javasolt tevékenységek:





Képpel illusztrált, írott összefoglaló készítése egy meghatározó személyes élményről.
Kódexlap készítése, pl. a Képes krónika alapján.
Időszalag készítése.
Ország, település, iskola, sportegyesület és egyéb címerek gyűjtése.



Címerek értelmezése tanári irányítással.

TÉMAKÖR: FEJEZETEK AZ ÓKOR TÖRTÉNETÉBŐL
Javasolt óraszám: 10 óra+1
Olvasmányok, filmek ókori görög és római mitikus és valós
Előzetes tudás
eseményekről, személyekről. Iskolában szerzett újszövetségi ismeretek.
Megérti, hogy a történelem szereplőit, hőseit elsősorban a közösség
érdekében tett cselekedeteik alapján értékelhetjük. Tisztában van azzal,
hogy az ókori rómaiak olyan hatalmas birodalmat hoztak létre, mely a
Kárpát-medence területére is kiterjedt, így fontos a pannóniai római
örökségünk kulturális emlékeinek megismerése, megbecsülése és
A tematikai egység védelme.
nevelési-fejlesztési Képes szöveges és képi információk gyűjtésére, azok egymással való
összevetésére ókori görög-római témákból, valamint korabeli régészeti
céljai
emlékek megfigyelésére, lelet és rekonstrukció összevetése is. A
megismert történelmi fogalmakat helyesen alkalmazza, az egyszerű
írásos forrásokat megérti, és tanári segítséggel feldolgozza. Képes
történelmi események időrendbe állítására és időszalagon való
elhelyezésére is.
Ismeretek és fejlesztési feladatok:

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Az ókori
Egyiptom
világa

Altémák





Az ókori
Hellász
öröksége






Az ókori
Róma
öröksége




Földművelés a
Nílus mentén.
Hitvilág és
halottkultusz a
piramisok és a
Királyok Völgye
példáján:
Memphis és
Théba.
A legjelentősebb
találmány: az írás.
Mindennapok egy
görög
városban: Athén
és lakói.
Görög istenek, az
olümpiai játékok.
Az athéni és
spártai nevelés.
Róma alapítása a
mondákban.
Egy római polgár
mindennapjai.

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak:
öntözéses
földművelés,
fáraó, piramis,
hieroglifa,
városállam,
jósda,
többistenhit,
olümpiai
játékok, monda,
provincia,
rabszolga,
gladiátor,
amfiteátrum,
falanx, légió,
népvándorlás.

Fejlesztési feladatok








Személyek:
Kheopsz, Zeusz, 
Pallasz Athéné,
Nagy Sándor,
Romulus,

Az ókori egyiptomi,
görög és római
életmód főbb
vonásainak
felidézése.
Információk gyűjtése
az ókori és a modern
olimpiai játékokról,
és összehasonlításuk.
Az ókori hadviselés
legalapvetőbb
jellemzőinek
bemutatása.
Görög hoplita
felismerése,
fegyverzetének
azonosítása képen,
rekonstrukciós ábrán.
A tanult háborúk
okainak és
következményeinek
bemutatása; illetve a
tanult hősökhöz





A görögrómai
hadviselés









Képek a

népvándorlás
korából



A
gladiátorviadalok
és a
kocsiversenyek.
Római emlékek
Pannóniában.
Görög hadviselés
a marathóni csata
példáján.
Nagy Sándor
hadserege és
hódításai.
Az ókor „tankjai”:
Hannibál
elefántjai.
Caesar légiói.
A Római
Birodalom
szétesése.
A Hun
Birodalom.
Attila és
hadjáratai: az ókor
egyik legnagyobb
csatája (a
catalaunumi
csata).

Hannibál, Julius
Caesar,
Augustus,

Attila.
Kronológia: Kr.

e. 776 az első
feljegyzett
olümpiai
játékok, Kr. e.
753 Róma

alapítása a
hagyomány
szerint, Kr. e.
490 a marathóni
csata, Kr. u. 476

a Nyugatrómai
Birodalom
bukása.
Topográfia:
Egyiptom,
Nílus, Athén,
Olümpia,
Spárta, Itália,
Róma,
Pannónia,
Aquincum,
Marathón,
Római
Birodalom.

kapcsolódó történetek
felidézése.
Mai magyar
településnevek
azonosítása az ókori
Pannónia térképén.
A Hun Birodalom
földrajzi
kiterjedésének
nyomon követése a
térképen.
A nomád életmód,
gazdálkodás és
hadviselés alapvető
jellegzetességeinek
felidézése.
Történelmi mozgások
(pl. hadmozdulatok,
hadjáratok,
népmozgások)
nyomon követése
történelmi térképen.

Javasolt tevékenységek:








Képek gyűjtése és rendszerezése ókori épületekről.
Térképvázlat készítése egy ókori város jellegzetes épületeinek és közterületeinek (pl.
piac, kikötő) feltüntetésével.
Tabló készítése az ókori civilizációk kulturális örökségéről.
Egy ókori ütközet rekonstruálása (film, kép, ábra, térképvázlat segítségével).
Helyi ókori tárgyú gyűjtemény néhány darabjának megtekintése és feldolgozása.
Ókori témájú film vagy filmrészlet megtekintése és megbeszélése.
Kapcsolódási pontok

Magyar nyelv és irodalom:
Mese, monda, mítosz. (Pl. ismert görög mondák Prométheuszról, Odüsszeuszról, Daidalosz
és Ikaroszról.)
Idegen nyelvek:

Néhány példa a görög/latin szavak átvételére a tanult idegen nyelvben.
Matematika:
A római számok.
Etika/ Hit –és erkölcstan:
A vallási közösség és vallási intézmény. A nagy világvallások világképe és erkölcsi tanításai.
Természetismeret:
A félsziget fogalma, jellegzetességei a gazdasági életben. A Balkán-félsziget és az Itáliai
félsziget Európa térképén.
Vizuális kultúra:
Ókori épületek maradványai (pl. az athéni Akropolisz, a római Colosseum); a görög és római
emberábrázolás, portrészobrászat; korai keresztény és bizánci templomok.
Mozgóképkultúra és médiaismeret: Részletek népszerű játékfilmekből. (Pl. Wolfgang
Petersen: Trója; Oliver Stone: Nagy Sándor; Ridely Scott: Gladiátor; William Wyler: Ben
Hur; Franco Zeffirelli: Jézus élete.)

TÉMAKÖR: A KERESZTÉNYSÉG
Javasolt óraszám: 5 óra+1
Olvasmányok, filmek ókori görög és római mitikus és valós
Előzetes tudás
eseményekről, személyekről. Iskolában szerzett újszövetségi ismeretek.
Megérti, hogy a történelem szereplőit, hőseit elsősorban a közösség
érdekében tett cselekedeteik alapján értékelhetjük. Tisztában van azzal,
hogy az ókori rómaiak olyan hatalmas birodalmat hoztak létre, mely a
Kárpát-medence területére is kiterjedt.
A tematikai egység Képes szöveges és képi információk gyűjtésére, azok egymással való
nevelési-fejlesztési összevetésére ókori görög-római témákból, valamint korabeli régészeti
emlékek megfigyelésére, lelet és rekonstrukció összevetése is. A
céljai
megismert történelmi fogalmakat helyesen alkalmazza, az egyszerű
írásos forrásokat megérti, és tanári segítséggel feldolgozza. Képes
történelmi események időrendbe állítására és időszalagon való
elhelyezésére is.
Ismeretek és fejlesztési feladatok:

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Az
Ószövetség
népe

Altémák




Az
Ószövetség/Héber
Biblia: Ábrahám
és Mózes.
Az önálló zsidó
állam alapítói:

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak:

egyistenhit,
Biblia,
Ószövetség/Héber
Biblia,
Újszövetség,

Fejlesztési
feladatok
Jézus élete
legfontosabb
eseményeinek
bemutatása.

Jézus élete, 
tanításai és a
kereszténység 





Dávid és Salamon
története.
Történetek az
Újszövetségből.
A kereszténység
főbb tanításai.
A kereszténység
elterjedése.
A keresztény
hitélet színterei és
szertartásai.
A kereszténység
jelképei.

zsidó vallás,
keresztény vallás,
keresztség és
úrvacsora.
Személyek:
Mózes, Dávid,
Salamon, Jézus,
Mária, József,
Szent Péter és
Szent Pál
apostolok.
Topográfia:
Jeruzsálem,
Betlehem.







Jézus erkölcsi
tanításainak
értelmezése.
A
kereszténység
fő jellemzőinek
és
elterjedésének
bemutatása.
A Héber Biblia
máig ható
innovációi:
egyistenhit,
tízparancsolat,
heti pihenőnap

Javasolt tevékenységek:




A bibliai történeteket ábrázoló képek, művészeti alkotások gyűjtése.
Tematikus képgaléria összeállítása a zsidó és keresztény vallásról megadott szempontok
alapján.
Képek gyűjtése bibliai helyszínekről.
Kapcsolódási pontok

Magyar nyelv és irodalom:
Mese, monda, mítosz. (Pl. ismert görög mondák Prométheuszról, Odüsszeuszról, Daidalosz
és Ikaroszról.)
Idegen nyelvek:
Néhány példa a görög/latin szavak átvételére a tanult idegen nyelvben.
Matematika:
A római számok.
Etika/ Hit –és erkölcstan:
A vallási közösség és vallási intézmény. A nagy világvallások világképe és erkölcsi tanításai.
Természetismeret:
A félsziget fogalma, jellegzetességei a gazdasági életben. A Balkán-félsziget és az Itáliai
félsziget Európa térképén.
Vizuális kultúra:
Ókori épületek maradványai (pl. az athéni Akropolisz, a római Colosseum); a görög és római
emberábrázolás, portrészobrászat; korai keresztény és bizánci templomok.
Mozgóképkultúra és médiaismeret: Részletek népszerű játékfilmekből. (Pl. Wolfgang
Petersen: Trója; Oliver Stone: Nagy Sándor; Ridely Scott: Gladiátor; William Wyler: Ben
Hur; Franco Zeffirelli: Jézus élete.)

TÉMAKÖR: A KÖZÉPKOR VILÁGAI
Javasolt óraszám: 15 óra +1
Olvasmányok – mesék és valós történetek –, filmek a középkor
Előzetes tudás
világából/világáról: királyok, lovagok, polgárok, parasztok.
A tanuló felismeri, hogy a különböző népek vallása, kulturális,
társadalmi és gazdasági tevékenysége kölcsönösen hat egymásra. Látja,
hogy a közösségeket a munka tartja fenn, a gazdasági fejlődés
szempontjából pedig fontos az egyéni érdekeltség, valamint azt, hogy a
társadalmi életet a szellemi és anyagi viszonyok együttesen határozzák
meg. Érzékeli, hogy a korszak meghatározó vallási és szellemi
A tematikai egység
irányzatainak (lovagi kultúra, humanizmus stb.) máig mutató hatásuk
nevelési-fejlesztési
van. Felismeri a középkori keresztény államok kialakulása
céljai
jelentőségét.
Képes a középkori Európa főbb változásainak a bemutatására,
meghatározó vallásainak megkülönböztetésére jellegzetességeik
alapján. Sokoldalúan és kritikus szemlélettel megismeri a középkori
ember életét, és. szóbeli kifejezőképességét fejleszti erről szóló
történetek elbeszélésével.
Ismeretek és fejlesztési feladatok:

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Élet a várban – 
egy magyar vár
(pl. Visegrád) 
és uradalom
bemutatásával


Élet a

kolostorban –
egy magyar 
kolostor (pl.
Pannonhalma) 
bemutatásával



Élet a középkori 
városban – egy 

Királyok és
nemesek
Várépítészet – híres
magyar középkori
várak.
Egy uradalom
működése, a falvak
világa (a jobbágyok
élete).
A középkori
egyházszervezet.
A szerzetesség és a
kolostor.
Román és gótikus
templomépítészet –
híres magyar
középkori egyházi
emlékek.
Oktatás a
középkorban.
A céhek.
A városi polgárok.

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak: földesúr,
lovag, nemes,
uradalom, jobbágy,
robot, pápa,
szerzetes, bencés
rend, pálos rend,
kolostor, katolikus,
román stílus, gótikus
stílus, polgár, céh,
iszlám vallás.

Fejlesztési feladatok

A középkori és a
mai életforma
néhány
jellegzetességének
összehasonlítása.
 A középkori kultúra
főbb vonásainak
felidézése.
 Az egyes középkori
társadalmi rétegek
életformája közti
eltérések
Személyek: Szent
összehasonlítása.
Benedek, Gutenberg,
 A középkori város
Mohamed.
és a falu
összehasonlítása
Topográfia: Visegrád,
megadott
Pannonhalma,
szempontok alapján
Szentföld, Anglia,
(pl. jellegzetes
Franciaország.
foglalkozások,
életmód).


magyar város 
(pl. Buda)
bemutatásával


A keresztes 
lovagok világa




Városépítészet –
híres magyar
középkori városok.
Könyvnyomtatás és
reneszánsz.
Az iszlám–arab
kihívás.
A nehézlovas
harcmodor.
Keresztesek a
Szentföldön.
A lovagi életforma
és kultúra.

A középkori
hadviselés
legalapvetőbb
jellemzőinek
bemutatása.
 A középkori
páncélos lovag
felismerése,
fegyverzetének
azonosítása képen,
rekonstrukciós
ábrán.


Javasolt tevékenységek







Alaprajz készítése vagy értelmezése egy középkori városról, uradalomról, várról vagy
kolostorról.
Céhszabályzat vagy cégér készítése önállóan vagy társakkal.
Egy középkori ütközet rekonstruálása (film, kép, ábra, térképvázlat segítségével).
Beszámoló készítése egy lovagi tornáról és/vagy a lovagi erényekről.
Egy lehetséges karriertörténet bemutatása a középkorból (inasból céhmester, apródból
lovag, jobbágyból püspök).
Montázs összeállítása a középkort idéző képekből megadott szempontok alapján (pl.
foglalkozás, viselet, jelentős események stb.).
Kapcsolódási pontok

Magyar nyelv és irodalom:
Középkori témájú mesék, mondák a királyokról, lovagokról, földesurakról.
Idegen nyelvek:
A híresebb középkori városok nevének helyes kiejtése a tanult nyelven.
Matematika:
Az „arab” számok eredete.
Vizuális kultúra:
A középkori építészet, a román és a gótikus stílus jellemzői; középkori freskók, táblaképek,
üvegablakok és oltárszobrok. Reneszánsz paloták.
A reneszánsz nagy mesterei.
Ének-zene:
Gregorián énekek, a reneszánsz zene.
Testnevelés és sport: Érdekességek a testedzés történetéből – a parasztok sportjai, lovagi
játékok.
Mozgóképkultúra és médiaismeret:
Részletek népszerű játékfilmekből (pl. Mel Gibson: A rettenthetetlen; Luc Besson: Jeanne
d’Arc.)

TÉMAKÖR : KÉPEK ÉS PORTRÉK AZ ÁRPÁD-KOR TÖRTÉNETÉBŐL
Javasolt óraszám: 20 +1
Magyar népmesék, hazai nemzetiségek és más népek meséi,
mesefajták; mondák, regék, legendák. Alsó tagozatos olvasmányok a
Előzetes tudás
hun-magyar mondakörből, a vérszerződésről, a honfoglalásról, Szent
Istvánról.
A tanuló megbecsüli az országalapítók és -építők (uralkodók és
közemberek) munkáját és emlékét. Felismeri a közösségi összefogás,
áldozatkészség és helytállás erejét a haza építésében és védelmében.
Értékeli hazánk európai keresztény államközösségbe való sikeres
beilleszkedését, felismeri a keresztény értékrend máig ható elemeit és
A tematikai egység
azok jelentőségét. Belátja, hogy az utókor a korszak szereplőit a
nevelési-fejlesztési
közösség érdekében tett cselekedeteik alapján értékeli.
céljai
Megismeri és feldolgozza a magyarság régmúltját, a tények és a
vitatott kérdések (eredet, rokonság stb.) együttes feltárásával is.
Felismeri a mondák és valóság közötti kapcsolatokat és
ellentmondásokat egyaránt. Különböző források feldolgozása és
ütköztetése révén fejleszti kritikai gondolkodását.
Ismeretek és fejlesztési feladatok:

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Történetek 
a magyarok
eredetéről


Honfoglalás 
és
kalandozáso
k




Szent István 
és a magyar
állam

Altémák

Fogalmak és
adatok/Lexikák

A hun-magyar
eredettörténet a
krónikákban:
Hunor, Magor;
Csaba királyfi.
Az Árpád-ház
eredettörténete:
Emese álma,
vérszerződés.
Álmos és Árpád
alakja a
krónikákban.
A honfoglalás:
Etelközből a
Kárpátmedencébe.
Történetek a
kalandozó
magyarokról.
Géza és István
alakja a
krónikákban.

Fogalmak: hunok,
finnugor,
törzs, vérszerződés,
fejedelem, honfoglalás,
székelyek, kalandozások,
vármegye, tized, ispán,
Szent Korona,
tatárok/mongolok,
kunok.
Személyek: Álmos,
Árpád, Géza, I. (Szent)
István, I. (Szent) László,
Könyves Kálmán, III.
Béla, IV. Béla, Szent
Gellért, Szent Erzsébet,
Szent Margit.
Kronológia: 895 a
honfoglalás, 907 a
pozsonyi csata,

Fejlesztési
feladatok
A mondák és
a valóság
közötti
kapcsolatok
és
ellentmondás
ok
felismerése.
 A tanult
mondai
történetek
felidézése, a
mondai
hősök
szándékainak
azonosítása.
 Mondai
szereplők
felismerése
képek,
művészeti






Árpád-házi 
királyportré
k






Árpád-kori 
szentek



Árpád-kori 
győztes

harcok és
csaták

Magyarorszá 
g koronázási 
jelvényei

István harca
Koppánnyal és a
koronázás.
Államalapítás:
egyházszervezés,
vármegyék és
törvények.
Szent László, a
lovagkirály.
Könyves Kálmán,
a művelt király.
III. Béla, a
nagyhatalmú
király.
II. András és az
Aranybulla
IV. Béla és a
tatárjárás.
Szent Gellért.
Szent Erzsébet.
Szent Margit.
A pozsonyi csata.
Német támadások
nyugatról:
felperzselt föld és
a vértesi csata.
Nomád
támadások
keletről: a kerlési
csata.
Szent Korona.
Palást, jogar,
országalma.

997/1000–1038 István
uralkodása, 1222 az
Aranybulla kiadása,
1241–1242 a tatárjárás,
1301 az Árpád-ház
kihalása.
Topográfia: Etelköz,
Vereckei-hágó, Kárpátmedence, Esztergom,
Buda, Székesfehérvár,
Horvátország, Muhi,
Német-római
Császárság.









alkotások
alapján.
Rekonstrukci
ós rajzok,
ábrák
elemzése
és/vagy
készítése a
honfoglaló
magyarok
viseletéről,
lakóhelyéről,
fegyverzetér
ől.
Történetek
felidézése az
Árpád-kori
magyar
történelembő
l.
A tanult
történelmi
személyek
jelentőségén
ek
felismerése.
A tanult
uralkodók
elhelyezése
az
időszalagon.

Javasolt tevékenységek





Az Árpád-kori magyar történelem kiemelkedő alakjait ábrázoló képek gyűjtése.
A történelmi alakok megjelenítése szerepjátékkal egy konkrét történelmi helyzetben.
Információk gyűjtése és megbeszélése az Árpád-kor uralkodóiról, szentjeiről.
A Szent Korona és a koronázási jelvények megtekintése.
Kapcsolódási pontok

Magyar nyelv és irodalom:
A hun-magyar mondakör. Részletek magyar szentek legendáiból.
Természetismeret:
A Kárpát-medence tájegységei, gazdaságföldrajzi jellegzetességeik.
Ének-zene:
A magyar népzene régi rétegű és új stílusú népdalai, a népi tánczene.
Vizuális kultúra:

Festmények, szobrok és filmek a magyar mondavilágról, a vérszerződésről, a honfoglalásról
és az államalapításról. Népvándorlás kori tárgyak. A román stílus hazai emlékei.
Mozgóképkultúra és médiaismeret:
Részletek népszerű játékfilmekből. (Pl. Koltay Gábor: Honfoglalás; Koltay Gábor: István, a
király.)

MÉLYSÉGELVŰ TÉMA : A KERESZTÉNY MAGYAR ÁLLAM ALAPÍTÁSA, KIÉPÍTÉSE
Javasolt óraszám: 5 +1
Előzetes tudás

Képek és portrék az Árpád-kor történetéből szerzett ismeretk
A tanuló megbecsüli az országalapítók és -építők (uralkodók és
közemberek) munkáját és emlékét. Felismeri a közösségi összefogás,
áldozatkészség és helytállás erejét a haza építésében és védelmében.
Értékeli hazánk európai keresztény államközösségbe való sikeres
beilleszkedését, felismeri a keresztény értékrend máig ható elemeit és
A tematikai egység
azok jelentőségét. Belátja, hogy az utókor a korszak szereplőit a
nevelési-fejlesztési
közösség érdekében tett cselekedeteik alapján értékeli.
céljai
Megismeri és feldolgozza a magyarság régmúltját, a tények és a
vitatott kérdések (eredet, rokonság stb.) együttes feltárásával is.
Felismeri a mondák és valóság közötti kapcsolatokat és
ellentmondásokat egyaránt. Különböző források feldolgozása és
ütköztetése révén fejleszti kritikai gondolkodását.
TÉMÁK

FEJLESZTÉSI FELADATOK

FOGALMAK, ADATOK

Forráselemzés

Géza Fejedelem, Szent
István

Önálló szövegértelmezés

Egyházszervezet kiépítése

templom, tized,
egyházszervezet

Önállóan szerzett tudás elmélyítése

Egri püspökség története

Eger, püspök, érsek,

lokálpatrióta érzés fejlesztése

Vármegyerendszer

vármegye

topográfiai készség fejlesztése

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom:
A hun-magyar mondakör. Részletek magyar szentek legendáiból.
Természetismeret:
A Kárpát-medence tájegységei, gazdaságföldrajzi jellegzetességeik.
Ének-zene:
A magyar népzene régi rétegű és új stílusú népdalai, a népi tánczene.
Vizuális kultúra:
Festmények, szobrok és filmek a magyar mondavilágról, a vérszerződésről, a honfoglalásról
és az államalapításról. Népvándorlás kori tárgyak. A román stílus hazai emlékei.
Mozgóképkultúra és médiaismeret:

Részletek népszerű játékfilmekből. (Pl. Koltay Gábor: Honfoglalás; Koltay Gábor: István, a
király.)

TOVÁBBHALADÁS MINIMUM KÖVETELMÉNYEI



ismeri és fel tudja idézni a magyar és az európai történelmi hagyományhoz kapcsolódó
legfontosabb mítoszokat, mondákat, történeteket, elbeszéléseket;
be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az
egyes történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket;



ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten fontos
esemény és jelenség időpontját;



időrendbe tud állítani történelmi eseményeket, képes az idő ábrázolására pl. időszalag
segítségével;
használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi események
helyszíneinek azonosítására, egyszerű jelenségek leolvasására, vaktérképen való
elhelyezésére;



Fogalmak: kódex, öntözéses földművelés, fáraó, piramis, hieroglifa, városállam, , többistenhit,
olümpiai játékok, monda, provincia, rabszolga, gladiátor, népvándorlás, egyistenhit, Biblia,
földesúr, lovag, nemes, uradalom, jobbágy, robot, céh, vérszerződés, fejedelem, honfoglalás,
kalandozások, tized,
Kronológia: Kr. e. és Kr. u., évszázad, őskor, ókor, középkor, újkor, jelenkor, Kr. e. 776 az
első feljegyzett olümpiai játékok, Kr. e. 753 Róma alapítása a hagyomány szerint, Kr. u. 476 a
Nyugatrómai Birodalom bukása, 895 a honfoglalás, 997/1000–1038 István uralkodása, 1222 az
Aranybulla kiadása, 1241–1242 a tatárjárás, 1301 az Árpád-ház kihalása.
Nevek: Zeusz, Jézus, Mária, József, Romulus és Remus, Árpád, Jézus, Géza, I. (Szent) István,
I. (Szent) László, Könyves Kálmán, III. Béla, IV. Béla,
Helynevek: Egyiptom, Nílus, Athén, Spárta, Itália, Római Birodalom, Jeruzsálem, Betlehem,
Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence,

6. évfolyam
Tematikai egység címe
Képek és portrék a magyar állam virágkorából

órakeret
12 óra

Új látóhatárok

11 óra

Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből

14 óra

Élet a kora újkori Magyarországon

4 óra

Forradalmak kora

4 óra

A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora

12 óra

Mélységelvű téma

5 óra

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a
kerettantervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a)

6 óra

Az össz. óraszám

68 óra

TÉMAKÖR: KÉPEK ÉS PORTRÉK A MAGYAR ÁLLAM VIRÁGKORÁBÓL
Javasolt óraszám: 12 óra +1
Mesék, mondák és valós történetek a Hunyadiakról. A nándorfehérvári
Előzetes tudás
hősök.
Tudatosul a tanulóban, hogy a királyokat, uralkodókat a történetekben
megismert személyes tulajdonságaik és a kor kihívásaira adott (a
társadalom életére hatást gyakorolt) válaszaik eredményessége, illetve
önfeláldozó magatartásuk alapján őrzi meg a történelmi emlékezet.
A tematikai egység Látja a törökellenes harcok hősiességének máig ható példáját.
nevelési-fejlesztési Felismeri az összefogás jelentőségét egy függetlenségéért küzdő nép
életében.
céljai
Látja a történelmi személyiség szerepét, jelentőségét, képes személyek,
csoportok tetteinek megindokolására, valamint történetek mesei és
valóságos elemeinek megkülönbözetésére. Megérti és értelmezi a képi
és írásos források szövegét.
Ismeretek és fejlesztési feladatok:

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Magyar

királyportrék
a 14–15.

századból


Hunyadi
János, a
törökverő





Károly és az
aranyforint.
Nagy Lajos, a
hódító.
Luxemburgi
Zsigmond, a
császár.
Hunyadi János, a
sokoldalú
hadvezér.
A
nándorfehérvári
diadal.

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak:

aranyforint,
kormányzó, végvár,
szekérvár, zsoldos.

Személyek: I.
(Anjou) Károly, I.
(Nagy) Lajos,
Luxemburgi
Zsigmond, Hunyadi
János, I. (Hunyadi)
Mátyás.

Fejlesztési feladatok
A mondák és a
valóság közötti
kapcsolatok és
ellentmondások
felismerése.
Tematikus térkép
értelmezése és/vagy
térképvázlat
készítése Nagy
Lajos
hódításairól/Hunyadi
János hadjáratairól.

Hunyadi
Mátyás, a
reneszánsz
uralkodó






Mondák és
történetek
Mátyás
királyról.
A fekete sereg.
Mátyás
reneszánsz
udvara.



Kronológia: 1335 a
visegrádi
királytalálkozó,
1456 a
nándorfehérvári
diadal, 1458–1490
Mátyás uralkodása.

A tanult történelmi
személyek
jelentőségének
felismerése.

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.
Kapcsolódási pontok

Magyar nyelv és irodalom:
Népmesék és mondák Mátyás királyról. Arany János: Toldi.
Ének-zene:
Reneszánsz zene Mátyás király udvarából.
Vizuális kultúra:
A gótikus és a reneszánsz stílus építészeti emlékei Magyarországon.
A középkori Buda műemlékei.
Mátyás visegrádi palotája. A corvinák.

TÉMAKÖR: ÚJ LÁTÓHATÁROK
Javasolt óraszám: 11 óra +1
Olvasmányok a földrajzi felfedezésekről, elsősorban Kolumbuszról,
valamint a felfedezések előtti Amerikáról. Iskolai és iskolán kívüli
Előzetes tudás
ismeretek a protestáns vallásokról. Olvasmányok vagy filmélmények a
Napkirályról és udvaráról.
A tematikai egység A tanulóban tudatosul, hogy az emberi alkotótevékenység,

nevelési-fejlesztési kezdeményezőképesség (tudományos felfedezések és technikai
találmányok stb.) a gazdasági fejlődés meghatározó elemei. Felismeri,
céljai
hogy a felfedezők, újítók töretlen hite, szilárd akarata és kitartása
záloga a sikerességnek. Látja, hogy a fejlettebb népek, államok
erőfölényük birtokában leigázzák, gyarmatosítják a fejletlenebbeket,
valamint, hogy az államok közötti és társadalmon belüli konfliktusok
nem egyszer háborúhoz vagy polgárháborúhoz vezetnek, melyek
jelentős emberáldozatokkal járnak.
Felismeri a földrajzi felfedezések jelentőségét és hatását az európai és
amerikai életmódra. Megérti a XVI-XVII. századi vallási megújulás
okait és jelentőségét. Képes élményszerű ismeretek szerzésére a kora
újkori „fényes udvarokról”, információk gyűjtésére, képi és szöveges
források együttes kezelésére, a történelmi és földrajzi atlasz együttes
használatára. Párhuzamokat keres megismert történelmi élethelyzetek,
események és mai életünk között.
Ismeretek és fejlesztési feladatok:

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
A földrajzi
felfedezések

Altémák




Korai
kapitalizmus







A vallási
megújulás








A felfedezők útjai.
A világkereskedelem
kialakulása.
Gyarmatosítás
Amerikában: az
őslakosság sorsa,
ültetvények és
rabszolgák.
A tőkés gazdálkodás
kibontakozása és a
polgárosodó életmód.
A manufaktúrák, a
világkereskedelem
kialakulása.
Az első bankok és
tőzsdék.
Egyházi
reformtörekvések a
kora újkorban.
Reformáció és
katolikus megújulás.
Az anyanyelvi
kultúra és oktatás
felvirágzása magyar
példák alapján.
Vallási türelem
Erdélyben.

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak: gyarmat,
manufaktúra, tőkés,
bérmunkás,
kapitalizmus, bank,
tőzsde, részvény,
reformáció,
református,
evangélikus,
ellenreformáció és
katolikus megújulás,
jezsuiták, vallási
türelem,
felvilágosodás.
Személyek:
Kolumbusz Kristóf,
Magellán, Luther
Márton, Kálvin János,
Károli Gáspár,
Pázmány Péter,
Kopernikusz.
Kronológia: 1492
Amerika felfedezése,

Fejlesztési feladatok
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 és
oktatás területén.
 Érvelés a vallási
türelem mellett.


Az új világkép 
kialakulása


A
természettudományok
fejlődése: a
kopernikuszi fordulat.
A középkorit felváltó
világkép: a
felvilágosodás.

1517 a reformáció
kezdete.
Topográfia:
Spanyolország, India,
Kína, London,
Sárospatak.

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.
Kapcsolódási pontok

Vizuális kultúra:
A protestáns templomok külső-belső arculata.
A barokk stílus jellegzetességei. A versailles-i palota és Szentpétervár. A barokk legnagyobb
mesterei.
Ének-zene:
A barokk és a klasszikus zene néhány mestere.
Mozgóképkultúra és médiaismeret:
Részletek népszerű játékfilmekből (pl. Ridley Scott: A Paradicsom meghódítása; Eric Till:
Luther; Mel Gibson: A hazafi).

TÉMAKÖR: PORTRÉK ÉS TÖRTÉNETEK MAGYARORSZÁG KORA ÚJKORI TÖRTÉNETÉBŐL
Javasolt óraszám: 14 óra +1
Mondák és történetek Hunyadi Jánosról, a török ellenes harcok
Előzetes tudás
világáról, az „igazságos” Mátyásról, valamint a mohácsi tragédiáról.
A hazafiság erősítése a hódítókkal szembeni védekezés, a hősi
önfeláldozás példáin keresztül. A tanuló felismeri, hogy az ország
közösségeinek széthúzása gyengíti a társadalom védekező képességét a
hódítókkal szemben, az összefogás és az egységes fellépés azonban
A tematikai egység még egy vereség esetén is a behódolás helyett megegyezést
nevelési-fejlesztési eredményezhet.
Felismeri a török terjeszkedés megállításának jelentőségét hazánk és
céljai
Európa szempontjából. Érzékeli, hogy két nagyhatalom közötti
helyzetünk fokozott terhet rótt a társadalom minden rétegére. Látja a
politikai megosztottság következményeit. Észleli, hogy az egyeduralmi
törekvések saját céljával ellentétes hatást válthatnak ki. Képes

egymásnak ellentmondó források értékelésére. Igény felkeltése
múzeumok, várak felkeresésére határokon innen és túl.
Ismeretek és fejlesztési feladatok:

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
A török
háborúk hősei

Altémák





Bocskai,
Bethlen és
Zrínyi









II. Rákóczi

Ferenc és
szabadságharca




Mária Terézia





II. Lajos és a
mohácsi csata.
Buda eleste és az
ország három
részre szakadása.
A várháborúk
hősei (pl. Dobó;
Zrínyi, a
szigetvári hős).
Bocskai István
fejedelem, a
hajdúk vezére.
Bethlen Gábor,
Erdély
fejedelme.
Zrínyi Miklós, a
költő és
hadvezér.
Buda
visszavétele: a
török kiűzése.
Rákóczi
fordulatos
életpályája
Munkácstól
Rodostóig.
Történetek a
Rákócziszabadságharc
idejéből.
A szatmári béke:
függetlenség
helyett
megbékélés a
birodalommal.
Mária Terézia, a
családanya és
uralkodó.
Intézkedései
Magyarországon.

Fogalmak és
adatok/Lexikák
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
Rákócziszabadságharc.
Topográfia:
Mohács, Eger,
Erdélyi
Fejedelemség,
Pozsony, Bécs.

Fejlesztés feladatok














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





A magyar
huszárok és a
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.
A huszárok fegyverzetének és öltözetének bemutatása.
Kapcsolódási pontok

Magyar nyelv és irodalom:
Gárdonyi Géza: Egri csillagok; Arany János: Szondi két apródja.
Ének-zene:
Népdalok a török korból, kuruc dalok. A barokk zene. A tárogató.
Vizuális kultúra:
Jelentősebb barokk műemlékek Magyarországon.
Az erdélyi építészet jellegzetességei.
A török hódoltság műemlékei: mecsetek, minaretek és fürdők.
Mozgóképkultúra és médiaismeret:
Részletek népszerű játékfilmekből. (Pl. Várkonyi Zoltán: Egri csillagok.)

TÉMAKÖR: ÉLET A KORA ÚJKORI MAGYARORSZÁGON
Mondák és történetek Hunyadi Jánosról, a török ellenes harcok
világáról, az „igazságos” Mátyásról, valamint a mohácsi tragédiáról.
A tanuló felismeri, hogy az ország közösségeinek széthúzása gyengíti a
társadalom védekező képességét a hódítókkal szemben, az összefogás
és az egységes fellépés azonban még egy vereség esetén is a behódolás
A tematikai egység
helyett megegyezést eredményezhet.
nevelési-fejlesztési
Érzékeli, hogy két nagyhatalom közötti helyzetünk fokozott terhet rótt
céljai
a társadalom minden rétegére. Látja a politikai megosztottság
következményeit. Igény felkeltése múzeumok, várak felkeresésére
határokon innen és túl.
Előzetes tudás

Javasolt óraszám: 4 óra +1
Ismeretek és fejlesztési feladatok:

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Témák
Élet a török
hódoltság kori
Magyarországon –
egy konkrét
település (pl.
Debrecen vagy
Kecskemét)
bemutatásával

Altémák




Élet a 18. századi 
Magyarországon –
egy konkrét település
(pl. Temesvár)
bemutatásával



A török uralom.
A mezőváros
élete.
Szarvasmarhakereskedelem.

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak: nemzetiség,
ortodox, barokk.
Topográfia: Debrecen,
Temesvár.

Magyarország
újranépesülése
és
újranépesítése.
Népek és
vallások
együttélése.
A barokk
városépítészet.

Javasolt
tevékenységek
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.


Javasolt tevékenységek



Képek gyűjtése a magyarországi barokk építészetről.
Egy barokk templom megtekintése a saját településen.
Kapcsolódási pontok

Magyar nyelv és irodalom:
Gárdonyi Géza: Egri csillagok; Arany János: Szondi két apródja.
Ének-zene:
Népdalok a török korból, kuruc dalok. A barokk zene. A tárogató.
Vizuális kultúra:
Jelentősebb barokk műemlékek Magyarországon.
Az erdélyi építészet jellegzetességei.
Mozgóképkultúra és médiaismeret:
Részletek népszerű játékfilmekből. (Pl. Várkonyi Zoltán: Egri csillagok.)

TÉMAKÖR: FORRADALMAK KORA
Javasolt óraszám: 4 óra +1

Ismeretek olvasmányok és filmek alapján a francia forradalomról és
Napóleonról. A gőz szerepe az első ipari forradalomban.
A tematikai egység A tanuló felismeri, hogy a polgárosodással párhuzamosan az
Előzetes tudás

nevelési-fejlesztési szabadság, egyenlőség, testvériség eszméinek együttese nagy
társadalmi mozgósító erővel hat. Látja, hogy a jelentős társadalmi és
céljai
gazdasági átalakulásoknak egyaránt vannak győztesei és vesztesei, e
folyamat vizsgálata feltárhatja a személyes és közösségi sors közötti
összefüggéseket. Megérti, hogy az utókor nézőpontjából többnyire az
válik történelmi személyiséggé, hőssé vagy mártírrá, aki a személyes
érdekei elé a közösség hosszú távú érdekeit helyezi.
Látja a középkori államok és a polgári nemzetállamok közti
különbségeket. Értékeli a polgári nemzetállammá válás békés és
erőszakos útjait. Hazafiságra nevelés a reformkor, a forradalom és a
szabadságharc tanításának során. Megismeri és értékeli a korszak nagy
történelmi személyiségei példamutató életét és munkásságát. Képes a
történeti forrásokon túl más tantárgyak ismereteinek, információinak
felhasználására, következtetések levonására történelmi térképek
segítségével.

Ismeretek és fejlesztési feladatok:

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Ipari
forradalom

Altémák






Társadalmipolitikai
forradalom






Gyapotból pamut.
A textilipar
fejlődése.
A gőzgép.
Bányászat,
gyáripar,
vasútépítés.
Gyerekek és
felnőttek
mindennapjai egy
iparvárosban.
A köztársaság
kísérlete
Franciaországban.
A forradalmi
terror.
Napóleon a császár
és hadvezér.

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak: ipari
forradalom, gyár,
szabad verseny,
tömegtermelés,
munkanélküliség,
forradalom,
diktatúra.

Fejlesztési feladatok




Személyek: James
Watt, Edison,
Bonaparte Napóleon. 
Kronológia: 1789 a
francia forradalom,
1815 a waterlooi
csata.
Topográfia: Párizs,
Habsburg
Birodalom,
Oroszország, NagyBritannia.

Vélemény
megfogalmazása a
technikai fejlődés
előnyeiről és
hátrányairól.
A francia forradalom
értékelése;
pozitívumok és
negatívumok
azonosítása.
Napóleon alakjának,
történelmi szerepének
megítélése különböző
források alapján.

Javasolt tevékenységek



A manufaktúrák és a gyárak működésének összehasonlítása megadott szempontok
alapján.
Beszélgetés a gyermekmunkáról.
Kapcsolódási pontok

Természetismeret:
Az iparfejlődés környezeti hatásai.
Ének-zene:
Marseillaise, a nagy romantika mesterei..
Vizuális kultúra:
A kort bemutató történeti festmények.

TÉMAKÖR: A MAGYAR NEMZETI ÉBREDÉS ÉS POLGÁROSODÁS KORA
Javasolt óraszám: 12 óra +1
Olvasmányok Széchenyiről, a Lánchídról és Kossuthról. Alsó
tagozatos olvasmányok az 1848–49-es forradalomról és
Előzetes tudás
szabadságharcról.
A tanuló felismeri, hogy a polgárosodással párhuzamosan az
szabadság, egyenlőség, testvériség eszméinek együttese nagy
társadalmi mozgósító erővel hat. Látja, hogy a jelentős társadalmi és
gazdasági átalakulásoknak egyaránt vannak győztesei és vesztesei, e
folyamat vizsgálata feltárhatja a személyes és közösségi sors közötti
összefüggéseket. Megérti, hogy az utókor nézőpontjából többnyire az
válik történelmi személyiséggé, hőssé vagy mártírrá, aki a személyes
érdekei elé a közösség hosszú távú érdekeit helyezi.
A tematikai egység
Látja a középkori államok és a polgári nemzetállamok közti
nevelési-fejlesztési
különbségeket. Értékeli a polgári nemzetállammá válás békés és
céljai
erőszakos útjait. Hazafiságra nevelés a reformkor, a forradalom és a
szabadságharc tanításának során. Megismeri és értékeli a korszak nagy
történelmi személyiségei példamutató életét és munkásságát.
Megismeri a reformkor legjelentősebb eredményeit, és értékeli ezek
jelentőségét a korábbi magyarországi és a korabeli európai viszonyok
tükrében. Képes a történeti forrásokon túl más tantárgyak ismereteinek,
információinak felhasználására, következtetések levonására történelmi
térképek segítségével.
Ismeretek és fejlesztési feladatok:

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Fogalmak és
adatok/Lexikák

Fejlesztési feladatok

A reformkor





A forradalom






Képek a
szabadságharc
történetéből







A kiegyezés






Széchenyi István
alkotásai.
A jobbágyfelszabadítás
kérdése.
A magyar nyelv és a
nemzeti kultúra ügye.
A március 15-i események
és a 12 pont.
Kossuth Lajos szerepe.
Az áprilisi törvények.
A Batthyány-kormány.
Történetek a
szabadságharc idejéből.
Görgei Artúr, a hadvezér.
A tavaszi hadjárat.
A Függetlenségi
nyilatkozat.
A fegyverletétel és
megtorlás – Arad.
Az ellenállás formái.
Deák Ferenc szerepe.
A kiegyezés megkötése.
Az Osztrák-Magyar
Monarchia megszületése.

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 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.
Kapcsolódási pontok

Magyar nyelv és irodalom:

Csokonai, Kölcsey, Vörösmarty és Petőfi versei; Jókai Mór: A kőszívű ember fiai.
Természetismeret:
Az iparfejlődés környezeti hatásai.
Ének-zene:
Erkel: Himnusz; Egressy Béni: Szózat; 1848-as dalok.
Vizuális kultúra:
A kort bemutató történeti festmények.
Mozgóképkultúra és médiaismeret:
Részletek népszerű játékfilmekből (Bereményi Géza: A Hídember).
MÉLYSÉGELVŰ TÉMA : A POLGÁROSODÁS HATÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN

javasolt óraszám: 5 óra
Olvasmányok Széchenyiről, a Lánchídról és Kossuthról. Alsó
tagozatos olvasmányok az 1848–49-es forradalomról és
Előzetes tudás
szabadságharcról.
A tanuló felismeri, hogy a polgárosodással párhuzamosan az
szabadság, egyenlőség, testvériség eszméinek együttese nagy
társadalmi mozgósító erővel hat.
Hazafiságra nevelés a reformkor, a forradalom és a szabadságharc
A tematikai egység tanításának során. Megismeri és értékeli a korszak nagy történelmi
nevelési-fejlesztési személyiségei példamutató életét és munkásságát. Megismeri a
reformkor legjelentősebb helyi eredményeit, és értékeli ezek
céljai
jelentőségét a korábbi magyarországi és a korabeli európai viszonyok
tükrében. Képes a történeti forrásokon túl más tantárgyak ismereteinek,
információinak felhasználására, következtetések levonására történelmi
térképek segítségével.
TÉMÁK

FEJLESZTÉSI
FELADATOK

FOGALMAK, ADATOK

Eger szerepe, jelentősége
az 1840-es években

Petőfi Sándor



Önálló
szövegértelmezés,
forráselemzés

A korszak Egerhez
köthető személyiségei

Lenkey János, Kossuth
Lajos, Csiky Sándor,
Knézich Károly,



A kor történelmi
szereplőinek
jellemzése;
tevékenységük
bemutatása.

1848/49es forradalom és
szabadságharc Heves
megyei, egri vonatkozásai

Kápolna



helytörténeti
ismeretek

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom:
Csokonai, Kölcsey, Vörösmarty és Petőfi versei;
Ének-zene: 1848-as dalok.
Vizuális kultúra:

A kort bemutató történeti festmények.
Mozgóképkultúra és médiaismeret:
Részletek népszerű játékfilmekből (Bereményi Géza: A Hídember).
Az egyetemes emberi értékek elfogadása ókori, középkori és kora újkori
egyetemes és magyar kultúrkincs élményszerű megismerésével. A
családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás élményének
személyes megélése.
A történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése
(pl. a munka értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi
tanulságok azonosítása.
Az előző korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és
szokásmódjainak felidézése.
A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a
kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek fejlesztik a történelmi tájékozódás
és gondolkodás kialakulását.
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti
hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek
szempontjából értékeli.
Tudja, hogy az egyes népeket főleg vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk
alapján tudjuk megkülönböztetni.
Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által
megfogalmazott szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a
társadalmi viszonyokat és a mindennapokat.
Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi,
A fejlesztés várt
gazdasági tényezők együttesen befolyásolják.
eredményei a két
Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az
évfolyamos ciklus
emberi közösségek létfenntartását.
végén
Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az
árutermelés és pénzgazdálkodás, illetve a városiasodás kialakulásához
vezet.
Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő
vagyoni helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat.
Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a
közösség összetartozását, egyben a nemzeti öntudat kialakulásának
alapjául szolgálnak.
Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek
számos esetben összekapcsolódnak.
Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak
feldolgozása során.
Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai
között,és legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat,
épületeket felismerni.
Legyen képes a történetek a feldolgozásánál a tér- és időbeliség
azonosítására, a szereplők csoportosítására fő- és mellékszereplőkre,
illetve a valós és fiktív elemek megkülönböztetésére. Ismerje a híres
történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges kulcsszavakat,
cselekedeteket.
Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott

szövegekből, különböző médiumok anyagából.
Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésre, információk
rendezésére és értelmezésére, vizuális vázlatok készítésére.
Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és
múzeumban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.
Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával
szerzett ismereteiről, és kiselőadást tartani.
Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon
ez alapján kronológiai számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő
esemény időpontját.
Legyen képes egyszerű térképeket másolni, alaprajzot készíteni. Legyen
képes helyeket megkeresni, megmutatni térképen, néhány kiemelt
jelenség topográfiai helyét megjelölni vaktérképen, valamint távolságot
becsülni és számítani történelmi térképen.
Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások
véleményének figyelembe vételére.

TOVÁBBHALADÁS MINIMUM KÖVETELMÉNYEI





ismeri a középkori és újkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket,
illetve szerepüket a magyar nemzet történetében;
fel tudja idézni a középkori és újkori magyar történelem legfontosabb eseményeit,
jelenségeit, folyamatait, és fordulópontjait a honfoglalástól napjainkig;
képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a
hazaszeretet, önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira;
Tudja a történelmi eseményeket sorrendbe állítani.

Fogalmak: kapuadó, harmincad-vám, aranyforint, Kilenced, ősiség, úriszék, Végvári rendszer,
Fekete sereg, lovag, gyarmat, manufaktúra, reformáció, ellenreformáció, felvilágosodás,
szultán, szabadságharc, ipari forradalom, diktatúra, reformkor, 12 pont, forradalom, cenzúra,
országgyűlés,
Kronológia: 1335 a visegrádi királytalálkozó, 1456 a nándorfehérvári diadal 1526 mohácsi
csata, 1492 Amerika felfedezése, 1526 a mohácsi csata, 1541 Buda eleste, 1552 Eger
védelme, 1686 Buda visszafoglalása, 1789 a francia forradalom, 1830–1848 a reformkor,
1848. március 15. a pesti forradalom, 1849. október 6. az aradi kivégzések, 1867 a kiegyezés.
Nevek: Károly Róbert, Nagy Lajos, Hunyadi Mátyás, II. Lajos, Kolombusz Kristóf, Magellán,
Dobó István, I. Szulejmán, Rákóczi Ferenc, Mária Terézia, James Watt, Deák Ferenc,
Széchenyi István, Kossuth Lajos, Batthyány Lajos, Deák Ferenc
Helynevek: Nándorfehérvár, Visegrád, Mohács, Amerika, Eger, Budapest, Királyi
Magyarország, Erdélyi Fejedelemség, Török Birodalom, Pest, Arad, Osztrák-Magyar
Monarchia.

7–8. évfolyam
Az általános iskola 7–8. évfolyamának történelemtanításánál az életkori sajátosságok
figyelembevételével már törekedni kell az események és folyamatok összetettebb bemutatására.
A tanuló ekkor már a magasabb szintű, elvontabb fogalmi gondolkodásra is képessé válik, ezért
a képszerűség és a történettanításon alapuló történelemtanítás elvének alkalmazása mellett
megkezdődik az elemző jellegű feldolgozás: összetett okok és következmények feltárása, az
egyes történelmi jelenségek és folyamatok több szempontú értelmezése. A tevékenységalapú
tanulásnak továbbra is meghatározó szerepe van, ezért a kerettantervi beosztás időt hagy és
lehetőséget teremt a műveltető történelemtanulásra, az ismeretek szélesebb körű alkalmazására,
a kooperatív technikák előtérbe helyezésére, a sokoldalú kompetenciafejlesztésre, amelyek már
a középiskolai történelem tanulmányokra, követelményekre való felkészítést is kell, hogy
szolgálják.
Mivel a 7–8. évfolyamra a tanuló formálódó absztrakt gondolkodása a jellemző, ez megengedi,
hogy a tananyag alapvetően kronologikus elrendezésű legyen, ami a legalkalmasabb a mai
világot meghatározó 19–20. századi folyamatok értelmezésére. Az egyetemes és a magyar
történeti témák vegyesen, korszakokhoz köthető témakörökbe rendezve jelennek meg. Kisebb
mértékben, de továbbra is jellemző, hogy a tanterv az általános jelenségeket a magyar
történelem példáin keresztül dolgozza fel. Az eseménytörténetet két tematikus és négy
szintetizáló témakör egészíti ki. Utóbbiak hosszmetszeti jellegűek: a demográfia, a demokrácia,
az egyes kiemelt régiók történetét, valamint a nemzeti kultúránk és történelmünk eredményeit
tekintik át a kezdetektől napjainkig. Legfőbb céljuk a négy év alatt tanultak áttekintése, illetve
ezeknek a témáknak magasabb szintű, integráló, szintetizáló értelmezése.
FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS
KÖVETELMÉNYEK)
TÖRTÉNELMI ISMERETEK
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:













be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az
egyes történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket;
ismeri az újkori és jelenkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket,
illetve szerepüket a magyar nemzet történetében;
fel tudja idézni az újkori és jelenkori magyar történelem legfontosabb eseményeit,
jelenségeit, folyamatait, és fordulópontjait a 1849-től napjainkig;
képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a
hazaszeretet, önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira;
tisztában van a 19. és 20. század fontosabb politikai eszméivel és azok hatásaival;
ismeri és be tudja mutatni a 19. és 20. századi modernizáció gazdasági társadalmi és
kulturális hatásait Magyarországon és a világban;
ismeri az első és a második világháború legfontosabb eseményeit, jellemzőit, valamint
napjainkra is hatással bíró következményeit;
fel tudja idézni az első és második világháború borzalmait, érveket tud felsorakoztatni
a békére való törekvés mellett;
ismeri a nemzetiszocialista és a kommunista diktatúrák főbb jellemzőit, az emberiség
ellen elkövetett bűneiket, ellentmondásaikat és ezek következményeit, továbbá a velük
szembeni ellenállás példáit;
felismeri a különbségeket a demokratikus és a diktatórikus berendezkedések között,
érvel a demokrácia értékei mellett;
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 néhány
történelmi korszakban, beleértve a határon kívüli magyarság sorsát, megmaradásáért
folytatott küzdelmét, példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek
kapcsolatára és együttműködésére;
valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot az újkorban és jelenkorban az
európai történelmi folyamatokban, valamint napjaink globális folyamataiban;
ismeri hazája államszervezetét.

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 képes ismereteket szerezni személyes beszélgetésekből, tárgyak, épületek
megfigyeléséből, olvasott és hallott, valamint a különböző médiumok által felkínált
szöveges és képi anyagokból;
 kiemel lényeges információkat (kulcsszavakat, tételmondatokat) elbeszélő vagy leíró,
illetve rövidebb magyarázó írott és hallott szövegekből és az ezek alapján
megfogalmazott kérdésekre egyszerű válaszokat adni;
 megadott szempontok alapján, tanári útmutatás segítségével történelmi információkat
gyűjt különböző médiumokból és forrásokból (könyvek, atlaszok, kronológiák,
könyvtárak, múzeumok, médiatárak, filmek; nyomtatott és digitális, szöveges és
vizuális források);
 képes élethelyzetek, magatartásformák megfigyelésére és értelmezésére;
 megadott szempontok alapján tudja értelmezni és rendszerezni a történelmi
információkat;
 felismeri, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra, grafikon vagy diagram kapcsolódik
az adott történelmi témához;
 képen, egyszerű ábrán, grafikonon, diagramon ábrázolt folyamatot, jelenséget saját
szavaival le tud írni;
 képes egyszerű esetekben forráskritikát végezni, valamint különbséget tenni források
között típus és szövegösszefüggés alapján;
 össze tudja vetni a forrásokban található információkat az ismereteivel, párhuzamot tud
vonni különböző típusú (pl. szöveges és képi) történelmi források tartalma között;
 meg tudja vizsgálni, hogy a történet szerzője résztvevője vagy kortársa volt-e az
eseményeknek;
 egyszerű következtetéseket von le, és véleményt tud alkotni különböző források
hitelességéről és releváns voltáról;
TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten fontos
esemény, jelenség és történelmi folyamat időpontját;
 biztonsággal használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket, történelmi eseményre,
jelenségre, folyamatra, korszakra való utalással végez időmeghatározást;
 ismeretei segítségével időrendbe tud állítani történelmi eseményeket, képes az idő
ábrázolására pl. időszalag segítségével;
 a tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket, ikonikus szimbólumokat,
tárgyakat, képeket hozzá tudja rendelni egy adott történelmi korhoz, régióhoz,
államhoz;
 biztonsággal használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi
események helyszíneinek azonosítására, egyszerű jelenségek, folyamatok leolvasására,
értelmezésére, vaktérképen való elhelyezésére;



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

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 önállóan, folyamatos beszéddel képes eseményeket, történeteket elmondani, történelmi
személyeket bemutatni, saját véleményt megfogalmazni;
 össze tudja foglalni saját szavaival hosszabb elbeszélő vagy leíró, valamint rövidebb
magyarázó szövegek tartalmát;
 az általa gyűjtött történelmi adatokból, szövegekből rövid tartalmi ismertetőt tud
készíteni;
 képes önálló kérdések megfogalmazására a tárgyalt történelmi témával, eseményekkel,
folyamatokkal, kapcsolatban;
 képes rövid fogalmazások készítésére egy-egy történetről, történelmi témáról;
 különböző történelmi korszakok, történelmi és társadalmi kérdések tárgyalása során
szakszerűen alkalmazza az értelmező és tartalmi kulcsfogalmakat, továbbá használja a
témához kapcsolódó történelmi fogalmakat;
 tud egyszerű vizuális rendezőket készíteni és kiegészíteni hagyományos vagy digitális
módon (táblázatok, ábrák, tablók, rajzok, vázlatok) egy történelmi témáról;
 egyszerű történelmi témáról tanári útmutatás segítségével kiselőadást és digitális
prezentációt állít össze és mutat be önállóan;
 egyszerű történelmi kérdésekről önálló, tárgyilagos véleményt tud megfogalmazni,
állításait alátámasztja;
 meghallgatja és megérti - adott esetben elfogadja - mások véleményét, érveit;
 tanári segítséggel dramatikusan, szerepjáték formájában tud megjeleníteni történelmi
eseményeket, jelenségeket, személyiségeket.
TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 adott történetben különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek között;
 képes megfigyelni, értelmezni és összehasonlítani a történelemben előforduló
különböző emberi magatartásformákat és élethelyzeteket;
 a történelmi eseményekkel, folyamatokkal és személyekkel kapcsolatban önálló
kérdéseket fogalmaz meg;
 feltételezéseket fogalmaz meg történelmi személyek cselekedeteinek mozgatórugóiról,
és adatokkal, érvekkel alátámasztja azokat;
 a történelmi szereplők megnyilvánulásainak szándékot tulajdonít, álláspontjukat
azonosítja;
 önálló véleményt képes megfogalmazni történelmi szereplőkről, eseményekről,
folyamatokról;
 felismeri és értékeli a különböző korokra és régiókra jellemző tárgyakat, alkotásokat,
életmódokat, szokásokat, változásokat, képes azokat összehasonlítani egymással, illetve
a mai korral;
 társadalmi és erkölcsi problémákat azonosít adott történetek, történelmi események,
különböző korok szokásai alapján;
 példákat hoz a történelmi jelenségekre, folyamatokra;
 feltételezéseket fogalmaz meg néhány fontos történelmi esemény és folyamat
feltételeiről, okairól és következményeiről, és tényekkel alátámasztja azokat;
 több szempontból képes megkülönböztetni a történelmi jelenségek és események okait
és következményeit (pl. hosszú vagy rövid távú, gazdasági, társadalmi vagy politikai);



felismeri, hogy az emberi cselekedet és annak következménye között szoros kapcsolat
van.

A tanuló az 7–8. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja:
Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás, ok és következmény, változás és
folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi jelentőség, értelmezés, történelmi nézőpont.
Tartalmi kulcsfogalmak:
 politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, monarchia, köztársaság,
egyeduralom, demokrácia, önkormányzat, jog, törvény, birodalom;
 társadalmi: társadalom, társadalmi csoport/réteg, nemzet, népcsoport, életmód;
 gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás,
árutermelés, falu, város;
 eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, hit, vallás, egyház, világkép.

7. évfolyam
Tematikai egység címe

órakeret

A modern kor születése

4 óra

A dualizmus kora: felzárkózás Európához

5 óra

Az első világháború és következményei

9 óra

Totális diktatúrák

5 óra

A Horthy korszak

7 óra

A második világháború

10 óra

A megosztott világ

5 óra

Magyarország szovjetizálása

10 óra

Mélységelvű téma

5 óra

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret

8 óra

Az össz óraszám

68 óra

TÉMAKÖR: A MODERN KOR SZÜLETÉSE
Javasolt óraszám: 4 óra +1
Jelentős események és történelmi személyiségek felidézése a
középkori és az újkori Európa történetéből. Amerika felfedezése, a
Előzetes tudás
felfedezők élete. Találmányok, ipari fejlődés. Az 1848–1849-es
magyar forradalom és szabadságharc eseményei.
A tanuló felismeri a nemzeti öntudatra és a hazafiságra nevelés
megjelenésének jellemzőit, a nemzetépítést mint a közösségteremtés
új formáját. Tudatosul benne a nemzetállamiság társadalmi összetartó
A tematikai egység ereje.
nevelési-fejlesztési Képes a középkor és az újkor egy-egy részterületének
összehasonlítására, a XIX. századi Európa és Észak-Amerika
céljai
történelme közös vonásainak egybevetésére. Felismeri, hogy a
középkori és az újkori vezető államok közül néhány a XIX. században
és ma is vezető szerepet tölt be a politikai és gazdasági életben.

Megismeri és képes mérlegelni a tudományos és technikai fejlődés
pozitív és negatív oldalát egyaránt. Megérti és értelmezi a változások
lényegét, képes saját vélemény kifejtésére, önálló kutatómunkával
történő alátámasztására. Képes az egyes események nyomon
követésére és értelmezésére térképen, bizonyos tények, adatok
felkutatásával.
Ismeretek és fejlesztési feladatok:

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

A nemzeti eszme 
és a birodalmak
kora




Politikai eszmék: 
liberalizmus, 
konzervativizmus, 
szocializmus


A nemzeti eszme és a
nemzetállamok
Európája.
A világ nagyhatalmai
és ellentéteik a 20.
század kezdetén.
Gyarmatbirodalmak a
világ térképén.
A liberalizmus.
A konzervativizmus.
A szocializmus és
kommunizmus
eszméje.
A
keresztényszocializmus.

Fogalmak és
adatok/Lexikák

Fejlesztési
feladatok

Fogalmak:

nacionalizmus,
liberalizmus,
konzervativizmus,
demokrácia,
szocializmus,
kommunizmus,
keresztényszocializmus
.
Személyek: Bismarck,
Marx.
Kronológia: 1871
Németország
egyesítése.



Topográfia:
Németország,
Olaszország, Brit
Birodalom, Amerikai
Egyesült Államok,
Japán.


A 20. század
eleji
nagyhatalma
k
azonosítása,
és a korabeli
világra
gyakorolt
hatásuk
feltárása
térképek és
egyszerű
ábrák
segítségével.
A politikai
eszmék
legjellemzőb
b gondolatait
megjelenítő
néhány
egyszerű és
rövid forrás
értelmezése
és
azonosítása.
A 19. századi
politikai
eszmék
céljainak és
jellemzőinek
rendszerezés
e.

Javasolt tevékenységek

Németország területi egyesítés előtt és utáni térképének összehasonlítása, értékelése.
Magyarázatok keresése és azok megvitatása egyes államok létrejöttének és
megerősödésének okaira (pl. Amerikai Egyesült Államok).
 Ismerkedés nemzeti jelképekkel (zászlók, himnuszok).





Összehasonlító táblázat készítése a korszak politikai eszméiről.
Kapcsolódási pontok

Vizuális kultúra:
A XIX-XX. század fordulójának stílusirányzatai.
Ének-zene:
Liszt Ferenc zenéje. A kort idéző híres operarészletek.
Fizika:
Korabeli felfedezések, újítások, találmányok (pl. autó, izzó, telefon). Ezek működésének
elvei.

TÉMAKÖR: A DUALIZMUS KORA: FELZÁRKÓZÁS EURÓPÁHOZ
Javasolt óraszám: 5 óra +1
A forradalom és a szabadságharc történetének ismerete. A magyar
polgári átalakulás elhelyezése időben és térben, a XIX. századi
Előzetes tudás
Európa viszonyai közepette. Iskolai megemlékezések: az aradi
vértanúk emléknapja.
A tanuló felismeri az uralkodói önkényt, és tudatosulnak benne a
zsarnoki intézkedések hátrányai. A nemzetek közötti szembenállás
feloldásaként felismeri és elfogadja a kölcsönös engedményeken
alapuló megegyezés (kiegyezés) jelentőségét. Megismeri és
megbecsüli a békés országépítő munka eredményeit, értékeit.
A tematikai egység Megismeri a magyar történelem főbb csomópontjait, kiemelkedő
nevelési-fejlesztési gazdasági és társadalmi folyamatait, fontosabb történéseit a XIX.
század második feléből. Megérti, hogy az adott lehetőségek minél
céljai
teljesebb körű kihasználása európai összehasonlításban is jelentős
előrelépést hozott. Képes elemezni a korszak eredményeit,
összehasonlítva a korábbi magyarországi fejlődés ütemével, illetve a
korabeli európai viszonyokkal. Értékelése egy-egy jeles politikus,
személyiség munkásságát.
Ismeretek és fejlesztési feladatok:

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

A

modernizálódó
Magyarország



A millenniumi 
Magyarország

Magyar feltalálók és
találmányok, az ipar
fejlődése.
Vasútépítés,
folyószabályozás.
Egy világváros
kiépülése – az
urbanizáció Budapest
példáján.
A soknemzetiségű
ország.

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak:
közös ügyek,
dualizmus,
MÁV,
Millennium,
emancipáció,
urbanizáció.

Fejlesztési feladatok





Személyek:
Andrássy Gyula.

A millenniumi
Budapest bemutatása.
A dualizmus kori
vidék és város
lakóinak és
életmódjának
bemutatása.
A 20. század eleji és
korunk életmódja
közötti különbségek
azonosítása.








A zsidó emancipáció, a
hazai zsidóság szerepe
a magyarországi
modernizációban.
A cigányság helyzete,
hagyományos
mesterségek.
A millenniumi
ünnepségek.
A legjelentősebb
kulturális alkotások.

Kronológia:
1896 a
Millennium.
Topográfia:
Budapest.





A korszak gazdasági
és technikai
fejlődésének
bemutatása.
A korszak ipari
fejlődésének nyomon
követése diagramok,
táblázatok
segítségével.

Javasolt tevékenységek




Képes beszámoló (prezentáció) készítése a korszak valamely jeles magyar tudósáról,
feltalálójáról.
Képek gyűjtése a dualizmus kori társadalmi csoportok és nemzetiségek életéről.
Képgyűjtemény (tabló) összeállítása a millenniumi Budapestről internetes források
alapján.
Kapcsolódási pontok

Magyar nyelv és irodalom:
Arany János: A walesi bárdok; Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk.
Vizuális kultúra:
A magyar történeti festészet példái.
A századforduló magyar építészeti emlékei és legismertebb festői (Pl. Rippl-Rónai József,
Csontváry Kosztka Tivadar).
Technika, életvitel és gyakorlat:
A családok eltérő helyzete, életszínvonala a XIX. század végén.

TÉMAKÖR: AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
Javasolt óraszám: 9 óra +1
A XIX. századról szóló olvasmányok, filmek, képek. A
nemzetállamok kialakulása Európában, mely folyamat
Előzetes tudás
konfliktusokhoz vezet.
A tanuló felismeri az emberi élet értékeit kiélezett történelmi
helyzetben, elutasítja a háború pusztításait, megérteti, elfogadja, sőt
feladatának érzi a hősi halottak emlékének ápolását, felismeri a békés
életviszonyok jelentőségét.
A tematikai egység
Megismeri az első világháborúhoz vezető történelmi folyamatokat,
nevelési-fejlesztési
benne a szövetségkötéseket. A téma hazai vonatkozásaihoz
céljai
ismereteket merít önálló gyűjtő- és kutatómunkával. Képes önállóan
tájékozódni, a katonai eseményeket nyomon követni a térképen.
Tudatosul benne, hogy Európa történelmének addigi legvéresebb
időszaka az első világháború volt.

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Az első

világháború,
Magyarország
a háborúban 





Magyarország 
1918–1919ben






A trianoni
békediktátum









A halálos lövés: a
világháború
kirobbanása.
A hadviselő felek:
az antant és a
központi hatalmak.
Az állóháború.
Magyarok a
világháborúban.
A hátország
megpróbáltatásai.
Lenin és a bolsevik
hatalomátvétel.
A forradalmi kísérlet
– elhibázott kül- és
katonapolitika.
Magyarország
megszállásának
folyamata.
A tanácsköztársaság
hatalomra kerülése
és bukása.
Az ellenforradalom.
A Párizs környéki
békék alapelvei, a
vesztesek büntetése.
A trianoni
békediktátum – a
megcsonkított
Magyarország.
Magyarország
területi, népességi és
gazdasági
veszteségei.
A kisantant.

Fogalmak és
adatok/Lexikák

Fejlesztő feladatok

A fontosabb hadviselő
országok
csoportosítása a
szövetségi rendszerek
szerint.
Az első világháborús
hadviselés
összehasonlítása a
korábbi háborúkéval.
A háborús
körülményeket
bemutató különböző
Személyek: Tisza
típusú források
István, Lenin,
gyűjtése, feldolgozása.
Károlyi Mihály,
 Európa háború előtti
Horthy Miklós.
és utáni térképének
összehasonlítása, a
Kronológia: 1914–
változások
1918 az első
értelmezése.
világháború, 1917  A történelmi
a bolsevik
Magyarország
hatalomátvétel,
szétesésének
1920. június 4. a
bemutatása térképen
trianoni
az elcsatolt területek
békediktátum.
történelmi
megnevezésével.
 Vélemény
Topográfia:
megfogalmazása a
Szarajevó, Szerbia,
történelmi
Doberdó,
Magyarország
Kárpátalja,
felbomlásának okairól.
Felvidék,

A trianoni
Délvidék,
békediktátum területi
Burgenland,
és demográfiai
Erdély,
következményeinek
Csehszlovákia,
értékelése.
Jugoszlávia,
Románia, Ausztria.
Fogalmak: antant, 
központi hatalmak,
front, állóháború,
hátország,
bolsevik,
tanácsköztársaság, 
vörösterror, fehér
különítményes
megtorlások,
kisantant.


Javasolt tevékenységek



Vita a háború okairól.
Grafikonok, táblázatok elemzése a háború legfontosabb adatairól (pl. résztvevők száma,
veszteségek, háborús kiadások, fegyverek száma stb.).






Első világháborús emlékhelyek és emlékművek, sírhelyek feltérképezése és felkeresése
a lakóhelyen és környékén.
Első világháborús kiállítás megtekintése.
Első világháborús katonadalok gyűjtése és eléneklése.
Trianon a gyermek szemével – kortárs visszaemlékezések felkutatása és megbeszélése.
Kapcsolódási pontok

Földrajz:
Európa, és benne a Balkán helye a mai földrajzi térképeken.
Kémia:
Vegyi fegyverek kémiai alapjai.
Ének-zene:
Katonanóták archív felvételekről.
Vizuális kultúra:
Korabeli fotók, albumok; részletek a Magyar évszázadok című tévésorozatból.
Mozgóképkultúra és médiaismeret:
Játékfilmek részletei (Pl. Jean Renoir: A nagy ábránd; Stanley Kubrick: A dicsőség
ösvényei; Delbert Mann: Nyugaton a helyzet változatlan stb.)
Informatika:
Adatok gyűjtése történelmi eseményekről és személyekről az interneten.

TÉMAKÖR: TOTÁLIS DIKTATÚRÁK
Javasolt óraszám: 5 óra +1
A XIX. század nagyhatalmainak ellentétei, a gyarmatosítás alakulása
az előző évfolyam tanulmányai alapján. Az első világháború nagy
Előzetes tudás
csatái, új fegyverei, és a világégés következményei.
A tanuló felismeri, hogy a háborút lezáró békéket kizárólag a
győztesek érdekeinek megfelelően kötik meg. Felismeri a háború és a
válságok következményeként a szélsőséges politikai erők
befolyásának növekedésének és hatalomra jutásának veszélyeit,
A tematikai egység azonosítja a modern diktatórikus rendszerek jellemzőit, és elítéli
nevelési-fejlesztési azokat.
Megismeri a háború utáni rendezést és következményeit. Képes
céljai
nyomon követni térképen a területi változásokat. Megérti a történelmi
összefüggéseket, egyszerűbb háborús forrásokat képes elemezni.
Felismeri, hogy a két világháború közötti időszak a demokráciák és
diktatúrák közti vetélkedés jegyében telt el.

Ismeretek és fejlesztési feladatok:

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
A kommunista
Szovjetunió

Altémák



Lenin és Sztálin
diktatúrája.
Az államosítás.

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak: személyi
kultusz, GULAG,
totális állam,

Fejlesztési
feladatok


A kommunista
Szovjetunió és a
nemzetiszocialist



A

nemzetiszocialista
Németország




A terror és a
munkatáborok.
A
nemzetiszocializmus:
fajelmélet és
antiszemitizmus.
A náci
hatalomátvétel, a
hitleri diktatúra és
terror.
A hitleri
Németország
terjeszkedése:
Ausztria és
Csehszlovákia.

nemzetiszocializmus
, antiszemitizmus,
fasizmus.
Személyek: Sztálin,
Hitler.



Kronológia: 1933 a
náci hatalomátvétel.
Topográfia:
Szovjetunió,
Szibéria
(munkatáborok).



a Németország
jellemzőinek
azonosítása képi
és szöveges
forrásokban.
A totális
diktatúrák
összehasonlítása
(pl. jelképek,
ideológiák,
hatalmi
eszközök).
Érvelés a 20.
század kirekesztő
ideológiáival
szemben.

Javasolt tevékenységek



GULÁG táborok és a náci koncentrációs táborok helyszíneinek térképen való
azonosítása.
Film vagy filmrészletek megtekintése a nemzetiszocialista és/vagy a kommunista
diktatúráról.
Kapcsolódási pontok

Földrajz:
Kelet- és Közép-Európa térképe.
Vizuális kultúra:
Dokumentum- és játékfilmek, fotók, albumok. Játékfilmek (pl. Chaplin: Modern idők, A
diktátor), rajzfilmek (pl. Miki egér), Walt Disney stúdiója (pl. Hófehérke és a hét törpe).
Építészek (pl. W. Gropius, F. L. Wright, Le Corbusier), szobrászok (pl. H. Moore) és festők
(pl. H. Matisse, P. Picasso, M. Duchamp, M. Chagall, S. Dali).
Ének-zene:
Neoklasszicizmus (pl. Stravinsky: Purcinella).

TÉMAKÖR: A HORTHY-KORSZAK
Javasolt óraszám: 7 óra +1
A dualizmus korának Magyarországa. Korábbi olvasmányok a
trianoni békediktátumról és a trianoni Magyarországról. Iskolai
Előzetes tudás
megemlékezések: a nemzeti összetartozás napja.
A tanuló azonosítja nemzeti önvédelem és az önfeladás közötti
különbséget, felismeri a politikai kalandorság jellemzőit és
következményeit. Tudatosul benne a trianoni békediktátum és
A tematikai egység
országcsonkítás igazságtalansága, és nemzeti sorstragédiaként éli meg
nevelési-fejlesztési
azt. Megérti, hogy egy-egy nemzet érdekérvényesítése legtöbbször
céljai
egy másik nemzet kárára történik, így a vesztes fél ezt nem egyszer
végzetes katasztrófaként éli meg.
Az ismeretek, információk, érvek, ellenérvek egymással szembe- és

egymás mellé állításával önálló véleményt alkot az adott korszakról.
Ezek alapján a korszak és szereplői tevékenységének
kiegyensúlyozottan értékeli, elismerve azok eredményeit, de nem
elhallgatva bűneit sem. Felismeri, hogy a két háború közötti magyar
politikát döntően a trianoni döntésre választ adó revízió határozta
meg. Képes térképen bemutatni a Trianont követő területi
változásokat, majd a revíziók ideiglenes eredményeit.
Ismeretek és fejlesztési feladatok:

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
A politika
irányai

Altémák






Gazdasági, 
társadalmi 
és
kulturális
fejlődés



Fogalmak és
adatok/Lexikák

Horthy, a kormányzó.
Antikommunizmus és
revíziós törekvések.
A politikai
antiszemitizmus.
Bethlen István
miniszterelnöksége.
Külpolitikai
kényszerpályák.
Gazdasági eredmények.
Az oktatás, a kultúra és a
tudomány néhány
kiemelkedő képviselője.
Társadalmi rétegződés és
érintkezési formák
Magyarországon.
Életmód, szabadidő,
sport.

Fogalmak:
revízió, numerus
clausus, pengő.
Személyek:
Bethlen István,
Klebelsberg
Kuno, SzentGyörgyi Albert.
Kronológia:
1920–1944 a
Horthy-korszak.

Fejlesztési feladatok










A Horthy-korszak
gazdasági, kulturális,
politikai és társadalmi
eredményeinek és
problémáinak felidézése.
Az antiszemitizmus
megnyilvánulásainak
azonosítása források
alapján.
Magyarország külpolitikai
céljainak és
lehetőségeinek
bemutatása.
A társadalmi változások
bemutatása szöveges és
képi források alapján.
A korszak egy
kiemelkedő
személyiségének
bemutatása.

Javasolt tevékenységek






Vázlatkészítés idézetek és képi források felhasználásával a Horthy-korszak
társadalmáról.
Képes beszámoló (prezentáció) készítése a korszak jeles személyiségeinek egyikéről.
Plakátok, korabeli történetek, versek, dalok gyűjtése a revíziós törekvésekről.
Fotók, illusztrációk gyűjtése az ipar (közlekedés) modernizációjáról.
Képek gyűjtése az oktatás, a tudomány, a sportélet új intézményeiről.
Kapcsolódási pontok

Biológia-egészségtan:
Szent-Györgyi Albert izolálja a C-vitamint.
Ének-zene:
Kodály Zoltán és Bartók Béla zeneszerzői jelentősége.
Vizuális kultúra:
Aba-Novák Vilmos: Hősök kapujának freskói Szegeden, Derkovits Gyula: Dózsa-sorozata.

TÉMAKÖR: A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ
Javasolt óraszám: 10 óra +1
Az újabb háborúhoz vezető út. Események, társadalmi és kulturális
törekvések, gazdasági törések a XX. század első felében. Iskolai
Előzetes tudás
megemlékezések: a holokauszt emléknapja.
A tanuló felismeri a társadalmi kirekesztés különböző formáit,
elutasítja az ún. fajelméletet, felismerve annak következményeit.
Tudatosulnak benne a hátországot sem kímélő háborús pusztítások. A
frontkatonák és a civil lakosság személyes sorsán keresztül felismeri a
háború kegyetlenségének és a hősi helytállás kettősségét.
Megismeri az emberiség legnagyobb háborújának fontosabb
eseményeit, és önálló véleményt alkot azokról. A korszak
tanulmányozása során erősödik benne a társadalmi igazságosság iránti
A tematikai egység
igény, az emberi jogok és a demokratikus intézményrendszerek
nevelési-fejlesztési
tiszteletének fejlesztése, valamint a béke megőrzése fontosságának
céljai
belátása. Tudatosulnak benne azok az okoknak, amelyek a pusztító
háborúhoz vezettek, és melynek része a népirtás és a holokauszt.
Képes önálló tudásbővítésre az iskolán kívül szerzett ismeretek (pl.
filmek) felhasználásával. Ismeri és (pl. időszalagon, rendszerező
táblán) ábrázolni tudja a háború fontosabb történései időrendjét, képes
a térképen az egyidejűleg több fronton (és földrészen) is zajló
események nyomon követésére. Tájékozott a háború fontosabb
szereplőiről, megfelelően értékelve a tevékenységüket.
Ismeretek és fejlesztési feladatok:

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Háború
földön,
tengeren és
levegőben.

Altémák









Magyarország 
a világháború 
idején


A hadviselő felek: a
tengelyhatalmak és a
szövetségesek.
Sztálin-Hitler paktum,
kezdeti német sikerek.
A háború európai
frontjai és a csendesóceáni hadszíntér.
Fordulatok a
háborúban: Sztálingrád
és Normandia, Berlin,
az atombomba.
Európa felosztása.
A revíziós eredmények
A Szovjetunió elleni
háború – a 2. magyar
hadsereg a Donnál.
Német megszállás.

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak:
tengelyhatalmak,
szövetségesek,
bécsi döntések,
nyilasok, totális
háború,
holokauszt, gettó,
deportálás,
koncentrációs
tábor,
zsidótörvények.
Személyek:
Franklin D.
Roosevelt,
Churchill, Teleki
Pál, Szálasi

Fejlesztési feladatok


A nemzetiszocialista
Németország és a
kommunista
Szovjetunió
szerepének feltárása
a háború
kirobbantásában.
 A második
világháború
fordulópontjainak
felidézése.
 A háború
fegyvereinek és
borzalmainak
bemutatása
különböző források
alapján.




A háború
borzalmai







A holokauszt








A kiugrási kísérlet és a
nyilas hatalomátvétel.
A hadszíntérré vált
Magyarország.
A totális háború.
A világháború
fegyverei.
A hátország
szenvedései.
Az ellenállás formái.
A bombázások és
városi harcok –
Budapest példáján.
A náci koncentrációs és
megsemmisítő táborok.
Az európai és
magyarországi
zsidótörvények.
Kísérlet az európai és a
magyar zsidóság és
cigányság
elpusztítására.
Áldozatok és bűnösök,
felelősség és
embermentés: néhány
kiemelkedő példa.

Ferenc, Salkaházi
Sára.
Kronológia:
1939–1945 a
második
világháború,
1941. június a
Szovjetunió
megtámadása,
1944. március 19.
Magyarország
német
megszállása,
1945. április a
háború vége
Magyarországon.
Topográfia:
Sztálingrád,
Normandia,
Hirosima, Donkanyar,
Auschwitz.











Magyarország
területi változásait és
világháborús
részvételét, valamint
a második
világháború főbb
eseményeit bemutató
térképek
értelmezése.
A magyar külpolitika
háború előtti és alatti
törekvéseinek és
mozgásterének
bemutatása.
Ítélet
megfogalmazása a
második
világháborús
népirtásokról és
háborús bűnökről.
A magyar honvéd
helytállásának
felidézése források
alapján.
Példák gyűjtése az
ellenállás és
embermentés
formáira.

Javasolt tevékenységek







Képek gyűjtése a német haderő és a szövetségesek magyarországi pusztításának
eszközeiről és helyszíneiről.
Ismeretek szerzése és megvitatása a holokauszt történetét feldolgozó gyűjtemények,
online adatbázisok segítségével (pl. látogatás a Holokauszt Emlékközpontban).
A holokausztról szóló visszaemlékezések, irodalmi és filmfeldolgozások egy-egy
részletének megbeszélése.
Példák gyűjtése az ellenállás és embermentés formáira.
Egy magyarországi embermentő (pl. Boldog Salkaházi Sára) tevékenységének
megismerése és értékelése.
Második világháborús emlékhelyek, emlékművek és sírhelyek feltérképezése és
felkeresése a lakóhelyen és környékén.
Kapcsolódási pontok

Magyar nyelv és irodalom:
Radnóti Miklós: Nem tudhatom.
Vizuális kultúra:
Eredeti fotók, háborús albumok.
Mozgóképkultúra és médiaismeret: Dokumentumfilmek (pl. a második világháború nagy

csatái), játékfilmek (pl. Andrzej Wajda: Katyń; Michael Bay: Pearl Harbor – Égi háború;
Joseph Vilsmaier: Sztálingrád; Andrzej Wajda: Csatorna; Ken Annikin: A leghosszabb nap;
A halál ötven órája; Rob Green: A bunker).

TÉMAKÖR: A MEGOSZTOTT VILÁG
Javasolt óraszám: 5 óra +1
A világháborúk története. A hírek egyre gyorsabb terjedésének
történetisége, a napi aktuális események figyelése, az egyre szaporodó
Előzetes tudás
információk befogadása. Élmények, információk merítése a XX.
századdal kapcsolatban más tantárgyakból, műveltségterületekből.
A tanuló felismeri az európai kontinens természetellenes
megosztottságának veszélyeit, képes ennek személyes sorsokon
keresztül való átélésére. Látja a nukleáris háború lehetőségének
veszélyeit. Tudatosulnak benne a demokratikus és diktatórikus
társadalmi rendszerek közötti különbségek az emberi szabadságjogok
biztosítása terén. Látja, hogy a demokrácia a közös döntés
A tematikai egység intézményrendszerének az emberi jogokat leginkább biztosító
nevelési-fejlesztési formája.
Felismeri, hogy a közelmúlt eseményei nagyban meghatározzák
céljai
napjaink történéseit. Képes önállóan tájékozódni és véleményt alkotni
az adott kor fordulópontjairól, valamint különböző időszakokat
összevetni, összefüggések megállapítása céljából. Érvelni tud az egyes
történelmi folyamatok (pl. globalizáció) kérdésében. Képes akár
egymásnak ellentmondó források értékelésére, értelmezésére a
történelmi hitelesség szempontjából.
Ismeretek és fejlesztési feladatok:

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

A

hidegháború



A kétpólusú
világ – a
vasfüggöny
leereszkedése.
Németország
kettéosztása.
Fegyverkezési
verseny a
Szovjetunió
és az
Amerikai
Egyesült
Államok
között.

Fogalmak és
adatok/Lexikák

Fejlesztési feladatok

Fogalmak: Egyesült

Nemzetek Szervezete
(ENSZ), hidegháború,
vasfüggöny, berlini fal,
szuperhatalom, Észak- 
atlanti Szerződés
Szervezete (NATO),
Varsói Szerződés,

piacgazdaság, jóléti
állam.


A második világháború
után kialakult világrendet
bemutató térkép
áttekintése és értelmezése.
A nyugati demokrácia és a
szovjet diktatúra
összehasonlítása.
A nyugati világ és a keleti
blokk életkörülményeinek
összehasonlítása.
A hidegháború korabeli és
a mai világhatalmi
viszonyok
összehasonlítása.



A Nyugat






Hidegháborús
konfliktusok:
Korea, Kuba.
A nyugati
demokrácia és
piacgazdaság.
A jóléti
társadalom.
Az új
tömegkultúra
kialakulása.

Személyek: Hruscsov,
Kennedy.
Kronológia: 1947 a
párizsi béke, a
hidegháború kezdete,
1948 Izrael Állam
megalapítása.





Topográfia: Berlin,

Németországi
Szövetségi Köztársaság
(NSZK), Német
Demokratikus
Köztársaság (NDK),
Észak- és Dél-Korea,
Kuba.

A hidegháborús korszak
alapvető jellemzőinek,
történelmi szereplőinek
azonosítása képek,
szöveges források alapján.
Gyűjtött információk
értelmezése a hidegháború
korának néhány
világpolitikai válságáról
(pl. Korea, Kuba, Berlin).
Információk szerzése,
rendszerezése és
értelmezése a két
szuperhatalom
fegyverkezési versenyéről
diagramok, táblázatok,
képek és térképek
segítségével.

Javasolt tevékenységek:





A jóléti állam jellemzőinek összegyűjtése és értékelése.
Internetes és egyéb források alapján képes gyűjtemény összeállítása az új tömegkultúra
jellemző tárgyairól, eseményeiről.
Poszterek készítése a nyugati és keleti blokk országainak életmódjáról.
Kiselőadás tartása egy hidegháborús konfliktusról.
Kapcsolódási pontok

Földrajz:
Kisebb államok és nagyhatalmak gazdasági, területi méreteinek összevetése.
Vizuális kultúra:
A korszak jellemző képzőművészeti alkotások. Köztéri szobrok. Modern építészet.
Mozgóképkultúra és médiaismeret:
Játékfilmek (pl. Dror Zahavi: Légihíd – Csak az ég volt szabad, Adrzej Wajda: Hamu és
gyémánt).
Ének-zene:
Penderecki: Hirosima emlékezete; Britten, Ligeti György.

TÉMAKÖR: MAGYARORSZÁG SZOVJETIZÁLÁSA
Javasolt óraszám: 10 óra +1
A bolsevikok hatalomra kerülése Oroszországban. Tanácsköztársaság
Magyarországon. A kommunista és szocialista eszmék. A második
Előzetes tudás
világháború következményei hazánkban.
A tanuló megismeri Magyarország szovjet mintára történő erőszakos
átalakítását, megérti a kommunista diktatúra jellegét és lényegét.
A tematikai egység
Értékeli az 1956-ban az idegen elnyomás és zsarnokság ellen föllázadt
nevelési-fejlesztési
emberek, közösségek bátorságát, feladatvállalását, adott esetekben
céljai
hősiességét, a hazafiságra nevelés és a nemzeti öntudat megerősítése
érdekében. Együtt érez a szabadságharc hőseinek és áldozatainak

sorsával, szolidáris velük.
Felismeri, hogy a XX. században a két totalitárius diktatúra miképpen
és milyen áldozatok árán alakította a világ, és benne Magyarország
sorsát. Megismeri a kommunista diktatúrák embertelenségét, az ebből
fakadó elnyomás, az alacsony életszínvonal jellegzetességeit, a
vasfüggöny mögötti bezártság képtelen világát. Ismeretek merít az
akkor élt emberek visszaemlékezéseiből, valamint a vonatkozó
múzeumok anyagából is. Véleményt fogalmaz meg, melyet képes
vitában képviselni.
Ismeretek és fejlesztési feladatok:

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

A kommunista 
diktatúra
kiépítése
Magyarországon





A Rákosidiktatúra






Deportálások
„békeidőben”






Háborús pusztítás és
szovjet megszállás,
deportálások a szovjet
munkatáborokba.
Bűnbakká tett németek
és magyarok –
kitelepítések,
lakosságcsere.
Az 1945-ös és 1947-es
választások.
Egypártrendszer,
államosítás, diktatúra.
Az ÁVH működése.
A személyi kultusz.
Az egyházüldözés.
A tervgazdaság
működése.
A deportálások és
üldözések okai.
A határon túli
magyarok
megpróbáltatásai:
deportálások
Csehszlovákiában;
szovjet, román és
jugoszláv
munkatáborok.
Magyarországi
kitelepítések és
munkatáborok.

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak:
malenkij robot,
államosítás,
tervgazdaság,
Államvédelmi
Hatóság (ÁVH).
Személyek:
Kovács Béla,
Rákosi Mátyás,
Mindszenty
József.

Fejlesztési feladatok






Kronológia: 1945
szovjet
megszállás,
választás
Magyarországon, 
1948–1956 a
Rákosi-diktatúra.
Topográfia:
Recsk,
Hortobágy,
Duna-delta.

Magyarország
szovjet megszállása
következményeinek
felidézése.
A tömeges
deportálások
jellemzőinek
azonosítása
visszaemlékezések
és egyéb források
alapján.
A Rákosi-rendszer
jellemzőinek,
bűneinek
azonosítása
források, képek,
filmrészletek
alapján.
A határon túli
magyarok
megpróbáltatásainak bemutatása
különböző források
alapján.

Javasolt tevékenységek:



Jelszavak, csasztuskák, viccek gyűjtése a Rákosi-diktatúra idejéből.
Új iparvárosok azonosítása térképen.





Egy játékfilm vagy filmrészlet megtekintése a korszakból vagy a korszakról.
Saját vélemény megfogalmazása a Rákosi-diktatúráról.
Kitelepítésekről, deportálásokról szóló visszaemlékezések részleteinek
feldolgozása.

közös

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom:
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról; Tamás Lajos: Piros a vér a pesti utcán; Márai
Sándor: Mennyből az angyal.
Vizuális kultúra:
Az ötvenes évek építészete. Az első lakótelepek. A korszak jellemző képzőművészeti
alkotásai.
Mozgóképkultúra és médiaismeret:
Játékfilmek (pl. Bacsó Péter: A tanú; Goda Krisztina: Szabadság, szerelem).

TÉMAKÖR: MÉLYSÉGELVŰ TÉMA
Javasolt óraszám: 6 óra
A világháborúk története. A hírek egyre gyorsabb terjedésének
történetisége, a napi aktuális események figyelése, az egyre szaporodó
Előzetes tudás
információk befogadása. Élmények, információk merítése a XX.
századdal kapcsolatban más tantárgyakból, műveltségterületekből.
Felismeri, hogy a közelmúlt eseményei nagyban meghatározzák
napjaink történéseit. Képes önállóan tájékozódni és véleményt alkotni
A tematikai egység az adott kor fordulópontjairól, valamint különböző időszakokat
nevelési-fejlesztési összevetni, összefüggések megállapítása céljából. Érvelni tud az egyes
történelmi folyamatok (pl. globalizáció) kérdésében. Képes akár
céljai
egymásnak ellentmondó források értékelésére, értelmezésére a
történelmi hitelesség szempontjából.

TÉMÁK

FOGALMAK, ADATOK

FEJLESZTÉSI
FELADATOK

Eger szerepe, jelentősége
az I. világháborúban és a
II. világháborúban

múzeumlátogatás



Önálló
szövegértelmezés,
forráselemzés

A korszak Egerhez
köthető személyiségei

Helytörténeti séta



A kor történelmi
szereplőinek
jellemzése;
tevékenységük
bemutatása.

TOVÁBBHALADÁS MINIMUM KÖVETELMÉNYEI










ismeri az újkori és jelenkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket,
illetve szerepüket a magyar nemzet történetében;
tisztában van a 19. és 20. század fontosabb politikai eszméivel és azok hatásaival;
ismeri az első és a második világháború legfontosabb eseményeit, jellemzőit, valamint
napjainkra is hatással bíró következményeit;
ismeri a nemzetiszocialista és a kommunista diktatúrák főbb jellemzőit, az emberiség
ellen elkövetett bűneiket, ellentmondásaikat és ezek következményeit, továbbá a velük
szembeni ellenállás példáit;
kiemel lényeges információkat (kulcsszavakat, tételmondatokat) elbeszélő vagy leíró,
illetve rövidebb magyarázó írott és hallott szövegekből és az ezek alapján
megfogalmazott kérdésekre egyszerű válaszokat adni;
képen, egyszerű ábrán, grafikonon, diagramon ábrázolt folyamatot, jelenséget saját
szavaival le tud írni;
Legyen képes a térképről önállóan leolvasni háborús eseményeket.

Fogalmak: demokrácia, diktatúra, dualizmus, Millennium, szocializmus, központi hatalmak,
antant, világháború, állóháború, hátország, személyi kultusz, antiszemitizmus, revízió,
tengelyhatalmak, szövetségesek, holokauszt, gettó, Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ),
hidegháború, , Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO),
államosítás, tervgazdaság,
Államvédelmi Hatóság (ÁVH),
Kronológia: 1896 a Millennium, 1914–1918 az első világháború, 1920. június 4. a trianoni
békediktátum, 1939–1945 a második világháború, 1947 a párizsi béke, a hidegháború
kezdete, 1948–1956 a Rákosi-diktatúra,
Nevek:, Tisza István, Horthy Miklós, Lenin, Sztálin, Hitler, Hruscsov, Kennedy, Rákosi
Mátyás,
Helynevek: Trianon, Franciaország, Németország, Auschwitz, Szovjetunió, Olaszország,
Amerikai Egyesült Államok, , Don-kanyar, Auschwitz, Németországi Szövetségi Köztársaság
(NSZK), Német Demokratikus Köztársaság (NDK), Recsk,

8. évfolyam
Tematikai egység címe

órakeret

A forradalomtól az ezredfordulóig

20 óra

Együttélés a Kárpát-medencében

8 óra

Népesedés és társadalom

5 óra

A demokratikus állam

7 óra

Régiók története

10 óra

Mérlegen a magyar történelem

8 óra

Mélységelvű téma

4 óra

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret

6 óra

Az össz. óraszám

68 óra

TÉMAKÖR: A FORRADALOMTÓL AZ EZREDFORDULÓIG
Javasolt óraszám: 20 óra +1
A kommunista és szocialista eszmék. A második világháború
Előzetes tudás
következményei hazánkban.
A tanuló megismeri Magyarország szovjet mintára történő erőszakos
átalakítását, megérti a kommunista diktatúra jellegét és lényegét.
Értékeli az 1956-ban az idegen elnyomás és zsarnokság ellen föllázadt
emberek, közösségek bátorságát, feladatvállalását, adott esetekben
hősiességét, a hazafiságra nevelés és a nemzeti öntudat megerősítése
érdekében. Együtt érez a szabadságharc hőseinek és áldozatainak
A tematikai egység sorsával, szolidáris velük.
nevelési-fejlesztési Felismeri, hogy a XX. században a két totalitárius diktatúra miképpen
és milyen áldozatok árán alakította a világ, és benne Magyarország
céljai
sorsát. Megismeri a kommunista diktatúrák embertelenségét, az ebből
fakadó elnyomás, az alacsony életszínvonal jellegzetességeit, a
vasfüggöny mögötti bezártság képtelen világát. Ismeretek merít az
akkor élt emberek visszaemlékezéseiből, valamint a vonatkozó
múzeumok anyagából is. Véleményt fogalmaz meg, melyet képes
vitában képviselni.

Ismeretek és fejlesztési feladatok:

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Az 1956-os
forradalom és
szabadságharc

Altémák




Október 23., a
forradalom
kirobbanása.
A pesti srácok és
szabadsághősök.

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak:

Molotov-koktél,
sortüzek,
munkásőrség,
Magyar Szocialista

Fejlesztő feladatok
Beszámolók
készítése az 1956-os
forradalom és
szabadságharc
hőseiről.







A kádári
diktatúra






Élet a Kádárrendszerben









A kétpólusú világ 
megszűnése és a
rendszerváltoztatá
s Magyarországon 






Magyarország a 
rendszerváltoztatá
s után


A forradalom
lakóhelyünkön és
környékén.
Szovjet tankokkal a
népakarat ellen.
A forradalom
jelképei.
A magyar forradalom
a világtörténelem
színpadán.
A kádári megtorlás.
A pártállam
működése: az
elnyomás változó
formái.
Ellenőrzött
társadalom,
tömegszervezetek.
A paraszti gazdaságok
felszámolása,
téeszesítés.
A szocialista
modernizáció – „a
legvidámabb barakk”.
A hiánygazdaság.
A második gazdaság
kiépülése.
Életszínvonal-politika
és eladósodás.
A Szovjetunió és a
szocialista rendszer
országainak válsága.
Az ellenzék
megszerveződése
Magyarországon.
A tárgyalásos
rendszerváltoztatás.
A kétpólusú világ
megszűnése.
Az első szabad
országgyűlési és
önkormányzati
választás.
Antall József
kormánya.
A demokrácia és a
piacgazdaság
kiépítése.
A többpártrendszer
működése.

Munkáspárt

(MSZMP),
Kommunista
Ifjúsági Szövetség
(KISZ), úttörő,
termelőszövetkezet,
háztáji, maszek,
gulyáskommunizmu 
s,
rendszerváltoztatás,
privatizáció,
jogállam,
többpártrendszer.

Személyek: Nagy
Imre, Kádár János,
Gorbacsov,

Reagan, II. János
Pál, Antall József,
Göncz Árpád,
Horn Gyula, Orbán

Viktor.
Kronológia: 1956.
október 23. a
forradalom
kitörése, 1956.
november 4. a
szovjet támadás,
1956–1989 a
Kádár-rendszer,
1989–1990 a
rendszerváltoztatás
, 1990 az első
szabad választások,
1991 a Szovjetunió
felbomlása, 1999
Magyarország
belép a NATO-ba.
Topográfia: Corvin
köz,
Mosonmagyaróvár.



Az 1956-os
forradalom és
szabadságharc utáni
megtorlások
kegyetlenségének
bemutatása példákon
keresztül.
Érvek gyűjtése a
Kádár-rendszer
diktatórikus
jellegének
alátámasztására.
A Kádár-rendszerről
szóló különböző
jellegű források
elemzése,
értelmezése.
A Kádár-rendszer és
napjaink
életkörülményeinek
összehasonlítása.
A
rendszerváltoztatás
jelentőségének,
következményeinek
bemutatása.
A magyar történelem
legfontosabb politikai
eseményeinek
időrendbe állítása a
rendszerváltoztatástól
napjainkig.






Gazdasági válság és
felzárkózás –
vesztesek és
nyertesek.
A társadalom
átalakulása.
Magyarország
NATO-tagsága.

Javasolt tevékenységek:










Információgyűjtés a „pesti srácokról”.
Térképvázlat készítése az 1956-os események budapesti helyszíneiről.
Interjú készítése egy 1956-os visszaemlékezővel.
1956-os emlékhelyek és emlékművek, sírok feltérképezése a lakóhelyen és környékén.
Az 1956-os forradalom és a Kádár-rendszer korszakával kapcsolatos játékfilm/
filmrészlet megtekintése és értelmezése.
Tablókészítés az úttörő mozgalom jellemzőiről a világnézeti nevelésben betöltött
szerepéről.
Gazdasági és társadalmi diagramok, grafikonok elemzése a szocializmus válságának
időszakából.
Retró-kiállítás rendezése.
Családi emlékek bemutatása, visszaemlékezések gyűjtése, interjú készítése tanári
útmutatás alapján a Kádár-rendszerről és a rendszerváltoztatás időszakából.
Kapcsolódási pontok

Magyar nyelv és irodalom:
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról; Tamás Lajos: Piros a vér a pesti utcán; Márai
Sándor: Mennyből az angyal.
Vizuális kultúra:
Az ötvenes évek építészete. Az első lakótelepek. A korszak jellemző képzőművészeti
alkotásai.
Mozgóképkultúra és médiaismeret:
Játékfilmek (pl. Bacsó Péter: A tanú; Goda Krisztina: Szabadság, szerelem).

TÉMAKÖR: EGYÜTTÉLÉS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
Javasolt óraszám: 8 óra +1
A Kádár-korszak legfontosabb általános jellemzői. Az
Előzetes tudás
egypártrendszer működésének alapelvei. A pártállam csődjének okai
és jelei a Kádár-korszak utolsó éveiben.
A tanuló felismeri a demokratikus átalakulás jelentőségét, az ezt
A tematikai egység tagadó álláspontokat kritikával illeti, a következményeket
nevelési-fejlesztési differenciáltan értékeli.
Megismeri a demokratikus intézményrendszer működése fontosságát,
céljai
erősödik benne a haza iránt érzett elkötelezettség érzése.

Sokoldalúan felkészül a jövendő közéleti szerepekre. (Pl. A
demokrácia játékszabályainak dramatikus módszerrel történő tanulása.
A vitakultúra fejlesztése.)
Ismeretek és fejlesztési feladatok:

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
A határon túli
magyarok

Altémák








A
magyarországi
nemzetiségek a
19. századtól
napjainkig








Határon túli
magyarlakta
területek.
Fordulópontok a
határon túli
magyarok
történetében: a
történelmi
Magyarország
felosztása, a revízió,
magyarellenes
megtorlások,
rendszerváltoztatás.
A kisebbségi lét
nehézségei egykor
és ma:
adminisztratív
intézkedések és
mindennapok.
Kivándorlás és
asszimiláció.
Magyarország
nemzetiségi
arányainak
változása.
Az asszimiláció
folyamata.
Fordulópontok a
nemzetiségek
történetében: 1848–
49-es
szabadságharc, a
történelmi
Magyarország
felosztása, a
magyarországi
németek
kitelepítése.
A hazai cigány/roma
népesség története.

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak:
kitelepítés,
asszimiláció.
Személyek:
Esterházy János,
Márton Áron.
Kronológia:
1944–1945
magyarellenes
atrocitások.

Fejlesztési feladatok








Topográfia:
Szlovákia,
Ukrajna.







A határon túli
magyarság története
főbb fordulópontjainak
áttekintése 1920-tól
napjainkig.
Példák gyűjtése a
határon túli magyarság
életéből a hűségre és
helytállásra.
A határon túli magyar
kisebbségi lét
nehézségeinek
bemutatása.
A Kárpát-medence
1910-es és 1990 utáni
etnikai térképének
összehasonlítása a
magyarság és a
nemzetiségek
elhelyezkedése
szempontjából.
Példák gyűjtése a
nemzeti összetartozás
megnyilvánulásairól az
anyaországi és a határon
túli magyarság
kapcsolatában.
Példák gyűjtése a
Kárpát-medence
népeinek
együttműködésére és
konfliktusaira a
történelem során.
A magyarországi
nemzetiségek 19-20.
századi története főbb
jellemzőinek,
fordulópontjainak
felidézése.



A nemzetiségi jogok
a mai
Magyarországon.

Javasolt tevékenységek:






Kiselőadás készítése egy példamutató életút (pl. Esterházy János, Márton Áron)
fordulópontjairól.
Beszámoló készítése az erdélyi falurombolási tervről (pl. Bözödújfalu).
Határon túli területek meglátogatása tanulmányi kirándulás kereteiben (pl. Határtalanul
program).
Az erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és délvidéki magyarok életviszonyainak
összehasonlítása egymással és a hazai viszonyokkal.
Tabló vagy prezentáció készítése a hazai cigányság korabeli életmódjáról.
Kapcsolódási pontok

Földrajz:
A Kárpát-medence magyarok által lakott területeinek meghatározása, vaktérképre rajzolása.
Technika, életvitel és gyakorlat:
A családok életszínvonalának változása a rendszerváltást követően.

TÉMAKÖR: NÉPESEDÉS ÉS TÁRSADALOM
Javasolt óraszám: 5 óra +1
A Kádár-korszak legfontosabb általános jellemzői. Az
Előzetes tudás
egypártrendszer működésének alapelvei. A pártállam csődjének okai
és jelei a Kádár-korszak utolsó éveiben.
A tanuló felismeri a demokratikus átalakulás jelentőségét, az ezt
tagadó álláspontokat kritikával illeti, a következményeket
differenciáltan értékeli.
A tematikai egység
Megismeri a demokratikus intézményrendszer működése fontosságát,
nevelési-fejlesztési
erősödik benne a haza iránt érzett elkötelezettség érzése.
céljai
Sokoldalúan felkészül a jövendő közéleti szerepekre. (Pl. A
demokrácia játékszabályainak dramatikus módszerrel történő tanulása.
A vitakultúra fejlesztése.)
Ismeretek és fejlesztési feladatok:

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

A hagyományos/ 
agrártársadalma
k



Letelepedés és
élelemtermelés:
növénytermesztés és
állattenyésztés.
Önellátás, árutermelés,
kereskedelem.
A népességnövekedés
korlátai.

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak:

háziasítás, nagy
pestisjárvány,
népességrobbanás
, migráció,

multikulturalizmu

Fejlesztő feladatok
A népesedés nagy
korszakainak és
azok jellemzőinek
felidézése.
Információk
gyűjtése az
élelemtermelés
fejlődéséről



A modern/ipari
társadalmak










A hagyományos
társadalom (hierarchia és
család).
Az ipari forradalmak
hatásai:
népességrobbanás és
városiasodás.
Népességnövekedés a
fejlődő és
népességfogyás a fejlett
világban.
A migráció.
A modern/ipari
társadalom
(egyenjogúság és
individualizmus).
A női szerepek
változásának áttekintése
a történelem során.

s, terrorizmus,
globalizáció.


Személyek:
Semmelweis
Ignác.





(például régészeti
leletek alapján).
A népességváltozás
okainak és
következményeinek
bemutatása.
Hasonlóságok és
különbségek
megállapítása az
egyes népesedési
korszakok és
folyamatok között.
Vita a modern kori
demográfiai
folyamatokról és
azok várható
hatásairól.

Javasolt tevékenységek:





A népesedéstörténet statisztikai adatainak értelmezése, csoportosítása és felhasználása
állítások alátámasztására vagy cáfolására.
Fiktív napló készítése különböző korban és társadalmi helyzetben élő nők életéről,
mindennapjairól.
Beszélgetés a népességnövekedés és csökkenés okairól és hatásairól.
A migráció okainak és hatásainak megvitatása.
Kapcsolódási pontok

Földrajz:
A Kárpát-medence magyarok által lakott területeinek meghatározása, vaktérképre rajzolása.
Technika, életvitel és gyakorlat:
A családok életszínvonalának változása a rendszerváltást követően.

TÉMAKÖR: A DEMOKRATIKUS ÁLLAM
Javasolt óraszám: 7 óra +1
A politikai ideológiák és struktúrák történelmileg kialakult
Előzetes tudás
alaptípusainak ismerete.
Az állampolgári felelősség kialakítása. A köz- és egyéni érdek
összeegyeztethetőségének problémái. Napjaink legjellemzőbb
A tematikai egység politikai rendszereinek megismertetése, és az ezzel kapcsolatban
nevelési-fejlesztési korábban tanultak fogalmi rendszerezése.
A modern politikai rendszer működési mechanizmusának nagy
céljai
vonalakban való áttekintése. Az önálló véleményalkotás
gyakoroltatása egy-egy konkrét politikai jelenséggel kapcsolatban.

Ismeretek és fejlesztési feladatok:

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

A modern 
demokrácia
gyökerei




A modern
magyar
állam






Fogalmak és
adatok/Lexikák

Az athéni
demokrácia
működése.
A parlamentáris
rendszer működése
Nagy-Britanniában.
Az elnöki rendszer
működése az
Amerikai Egyesült
Államokban.
Az Alaptörvény.
Az Országgyűlés, a
kormány és az
igazságszolgáltatás.
Az országgyűlési és
önkormányzati
választási rendszer.

Fogalmak:
népgyűlés, hatalmi
ágak, alkotmány,
elnök, általános
választójog.
Személyek:
Periklész, George
Washington.
Kronológia: Kr. e.
5. sz. az athéni
demokrácia
fénykora, 1776 az
amerikai
Függetlenségi
nyilatkozat, 2012
Magyarország
Alaptörvénye.

Fejlesztési feladatok










A demokrácia
kialakulása, állomásainak
felidézése és
működésének jellemzése
a különböző történelmi
korszakokban.
Csoportos szerepjáték
demokratikus
döntéshozatalról (pl. az
athéni demokráciában).
Demokratikus
döntéshozatal ábrázolása
egy folyamatábrán.
A brit parlamentáris és az
amerikai elnöki rendszer
összehasonlítása.
Áttekintő ábra
értelmezése a
magyarországi
államszervezetről és a
választási rendszerről.

Javasolt tevékenységek:



Csoportos szerepjáték demokratikus döntéshozatalról (pl. az athéni demokráciában).
Demokratikus döntéshozatal ábrázolása egy folyamatábrán.
Kapcsolódási pontok

Etika/ Hit és erkölcstan:
Tágabb otthonunk - Európa. A média és a valóság.

TÉMAKÖR: RÉGIÓK TÖRTÉNETE
Javasolt óraszám: 10 óra +1
A XX. század utolsó harmadának legfontosabb technikai újításai. A
nyugat-európai integráció kezdetei. A szovjet tömb felbomlása.
Politikai fordulat a rendszerváltó kelet-európai államokban.
A tanuló mérlegeli a globalizációs folyamatok előnyeit és hátrányait,
A tematikai egység képes megítélni a történelmi-társadalmi kérdéseket, folyamatokat a
nevelési-fejlesztési demokratikus értékek jegyében.
Belátja a globalizáció és a rendszerváltozás közötti összefüggéseket.
céljai
Kialakul benne a kisebbségek iránti megértés, a demokratikus és a
Előzetes tudás

környezettudatos gondolkodás. Azonosul az egységes Európa
gondolatával, felkészül a közéletben való tudatos részvételre.

Ismeretek és fejlesztési feladatok:

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Magyarország 
és az Európa
Unió



Közép-Európa 





Az Amerikai
Egyesült
Államok





India






Kína







A Közel-Kelet 


Az Európai Unió születése
és bővülése.
Az európai integráció céljai,
eredményei és gondjai.
Magyarország európai uniós
tagsága.
A régió sajátosságai
(jellemzően kontinentális
helyzet, birodalmi függés és
nemzeti sokszínűség).
A második világháború
hadszíntere.
A szovjet megszállás.
A visegrádi együttműködés.
Az Amerikai Egyesült
Államok létrejötte.
Az amerikai polgárháború
okai és eredményei.
Az Amerikai Egyesült
Államok világhatalommá
válása.
Az indiai civilizáció vallási
és kulturális alapjai.
A brit gyarmati uralom.
Gandhi és a függetlenségi
mozgalom.
A jelenkori India
ellentmondásai.
A kínai civilizáció vallási és
kulturális alapjai.
Kína félgyarmati sorban.
A japán megszállás.
Mao Ce-tung és a
kommunista diktatúra.
A gazdasági óriás.
Az Oszmán Birodalom
felbomlása.
Izrael állam létrejötte.

Fogalmak és
adatok/Lexikák

Fejlesztési feladatok

Az Európai Unió
céljainak
felidézése.
 Az európai
integráció
eredményeinek és
problémáinak
áttekintése.
 A közép-európai
régió középkori,
újkori és mai
térképeinek
összehasonlítása.
Személyek: Linco
 A közép-európai
ln, Gandhi, Mao
népek helyzetének
Ce-tung.
összehasonlítása a
középkortól
Kronológia: 1957
napjainkig.
a római
 Az Amerikai
szerződés, 1992 a
Egyesült Államok
maastrichti
szuperhatalmi
szerződés, 2004
helyzetének
Magyarország
elemzése és
belép az Európai
értékelése katonai,
Unióba.
politikai,
gazdasági és
kulturális téren.
Topográfia:

Kína
Brüsszel,
világgazdasági és
Lengyelország,
világpolitikai
Csehország,
szerepének
Közel-Kelet,
megvitatása.
Izrael.
 A közel-keleti
konfliktusról
megfogalmazott
álláspontok és
érvek azonosítása,
beszélgetés a
Fogalmak:
integráció, euró,
Európai Unió,
visegrádi
együttműködés,
polgárháború,
nagy fal,
hinduizmus,
buddhizmus,
kasztrendszer,
Korán.







Az olaj szerepe a régió
történetében.
Az iszlám és az
iszlamizmus.
Etnikai, vallási és gazdasági
törésvonalak.

békés megoldási
módokról.

Javasolt tevékenységek:






Információk gyűjtése a visegrádi együttműködés előzményeiről és jelenlegi tartalmáról.
Az Amerikai Egyesült Államok világhatalmi szerepének elemzése gazdasági adatsorok
segítségével.
Különböző források gyűjtése az indiai és kínai civilizáció történetéből, ezek alapján
ismertetők, prezentációk készítése.
Az Oszmán Birodalom, valamint a Közel-Kelet területi változásainak nyomon követése
történelmi térképeken.
Beszámolók, prezentációk készítése az arab-izraeli konfliktusról (pl. az izraeli határ
változásai, az olajválság).
Kapcsolódási pontok

Földrajz:
Az Európai Unió kibővülése és jelenlegi működése.
Biológia-egészségtan:
Az ökológiai változások figyelemmel kísérése a XXI. század elején.
Mozgóképkultúra és médiaismeret:
A XXI. század első évtizedének filmművészete.
Erkölcstan:
Az ember szerepe, helye a gyorsan változó világban.

TÉMAKÖR: MÉRLEGEN A MAGYAR TÖRTÉNELEM
Javasolt óraszám: 8 óra +1
Magyarország középkori, újkori történelme
Előzetes tudás
A tematikai egység Valamely területen kiemelkedő eredményt elérő magyarok
nevelési-fejlesztési tevékenységének felidézése, bemutatása.
céljai

Ismeretek és fejlesztési feladatok:

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Lábnyomaink 
a
nagyvilágban 

Altémák
Világjáró magyarok
(utazók, felfedezők).
Tudósok és feltalálók (pl.
informatika, autóipar,
űrkutatás).

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Javasolt

személyek
(altémánként 12): Julianus barát,
Kőrösi Csoma

Fejlesztési feladatok
Valamely területen
kiemelkedő
eredményt elérő
magyarok
tevékenységének





A magyar

megmaradás
kérdései










Világraszóló sportsikerek
– magyarok az
olimpiákon.
Magyar művészek a
világban.
Magyarország mint
szuverén európai hatalom
a középkorban.
A török kor: a középkori
örökség pusztulása és az
etnikai arányok romlása.
Az Osztrák-Magyar
Monarchia, a KözépEurópát sikeresen
egyesítő birodalom.
Trianon máig tartó
hatásai: a kisállami lét
kényszerpályái a
nagyhatalmak
árnyékában.
Új típusú kapcsolatépítés
a rendszerváltoztatás után
a kisebbségbe került
magyarsággal.
A magyar megmaradás
titkai: szabadságharcok,
békés építkezés.

Sándor, Magyar
László; Neumann
János, Csonka

János, Galamb
József, Kármán
Tódor; Papp
László, Puskás
Ferenc, Egerszegi 
Krisztina,
Balczó András;
Liszt Ferenc,
Munkácsy
Mihály, Kodály
Zoltán, Bartók
Béla, Korda
Sándor.


felidézése,
bemutatása.
A Magyar
Királyság
középkori
sikeressége okainak
felidézése.
Érvek gyűjtése a
Habsburg
Birodalomhoz
tartozásunk előnyei
és hátrányai mellett
a 18. században és a
19. század első
felében.
Levert
szabadságharcaink
értékelése az utóbb
elért eredmények
alapján.

Javasolt tevékenységek:






Világjáró magyar utazókról szóló beszámolók készítése.
Kiselőadások, bemutatók készítése magyar tudósokról, feltalálókról, találmányokról,
olimpikonokról, művészekről.
Referátum készítése egy magyar Nobel-díjas tudósról (pl. Szent-Györgyi Albert, Gábor
Dénes stb.).
Prezentáció készítése egy sikeres magyar sportolóról.
Példák gyűjtése kisebbségben élő magyarság megmaradásáért folytatott küzdelem
formáira és képviselőire.
Kapcsolódási pontok

Földrajz:
Világjáró magyarok utazásai
Biológia-egészségtan:
Az ökológiai változások figyelemmel kísérése a XXI. század elején.
Testnevelés: sportolók, olimpikonok.
Etika/ Hit –és erkölcstan
Az ember szerepe, helye a gyorsan változó világban.

TÉMAKÖR: MÉLYSÉGELVŰ TÉMA
Javasolt óraszám: 4 óra

TÉMÁK

FOGALMAK, ADATOK

FEJLESZTÉSI FELADATOK

Eger szerepe, jelentősége
napjaink

múzeumlátogatás



Önálló szövegértelmezés,
forráselemzés

A korszak Egerhez
köthető személyiségei

Helytörténeti séta
Olimpiatörténeti múzeum
látogatása



A kor történelmi szereplőinek
jellemzése; tevékenységük
bemutatása.

Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek,
események feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek
felismerése, a nemzeti azonosságtudat kialakulása.
A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések
felismerése (pl. technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és a
gazdaságra) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi
kirekesztés) azonosítása, megítélése.
Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és
szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek
felismerése.
A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a
kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek segítik a történelmi tájékozódás és
gondolkodás kialakulását, fejlődését.
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti
hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek
szempontjából értékeli, tudjon példát mondani ellentétes értékelésre.
A fejlesztés várt
Ismerje a XIX.-XX. század nagy korszakainak megnevezését, illetve
eredményei a két
egy-egy korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit.
évfolyamos ciklus
Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait egészen napjainkig.
végén
Legyen képes e hosszú történelmi folyamat meghatározó szereplőinek
azonosítására és egy-egy korszak főbb kérdéseinek felismerésére.
Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének
eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes
összefüggéseket találni a térben és időben eltérő fontosabb történelmi
események között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot
közvetlenül vagy közvetetten érintik.
Tudja, hogy az egyes népek és államok a korszakban eltérő társadalmi,
gazdasági és vallási körülmények között éltek, de a modernkor
beköszöntével a köztük lévő kapcsolatok széleskörű rendszere épült ki.
Tudja, hogy Európához köthetők a modern demokratikus viszonyokat
megalapozó szellemi mozgalmak és dokumentumok.
Tudja, hogy Magyarország a trianoni békediktátum következtében
elvesztette területének és lakosságának kétharmadát, és közel ötmillió
magyar került kisebbségi sorba. Jelenleg közel hárommillió magyar
nemzetiségű él a szomszédos államokban, akik szintén a magyar nemzet

tagjainak tekintendők.
Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és vagyoni
helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat.
Tudjon különbséget tenni a demokrácia és a diktatúra között, s tudjon
azokra példát mondani a feldolgozott történelmi korszakokból és
napjainkból.
Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális
veszélyeket, betegségeket, terrorizmust, munkanélküliséget.
Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai
között, és legyen képes egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat,
épületeket felismerni.
Tudja, hogy hol kell a fontos események forrásait kutatni, és legyen
képes a megismert jelenségeket, eseményeket összehasonlítani.
Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges
adatokat, eseményeket és kulcsszavakat.
Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű
következtetéseket megfogalmazni hallott és olvasott szövegekből,
különböző médiumok anyagából.
Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és
múzeumban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.
Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával
forrásokat gyűjteni, kiselőadást tartani, illetve érvelni.
Ismerje fel a sajtó és média szerepét a nyilvánosságban, tudja
azonosítani a reklám és médiapiac jellegzetességeit.
Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával
szerzett ismereteiről, és kiselőadást tartani.
Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások
véleményének figyelembe vételére, és tudjon ezekre reflektálni.
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valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot az újkorban és jelenkorban az
európai történelmi folyamatokban, valamint napjaink globális folyamataiban;
ismeri hazája államszervezetét.
össze tudja vetni a forrásokban található információkat az ismereteivel, párhuzamot tud
vonni különböző típusú (pl. szöveges és képi) történelmi források tartalma között;
a tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket, ikonikus szimbólumokat,
tárgyakat, képeket hozzá tudja rendelni egy adott történelmi korhoz, régióhoz,
államhoz;
biztonsággal használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi
események helyszíneinek azonosítására, egyszerű jelenségek, folyamatok leolvasására,
értelmezésére, vaktérképen való elhelyezésére;
Tudjon összefüggéseket említeni a világ és a magyar történelem eseményei között.
Tudja megállapítani, hogy a magyar és egyetemes történelem megjelölt személyei közül kik
voltak kortársak.

Fogalmak: piacgazdaság, jóléti állam, rendszerváltoztatás, privatizáció, jogállam,
többpártrendszer, integráció, euró, Európai Unió, kitelepítés, asszimiláció, migráció,
terrorizmus, globalizáció, hatalmi ágak, alkotmány, általános választójog,
Kronológia: 1956. október 23. a forradalom kitörése, 1989–1990 a rendszerváltoztatás, 1990
az első szabad választások, 2004 Magyarország belép az Európai Unióba, 2012 Magyarország
Alaptörvénye,
Nevek: Nagy Imre, Kádár János, Gorbacsov, Antall József, Göncz Árpád, Horn Gyula, Orbán
Viktor
Helynevek: Berlin, Brüsszel, Lengyelország, Csehország, Közel-Kelet, Izrael, Szlovákia,
Ukrajna.

Állampolgári ismeretek
Az állampolgári ismeretek tantárgy koncepciójának kialakításában, a nevelési-oktatási
szakaszok tervezésekor meghatározó szerepet játszottak azok a társadalmi elvárások, amelyek
szerint a mindennapi életben történő eligazodás, az állampolgári léthez szükséges ismeretek,
készségek, képességek elsajátítása, összességében a felnőttkori szerepekre való felkészülés
már az általános iskola záró szakaszában jelenjen meg. Fontos szerepet kap az a szakmai
igény, hogy a demokratikus gondolkodás és a hazaszeretet megalapozása és erősítése már az
általános iskolai nevelés időszakában kezdődjön meg.
Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulása révén a tanuló támpontokat kap a mindennapi
életben történő tájékozódásához. Az alapvető ismeretek elsajátításán túl lehetőség nyílik a
készség- és képességfejlesztésre, olyan tevékenységek kipróbálására és gyakorlására, amelyek
segítik felkészülését a felnőtt szerepekre, megalapozzák a tájékozott, nyitott és érdeklődő
személyiség és felelős polgári mentalitás kialakulását. A tantárgy fontos terepe a közösségért
történő felelősségvállalás kialakításának, hazaszeretet, a nemzeti öntudat kialakításának és
megerősítésének, a haza iránti kötelezettségek megismerésének.
Az új tantárgy először a 7–8. évfolyam nevelési-oktatási szakaszában jelenik meg, miközben
– közös tanulásterületen osztozva – több szállal kötődik a történelem, valamint az erkölcs és
etika tantárgyakhoz. A közös tanulásterülethez tartozó ismeretek köre, a jelenségek és
folyamatok értelmezése, az ok – okozati összefüggések érvényesítése, a mérlegelő
gondolkodás megalapozása, a társas együttműködés, az egyén és közösség viszonyának
kérdései, a közösségi értékek és a felelősségvállalás kiemelése, a társadalmi együttélés
követelményeinek és dilemmáinak megbeszélése a történelem, az állampolgári ismeretek, az
erkölcs és etika tantárgyak tanulásának folyamatos összehangolását és együttműködését
feltételezi. Épít a hon – és népismeret tantárgy ismeretanyagára, nevelési céljaira is. A
tantárgy a földrajz tanulásához is kötődik, hiszen a lokális és a regionális szemlélet
kialakítása, a társadalmi alrendszerek funkcióinak és az intézmények szerepének vizsgálata
mindkét diszciplína fejlesztési feladatai között szerepel. Az állampolgári ismeretek
tantárgynak is célja a pénzügyi tudatosság megalapozása és a fenntarthatóság kritériumainak
megismertetése, ezért – mind az általános iskolai, mind a középiskolai képzés záró
szakaszában – épít a földrajz keretében tanult gazdasági és pénzügyi ismeretekre.
Az állampolgári ismeretek tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat
az alábbi módon fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A tanuló az információk gyűjtése, rendszerezése és feldolgozása
közben megkülönbözteti a lényegest a lényegtelentől, és arra törekszik, hogy hiteles
szövegeket használjon fel beszámolói elkészítéséhez. Önállóan vagy megadott szempontok
alapján képes megkülönböztetni egymástól a megalapozott, tudományos hátterű és a hamis
következtetéseket tartalmazó leírásokat, gondolatsorokat. Az érveléstechnikák
alkalmazásával, mások véleményének megismerésével tovább fejlődik vitakultúrája.
A kommunikációs kompetenciák: A tanuló véleménynyilvánításához, érveléséhez, a
vitahelyzetekben való megszólalásaihoz a kommunikációs helyzetnek megfelelő
nyelvhasználat és viselkedés társul. A véleménynyilvánítás és a vitakultúra fejlesztése az
autonóm magatartás kialakulását és a másik ember iránti tiszteletet, a más vélemények
mérlegelését egyaránt segíti.
A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez használja a
könyvtári dokumentumokat és az internetet, a beszámolók egy részéhez digitális tartalmakat
készít. Az önálló és a társas tanulás folyamatában tanári segítséggel körültekintően választja
ki az ismeretforrásokat, ha szükséges, tanácsot kér vagy tanácsot ad a médiahasználatról.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló információkat, tényeket, adatokat
gyűjt, válogat, önállóan vagy társaival együttműködve rendszerez. Társadalmi jelenségeket

hasonlít össze, összefüggéseket állapít meg, következtetéseket, magyarázatokat fogalmaz
meg. A társadalommal, a honvédelemmel és az állampolgári feladatokkal kapcsolatban képes
a problémák azonosítására, releváns kérdéseket alkot, javaslatokat tesz, társaival tervezeteket
készít. Nyitott annak átgondolására, hogy a tudományos-technológiai fejlődés, a
környezetvédelemmel kapcsolatos problémák és a fenntarthatóság kérdésköre miképpen hat
életútjára, családjára és hazájára.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A pedagógus vagy a társak orientáló
észrevételeit, javaslatait és tanácsait figyelembe véve a tanuló képes korrigálni álláspontját,
véleményét, valamint módosíthatja, átértékelheti, felülbírálhatja döntéseit. A társas tanulás
közösségi élménye növeli önbizalmát, önbecsülését, egyúttal segíti reális énképének
alakulását, és erősíti a közösségért történő felelősségvállalást.
A kooperatív tanulás révén az együttes tevékenység saját élménnyé válik. A tanuló társaival
közös véleményt alakít ki, javaslatokat fogalmaz meg és terveket készít. A tanulás folyamán
sok esetben társaival együttműködve dolgoz fel szövegeket, készít beszámolókat, gyűjt
információkat, továbbá bekapcsolódik egy téma vagy probléma közös megbeszélésébe, ennek
során érveket-ellenérveket fogalmaz meg.
A tanulási tevékenységek jellege, a társas tanulás lehetőségei olyan szituációkat és légkört
teremtenek, amelyek biztosítják a tanuló szorongásmentes önkifejezését, ezek révén
támogatják véleményének, gondolatainak, érveinek szabad kifejtését, ugyanakkor
tudatosítják, hogy saját szempontjai csak mások hasonló megnyilvánulásainak tiszteletben
tartásával, érveinek megértésével, egyeztetésével érvényesülhetnek.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
tanuló lakóhelye történetét és a település kulturális, néprajzi értékeit megismerve arra
törekszik, hogy gazdagítsa a helyi társadalom életét. Önállóan és társaival együttműködve
újságcikket ír, weboldalt szerkeszt. Problémaérzékenység, egyúttal együttműködő, segítő
szemlélet jellemzi a projektekben való tevékenységét.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mindennapi élethez kapcsolódó
készségfejlesztés, a hivatali ügyintézés intézményeinek és alapvető eljárásainak megismerése,
a munkavállaláshoz szükséges ismeretek és készségek megszerzése, fejlesztése elősegíti a
tanulónak a felnőtt szerepekre való felkészülését. A tanuló javaslatokat fogalmaz meg,
tervezeteket készít; mindez hozzájárul az innováció iránti nyitottság és igény, valamint a
felelősségteljes munkamorál megalapozásához.

8. évfolyam
Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulásával a tanuló azokat az érvényes ismereteket
sajátíthatja el és azon készségeket szerezheti meg, amelyeket a mindennapi életben
hasznosíthat, amelyek révén felkészülhet felnőtt szerepeire, tudatos és felelős állampolgárrá
és egyben elkötelezett hazafivá válhat.
A témakörök struktúrájának kialakításakor két alapvető szempont érvényesült. A témák
bővülő egymásra épülése koherens rendszert alkot: a család, mint a társadalom legalapvetőbb
intézménye, a tanuló településének megismerése, a lakóhely kulturális értékeinek kiemelése,
az intézmények, szervezetek működésének, majd a nagyobb rendszerek funkciójának
vizsgálata, a nemzeti közösséghez tartozás feltételeinek számbavétele, a nemzeti identitás
alkotóelemeinek megbeszélése, a haza iránti kötelezettségek megismerése, a nemzeti/etnikai
kisebbségi jogok azonosítása. Ezen témakörök egymásra épülésével a tanuló
rendszerszemlélete is alakul: differenciált tudást szerezhet meg szűkebb és tágabb
környezetéről, hazájáról és a társadalomról, amelyben él.
A tanuló elsajátítja a mindennapi életben alkalmazandó készségeket, tájékozódik a munka
világában, megismeri a tudatos fogyasztóvá válás meghatározó és a fenntarthatóság alapvető
szempontjait: támogatást kap a felnőtt élet szerepeire történő felkészüléséhez.
Az állampolgári ismeretek tantárgy épít a tanulók együttműködésére, az egyéni teljesítményre
és érdeklődésre, valamint a tanulók csoportos tevékenységére. A pedagógus a nevelő – oktató
munka során a tanulói tevékenységeket megszervező, irányító, illetve koordináló feladatai is
megjelennek, a tanulási folyamatban a segítő-támogató szemléletmód jellemzi a
tevékenységét. A tanuló teljesítményének értékelésében az önértékelés, a csoportos
megbeszélés, a társak kölcsönös javaslatai is szerepet kaphatnak. A társas tanulás alkalmai
révén a tanuló megtapasztalhatja a nézetek, vélemények sokféleségét, kifejezheti saját
gondolatait, amelyekbe beépítheti mások értékes megnyilvánulásait, ezek révén fejlődhet
önismerete és önértékelése is.
A Családtörténeti kutatás, a Településkutatás és a Szakmák, foglalkozások, mesterség és
hivatás projektet az iskolai tematikus hetek, témahetek, projektnapok keretében valósíthatják
meg a tanulócsoportok.
A tantárgy tanulási eredményeinek követésére alapvetően a tanulást támogató értékelés
ajánlott, s ebben a tanulót segítő, fejlesztő visszajelzések, amelyek között a pedagógus és a
társak értékelése ugyanúgy szerepet játszik, mint a csoportos megbeszélés és önértékelés. Az
értékelési folyamatban kiemelt szempont a tanuló bekapcsolódása a kooperatív
tevékenységekbe, továbbá lényeges az önállóan vagy társaival közösen végzett digitális
eszközhasználaton alapuló feladatok megoldása. Összegző-minősítő értékelés (ötfokozatú
skálán értelmezett érdemjeggyel) javasolt a tanuló mindennapi életben való tájékozódásához
kapcsolódó témakörök esetében (Mindennapi ügyintézés; Felkészülés a felnőtt szerepekre;
Köznevelés; Az egészségügyi rendszer és a szociális ellátás) és A magyar állam intézményei;
Az állam szerepe a gazdaságban témakörnél.

A 8. évfolyamon az állampolgári ismeretek tantárgy alapóraszáma: 34 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Család; a családi szocializáció jellemzői, a hagyományos
családmodell
A család gazdálkodása és pénzügyei
Településünk, lakóhelyünk megismerése

Javasolt óraszám
4
3
6

Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötelezettségeink
A magyar állam alapvető intézményei, az állam szerepe a
gazdaságban
Mindennapi ügyintézés; felkészülés a felnőttkori szerepekre,
feladatokra
A fogyasztóvédelem alapjai
A nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és szociális ellátás
Összes óraszám:

6
5
4
3
3
34

TÉMAKÖR: CSALÁD; A CSALÁDI SZOCIALIZÁCIÓ JELLEMZŐI; A HAGYOMÁNYOS
CSALÁDMODELL

Javasolt óraszám: 4 óra
Alsó tagozatos olvasmányok az őskori emberről és a Bibliából.
A negatív számok használata a mindennapi életben (hőmérséklet,
Előzetes tudás
adósság), a számok helye a számegyenesen. Az idő mérése.
Felismeri a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló
jelentőségét.
Értelmezi a családi kohézió alapelemeit, jellemzőit: együttműködés,
A tematikai egység szeretetközösség, kölcsönösség, tisztelet;
nevelési-fejlesztési Értelmezi a család mint a társadalom alapvető intézményének szerepét
és jellemzőit;
céljai
Felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita
társadalmi hasznosságát.

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Család; a családi
szocializáció
jellemzői; a
hagyományos
családmodell

Fejlesztési feladatok
Az önismeret, önértékelés
és a reális énkép alakítása
A kommunikációs készség
fejlesztése
A véleményalkotás és a
véleménynyilvánítás
fejlesztése
Az élményalapú,
tapasztalati tanulás
elősegítése
A generációk közötti
kapcsolat, a nemzedékek
közötti párbeszéd erősítése
Az egymást követő
generációk életútjának
megismerése révén a
történetiség saját élményű
megtapasztalása
A hagyományos
családmodell közösségi és
társadalmi fontosságának

Fogalmak és
adatok/Lexikák
család, házasság,
családi szerepek,
gyermekvállalás

Kapcsolódási
pontok
Történelem:
személyes
történelem
Etika/ hit-és
erkölcstan:
család

tudatosítása, a családi
szerepek megismerése
Ismeretszerzés,
forrásfeldolgozás a családi
szocializáció folyamatáról
és jellemzőiről
Családtörténeti kutatás
projekt a tanuló választása
és egyéni tervezés alapján
A család fogalma és
társadalmi szerepe; A
család: szeretetközösség,
együttműködés,
kölcsönösség, tisztelet; A
családi szerepek; A családi
szocializáció jellemzői

Javasolt tevékenységek
− Különböző szövegtípusok feldolgozása (naplók, ismeretterjesztő szövegek, memoárok) tartalmi
elemeinek megértése, értelmezése és bemutatása a család fogalma és társadalmi szerepe témakörben

− Szempontok és minta segítségével családtörténeti interjúterv összeállítása
−
−
−
−

Káté összeállítása, plakát készítése a családi szerepekről
Kérdések megfogalmazása, kérdéssor összeállítása minta alapján: családtörténeti interjúterv
készítése
Családtörténeti fotómontázs, digitális tartalmak összeállítása
Valós vagy elképzelt családtörténeti interjú készítése

TÉMAKÖR: A CSALÁD GAZDÁLKODÁSA ÉS PÉNZÜGYEI
Javasolt óraszám: 3 óra
Személyes tapasztalatok a családi – háztartási gazdálkodással
kapcsolatban. Kamatszámítás.
Ismeri a családi háztartás összetevőit, értelmezi a család gazdálkodását
meghatározó és befolyásoló tényezőket.
A tematikai egység Felismeri a családi háztartás gazdasági-pénzügyi fenntarthatóságának
nevelési-fejlesztési és a környezettudatos életvitel kialakításának társadalmi jelentőségét.
céljai
A pénzkezelés alapvető fogalmainak megértetése a családi gazdálkodás
legfontosabb kérdéseihez kapcsolódóan.
Előzetes tudás

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Fejlesztési feladatok

Fogalmak és
adatok/Lexikák

Kapcsolódási pontok

Családi
bevételek:
munkával
szerzett
jövedelmek, nem
munkával
szerzett
jövedelmek
(társadalmi
juttatások,
tulajdonból
származó
jövedelmek,
örökség,
nyeremény,
vagyon).
Családi kiadások:
létszükségleti
kiadások (élelem,
ruházkodás,
lakás, közüzemi
szolgáltatások),
egyéb kiadások
(oktatásikulturális,
szabadidős és
rekreációs
kiadások).
Takarékosság a
háztartások
fogyasztásában és
vásárlásában
(energiahasználat,
beruházás,
tudatos vásárlás,
hulladékkezelés
és
újrahasznosítás).
Családi
pénzkezelési
technikák
(megtakarítás és
befektetés, hiány
és hitel,
bankszámlák,
bankkártyák és
banki műveletek).

családi háztartás, a
család bevételei:
jövedelmek,
társadalmi
juttatások, a
tulajdonból
származó
jövedelmek,
örökség, nyeremény,
a család kiadásai:
létszükségleti
kiadások, jóléti
(például kulturális,
szabadidős és
rekreációs)
kiadások, rendkívüli
kiadások,
Az
élményalapú, fogyasztás, pénzügyi
tapasztalati
tanulás tudatosság,
gazdasági-pénzügyi
elősegítése
fenntarthatóság¸
A
digitális környezettudatosság;
kompetencia
fejlesztése
A
szövegértés,
szövegalkotás
fejlesztése
A véleményalkotás
és
a
véleménynyilvánítás
támogatása
A
háztartás
fogalmának
értelmezése
A
család
bevételeinek
és
kiadásainak
csoportosítása
Információk
gyűjtése
és
értelmezése a család
megtakarítási
lehetőségeiről
A tudatos vásárlás
családi és társadalmi
hatásainak

− Az
önismeret,
önértékelés és a
reális
énkép
alakítása
− A kommunikációs
készség fejlesztése
− A csoportosítási és
rendszerezési
készség fejlesztése;
a rendszerszemlélet
alakítása
− A több nézőpontú,
mérlegelő
gondolkodás
fejlesztése
−

−

−

−

−

−

−

−

Földrajz:
Egy termék árát
befolyásoló tényezők.
Kiadás és bevétel.
Különböző fizetési
módok. A fogyasztási
szokások változásai.
Matematika:
Diagramok, táblázatok,
grafikonok –
adatleolvasás, készítés,
értelmezés. Kamatos
kamat, befektetés és
hitel.
Technika, életvitel és
gyakorlat:
A háztartás és a
közszolgáltatások.
Hulladékgazdálkodás.

megismertetése, az
ok
–
okozati
összefüggések
feltárása
− A
családok
takarékossági
lehetőségei,
a
környezettudatos
életvitel
− A
családokra
jellemző fogyasztási
szokások
− Családi költségvetés
alapvető elemeinek
megismerése,
értelmezése,
a
következtetések
megfogalmazása

Javasolt tevékenységek
− Családi háztartás, a család pénzügyeivel kapcsolatos dokumentumok elemzése
− Egy elképzelt családi bevételeinek és kiadásainak megtervezése
− Szakértői mozaik vagy más, kooperatív csoportmunkában használható értékelő, ellenőrző
tevékenység segítségével egy fiktív családi költségvetés vizsgálata

− Infokommunikációs eszközök segítségével információk gyűjtése és értelmezése a család
megtakarítási lehetőségeiről
− Érvek összegyűjtése a tudatos vásárlás családi és társadalmi hatásairól
−
−

Plakát vagy digitális eszközökkel elkészített produktum a bevételekről és a kiadásokról, a
megtakarítási lehetőségekről
A környezettudatos életmód alakításának lehetőségeit, tényezőit feltáró képzelt vagy valós riport
készítése

TÉMAKÖR: TELEPÜLÉSÜNK, LAKÓHELYÜNK MEGISMERÉSE
Javasolt óraszám: 6 óra
Földrajzi, történelmi ismeretek
Előzetes tudás
Ismeri településének, lakóhelyének kulturális, néprajzi értékeit, a
település történetének alapvető eseményeit és fordulópontjait;
Ismeri a saját településének, lakóhelyének alapvető jellemzőit,
A tematikai egység értelmezi a településen működő intézmények és szervezetek szerepét és
nevelési-fejlesztési működését.
Társaival együttműködve a lakóhelyével kapcsolatos javaslatokat
céljai
fogalmaz meg, tervet készít a település fejlesztésének lehetőségeiről;
Felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita
társadalmi hasznosságát;

Arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén
teljesítse;
Önállóan vagy társaival együttműködve javaslatokat fogalmaz meg,
tervet, tervezetet készít.

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Településünk,
lakóhelyünk
megismerése

Fejlesztési feladatok
A csoportosítási és
rendszerezési készség
fejlesztése; a
rendszerszemlélet
alakítása
A több nézőpontú,
mérlegelő gondolkodás
fejlesztése
A kommunikációs készség
fejlesztése
A véleményalkotás és a
véleménynyilvánítás
fejlesztése
A generációk közötti
kapcsolat, a nemzedékek
közötti párbeszéd erősítése
Az élményalapú,
tapasztalati tanulás
elősegítése
Az együttműködési és a
szervezőkészség
fejlesztése
Szövegértési és
szövegalkotási készség
fejlesztése
Digitális kompetencia
fejlesztése
A település, lakóhely
környezeti
sajátosságainak,
történelmének
megismerése
A településen jelenlévő
egyházi, vagy kulturális
szervezet, sportegyesület
megismerése
A település, lakóhely
jellemzőinek megismerése

Fogalmak és
adatok/Lexikák
intézmény,
önkormányzat,
polgármester,
polgármesteri
hivatal, jegyző,
egyház, vallási
közösség, szervezet,
karitatív szervezet,
civil szervezet,
alapítvány,
településfejlesztés,
társadalmi felelősség,
fenntarthatóság;

Kapcsolódási
pontok
Történelem: Eger
története
Földrajz:
településtípusok
Informatika:
önálló
ismeretszerzés az
interneten

A település történelmi,
kulturális, néprajzi
értékeinek megismerése
A település, lakóhely
közintézményei
A település fejlesztésének
lehetőségei
A település, lakóhely
alapvető jellemzői; A
település történetének
sajátosságai; A lakóhely
kulturális értékei; A
településen működő
intézmények és
szervezetek

Javasolt tevékenységek

− Beszélgetőkör a település történelmi, kulturális, néprajzi értékeiről
−
−

−

Településtörténeti kvíz összeállítása
Ötletbörze: a település fejlesztése, a település környezetének javítása
Plakát vagy digitális tartalom készítése a település közintézményeiről, működésükről

− Önálló vagy társas együttműködés eredményeként tematikus fotógalériák összeállítása a
lakóhelyről, például Lakóhelyem múltja, archív fotók felhasználásával (Lakóhelyünk
múltja…); Lakóhelyem, ahogy én látom (Lakóhelyünk, ahogy mi látjuk…)
− Kreatív írás: Az önálló vagy a társas tevékenység révén különböző publicisztikai műfajú
szövegek alkotása a település kulturális értékeiről és/vagy mindennapi életéről,
eseményeiről az iskola honlapja vagy a helyi újság, weboldal számára
− Helytörténeti tabló készítése
− Tematikus fotógalériák összeállítása a lakóhelyről: múltja, környezeti-természeti és
kulturális értékei, jellegzetes épületei

TÉMAKÖR: NEMZET, NEMZETISÉG; A HAZA IRÁNTI KÖTELEZETTSÉGEK
Javasolt óraszám: 6 óra
Történelmi ismeretek szerzése során elsajátított ismeretek
Előzetes tudás
Megfogalmazza a nemzeti identitás jelentőségét az egyén és a közösség
szempontjából is.
Társaival megvitatja a nemzetek, nemzetállamok helyét és szerepét a
globális világban;
Értelmezi és társaival megbeszéli a honvédelem jelentőségét a
A tematikai egység globalizáció korában;
nevelési-fejlesztési Felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita
társadalmi hasznosságát;
céljai
Arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén
teljesítse;
Beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az
infokommunikációs eszközöket.

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Nemzet,
nemzetiség; a haza
iránti
kötelezettségek

Fejlesztési feladatok
Az önismeret fejlesztése
Az élményalapú,
tapasztalati tanulás
elősegítése
A több nézőpontú,
mérlegelő gondolkodás
fejlesztése
A kommunikációs készség
fejlesztése
A véleményalkotás és a
véleménynyilvánítás
fejlesztése
Digitális kompetencia
fejlesztése
Szövegértési és
szövegalkotási készség
fejlesztése
Nemzeti identitás,
hazaszeretet kialakítása,
megerősítése
A magyar kulturális
örökség és hagyományok
megismerése
A közösség iránti
kötelességtudat és
felelősségérzet kialakítása,
a patriotizmus és
lokálpatriotizmus
értelmezése
A honvédelem szerepének,
lehetőségeinek,
feladatainak megismerése
Más kultúrák iránti
érdeklődés kialakítása
A nemzetállamok helye,
szerepe és fontossága a
globális világban
Magyarország és az
Európai Unió
kapcsolatrendszerének
megismerése, elemzése
Népek, nemzetiségek
megismerése
Magyarországon és a
Kárpát-medencében

Fogalmak és
adatok/Lexikák
nemzet, nemzeti
identitás,
honvédelem, nemzeti
kisebbség,
nemzetiség,
nemzetiségi jogok,
Európai Unió, jogok
és kötelezettségek,
hazaszeretet,
globalizáció,
nemzetpolitika

Kapcsolódási
pontok
Történelem
Földrajz
Informatika

−

Nemzetfogalom,
nemzeti
identitás,
nemzetállam;
Lokálpatriotizmus,
hazafiság, európaiság;
Nemzetiségek,
nemzetiségi jogok

Javasolt tevékenységek
− Fogalommagyarázat készítése
− Forráselemzés: a nemzeti öntudat és a hazaszeretet megjelenése a művészeti alkotásokban

− Digitális tartalmakkal támogatott előadás készítése a magyarországi nemzetiségek vagy
egy nemzetiség hagyományairól, kultúrájáról
− Vita a jogok és kötelességek egyensúlyáról
− Gyűjtőmunka a honvédelem feladatairól, az ezzel kapcsolatos állampolgári
kötelezettségekről
− Lehetőség szerint a Honvédség állományából előadó meghívása az ország védelmével
kapcsolatos feladatok témakörében
− Esszéírás a nemzeti identitás megerősítésének fontosságáról
−
−
−

Tabló készítése az Európai Unió legfontosabb intézményeiről
Előadás a nemzeti önrendelkezés szerepéről a globális környezetben, ennek megvitatása
Grafikus szervező készítése Magyarország legfontosabb kétoldalú és többoldalú
kötelezettségeiről, kapcsolatrendszeréről

TÉMAKÖR: A MAGYAR ÁLLAM ALAPVETŐ INTÉZMÉNYEI; AZ ÁLLAM SZEREPE A
GAZDASÁGBAN

Javasolt óraszám: 5 óra
Családi és település gazdálkodása
Előzetes tudás
– ismeri a magyar állam alapvető intézményeinek feladatkörét és
működését;
– értelmezi a törvényalkotás folyamatát;
– azonosítja az igazságszolgáltatás intézményeit és működésük
jellemzőit;
– értelmezi az állam gazdasági szerepvállalásának területeit,
A tematikai egység − A kommunikációs készség fejlesztése
nevelési-fejlesztési
− Digitális kompetencia fejlesztése
céljai
− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése
− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a
rendszerszemlélet alakítása
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése
−

−

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
A magyar állam
alapvető
intézményei; az
állam szerepe a
gazdaságban

Fejlesztési feladatok

Fogalmak és
adatok/Lexikák
A magyar állam alapvető
állam, államforma,
intézményeinek
állampolgárság,
megismerése,
alkotmány,
rendszerezése
Magyarország
A magyar állampolgárság
Alaptörvénye,
feltételei
köztársasági elnök,
A törvényalkotás menete
Országgyűlés,
Aigazságszolgáltatás
törvény, Kormány,
intézményeinek és
Alkotmánybíróság,
funkcióinak megismerése
jogképesség,
Az igazságszolgáltatás
korlátozott
szereplői és feladatkörük
jogképesség,
Az állam feladatainak
intézmény, polgári
megismerése, gazdasági
per, büntetőper,
szerepének azonosítása
bíróság, ügyészség,
Az állam bevételeinek
ügyvéd,
csoportosítása
közteherviselés, adó,
A háztartások és az
adófajták, adómorál,
állam
pénzügyi tudatosság,
kapcsolatrendszere
rendvédelem,
− A közteherviselés, az katasztrófavédelem;
adózás
társadalmi
jelentősége
− A
magyar
állam
alapvető intézményei:
köztársasági
elnök,
Országgyűlés,
Kormány,
Alkotmánybíróság; Az
igazságszolgáltatás
funkciója és jellemzői;
A bíróságok és az
ügyészségek;
Az
ügyvéd tevékenysége
és szerepe; Az állam
szerepe a gazdaságban

Kapcsolódási
pontok
Matematika
Történelem
Földrajz
Informatika

Javasolt tevékenységek
− Magyarország államformáiról időszalagos bemutató készítése
− A törvényalkotás folyamatának bemutatása tanulói kiselőadás segítségével
− Folyamatábra vagy egyéb grafikai szervező készítése és értelmezése a törvényalkotás folyamatáról

−
−
−

Igazságszolgáltatás részei: plakát vagy digitális tartalom készítése
Vita: a közteherviselés szerepéről, az adóelkerülés morális és gazdasági következményeiről
Szakértői mozaik: A magyar állam alapvető intézményei; Az állam szerepe a gazdaságban

− Strukturált szövegalkotási feladat – az állami intézmények rendszerének vázlatos
bemutatása
− Egy kiválasztott intézmény egy napjáról, az ott elvégzett feladatokról elképzelt hivatalnok
élménybeszámolójának készítése
− Plakát vagy digitális bemutató készítése az állampolgári jogokról és kötelezettségekről.

TÉMAKÖR: MINDENNAPI ÜGYINTÉZÉS, FELKÉSZÜLÉS A FELNŐTTKORI SZEREPEKRE
Javasolt óraszám: 4 óra
Család, családi élet témakör
Előzetes tudás
Azonosítja a mindennapi ügyintézés alapintézményeit, az alapvető
ellátó rendszerek funkcióját és működési sajátosságait;
Megismeri és értelmezi a diákmunka alapvető jogi feltételeit, kereteit.
Társaival együttműködve információkat gyűjt és értelmez a
A tematikai egység foglalkoztatás, a szakmaszerkezet változásairól;
nevelési-fejlesztési Arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén
teljesítse;
céljai
Beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az
infokommunikációs eszközöket.

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Mindennapi
ügyintézés,
felkészülés a
felnőttkori
szerepekre

Fejlesztési feladatok
− A csoportosítási és
rendszerezési készség
fejlesztése;
a
rendszerszemlélet
alakítása
− A több nézőpontú,
mérlegelő gondolkodás
fejlesztése
− A
kommunikációs
készség fejlesztése
−

Az
élményalapú,
tapasztalati
tanulás
elősegítése

− A generációk közötti
kapcsolat,
a
nemzedékek
közötti
párbeszéd erősítése
− Digitális kompetencia
fejlesztése

Fogalmak és
adatok/Lexikák
ügyfélkapu,
kormányablak,
kormányhivatal,
járási hivatal,
polgármesteri
hivatal, települési,
fővárosi és kerületi
önkormányzat,
körjegyzőség,
diákmunka,
munkaszerződés,
pályaorientáció,
életpálya-tervezés

Kapcsolódási
pontok
Történelem
Földrajz
Magyar nyelv:
helyesírás,
hivatalaos
iratok kitöltése

− Szövegértési
és
szövegalkotási készség
fejlesztése
− A
mindennapi
ügyintézés
alapvető
feladatai,
a
legfontosabb
ügytípusok
− Az
elektronikus
ügyintézés
− A diákmunka jogi
feltételeinek, speciális
jellemzőinek
megismerése
− Foglalkozások,
szakmák,
hivatások
szempontok
csoportosítása,
összehasonlítása
− A
munkaerőpiac
alapvető
feltételrendszerének
megismerése
− Az életpálya-tervezés
kérdései
− A
mindennapi
ügyintézés területei; Az
állampolgár
hivatali
ügyintézése;
Foglalkozások,
szakmák,
a
szakmaszerkezet
változásai

Fejlesztési feladatok és ismeretek

FOGALMAK
Javasolt tevékenységek
Tabló készítése a családokat érintő legfontosabb hivatali ügytípusokról

− Helyzetgyakorlat vagy szituációs játék a mindennapi ügyintézés egy-egy eljárásáról
−

Vita: a diákmunka szerepe és lehetőségei

−
−

Grafikai szervező segítségével a szakmák, foglalkozások, hivatások csoportosítása
Kiselőadás, prezentáció készítése a digitalizáció és robotika szerepéről a munkaerőpiac
változásaiban

− Plakát készítése a pályaorientációt meghatározó tényezőkről
− A szakmák, foglalkozások, mesterség és hivatás projekthez kapcsolódva beszámoló
készítése egy szakmáról, szakmacsoportról
− Disputa: Az automatizáció, a digitalizáció és a robotizáció gazdasági és társadalmi
következményei

TÉMAKÖR: A FOGYASZTÓVÉDELEM ALAPJAI
Javasolt óraszám: 3 óra
Előzetes tudás
Fogyasztási szokásaiban érvényesíti a tudatosság szempontjait is.
A kommunikációs készség fejlesztése

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

A több nézőpontú, értelmező gondolkodás fejlesztése
A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása
Digitális kompetencia fejlesztése
Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése
A döntési képesség fejlesztése
Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése
A fogyasztóvédelem fogalmának értelmezése
A fogyasztóvédelem tipikus területei
A fogyasztói jogok és azok érvényesítésének lehetőségei
A fogyasztói társadalom kialakulása, sajátosságai: lehetőségek és
veszélyek
− A tudatos fogyasztói magatartás és a fenntarthatóság, környezetvédelem
kapcsolata
− Szerkezeti és folyamatábra értelmezése a fogyasztói jogokról és a
fogyasztói érdekek érvényesítéséről
− A körültekintő vásárlást megalapozó tájékozódás fontosságának
tudatosítása

-- Fogyasztóvédelem; fogyasztói jogok; tudatos fogyasztó

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
A
fogyasztóvédelem
alapjai

Fejlesztési feladatok
− A
kommunikációs
készség fejlesztése
− A
több
nézőpontú,
értelmező gondolkodás
fejlesztése
− A
rendszerezési
képesség fejlesztése, a
rendszerszemlélet
alakítása

Fogalmak és
adatok/Lexikák
fogyasztóvédelem,
fogyasztói jogok,
fogyasztói
társadalom, a
fogyasztói érdekek
védelme, tudatos
fogyasztó,
fenntarthatóság,
ökológiai lábnyom

Kapcsolódási
pontok
Magyar nyelv
és irodalom:
írásbeli és
szóbeli
kommunikáció
Matematika:
alapműveletek
Történelem:
A piac
kialakulása

− Digitális kompetencia
fejlesztése
− Szövegértési
és
szövegalkotási készség
fejlesztése
− A döntési képesség
fejlesztése
− Az
élményalapú,
tapasztalati
tanulás
elősegítése
− A
fogyasztóvédelem
fogalmának
értelmezése
− A
fogyasztóvédelem
tipikus területei
− A fogyasztói jogok és
azok érvényesítésének
lehetőségei
− A
fogyasztói
társadalom kialakulása,
sajátosságai:
lehetőségek
és
veszélyek
− A tudatos fogyasztói
magatartás
és
a
fenntarthatóság,
környezetvédelem
kapcsolata
− Szerkezeti
és
folyamatábra
értelmezése
a
fogyasztói jogokról és a
fogyasztói
érdekek
érvényesítéséről
− A körültekintő vásárlást
megalapozó
tájékozódás
fontosságának
tudatosítása

-- Fogyasztóvédelem;
fogyasztói jogok; tudatos
fogyasztó

Javasolt tevékenységek
− Fogyasztóvédelemi tájékoztató plakát készítése,
− Elképzelt vagy valós fogyasztóvédelmi esetek gyűjtése a sajtóból vagy a világháló segítségével

−
−

Animáció vagy prezentáció készítése a tudatos fogyasztói magatartás ismérveiről
Vita: a tudatos fogyasztói magatartás és a fenntarthatóság kapcsolatáról
Folyamatábra készítése a fogyasztói társadalom kialakulásának hatásairól a természeti környezetre

TÉMAKÖR: A NAGY ELLÁTÓRENDSZEREK: KÖZNEVELÉS, EGÉSZSÉGÜGY ÉS A SZOCIÁLIS
ELLÁTÁS

Javasolt óraszám: 3 óra
A család, személyes történelem
Előzetes tudás
Értelmezi az alapvető ellátórendszerek funkcióját
A tematikai egység
Beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az
nevelési-fejlesztési
infokommunikációs eszközöket.
céljai
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
A nagy
ellátórendszerek:
köznevelés,
egészségügy és a
szociális ellátás

Fejlesztési feladatok
A csoportosítási és
rendszerezési készség
fejlesztése; a
rendszerszemlélet
alakítása
A kommunikációs készség
fejlesztése
Az élményalapú,
tapasztalati tanulás
elősegítése
Szövegértési és
szövegalkotási készség
fejlesztése
Digitális kompetencia
fejlesztése
Az empátia erősítése
Az oktatási rendszer
legfontosabb elemei,
szereplői; felépítése,
feladatai
− Az
egészségügyi
ellátás
színterei,
feladatai, szereplői
A szociális ellátórendszer
feladatai, szerepe a
társadalomban
A közfeladatot ellátó
személyek (pl.
pedagógusok, orvosok,
mentők) feladatai, kiemelt
társadalmi hasznosságuk
megértése

Fogalmak és
adatok/Lexikák
köznevelés,
felsőoktatás,
szakképzés,
egészségügyi
rendszer,
társadalombiztosítás,
szociális ellátás,
családtámogatás,
kórház,
rendelőintézet,
szakorvos, háziorvos;

Kapcsolódási
pontok
Biológia
Magyar
Matematika
Történelem
Informatika

A nagy ellátórendszerek
társadalmi, gazdasági
hatásainak megismerése
A köznevelési, az
egészségügyi és a szociális
intézmények jellemzői

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
FOGALMAK
Javasolt tevékenységek
− Tájékoztató plakát készítése egy elképzelt település orvosi ellátásáról
− Továbbtanulási tanácsadó kiadvány szerkesztése 8. évfolyamos tanulók részére az egyes
iskolatípusokról
− Szakértői mozaik: oktatási rendszer, egészségügyi rendszer, szociális ellátás
− Vita: a szociális ellátás szerepéről és a társadalmi szolidaritás fontosságáról

− Szempontok segítségével beszámoló készítése egy-egy ellátórendszer jellemzőiről:
köznevelés, egészségügyi rendszer, szociális ellátás
−

Információ gyűjtése és digitális térkép készítése a település/járás vagy kerület/megye
egészségügyi ellátást biztosító intézményeiről
Grafikai szervező készítése az általános iskola feladatairól, szerepéről a diákok szemszögéből
Prezentáció készítése a valamelyik ellátórendszer működéséről

−
−

Továbbhaladás feltételei:
Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe
vételére, és tudjon ezekre reflektálni.
Legyen képes példák segítségével értelmezni az alapvető emberi, gyermek- és diákjogokat,
valamint a társadalmi szolidaritás különböző formáit.
Legyen képes példák segítségével bemutatni a legfontosabb állampolgári jogokat és
kötelességeket, tudja értelmezni ezek egymáshoz való viszonyát.
Legyen képes a gazdasági és pénzügyi terület fontosabb szereplőit azonosítani, illetve
egyszerű családi költségvetést készíteni, és mérlegelni a háztartáson belüli megtakarítási
lehetőségeket.

ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK MINIMUMKÖVETELMÉNYEK







Ismeri hagyományos családmodell közösségi és társadalmi fontosságát, a családi szerepeket,
családi szocializáció jelentőségét.
Legyen képes a gazdasági és pénzügyi terület fontosabb szereplőit azonosítani, illetve
egyszerű családi költségvetést készíteni, és mérlegelni a háztartáson belüli megtakarítási
lehetőségeket.
Ismeri településének, lakóhelyének kulturális, néprajzi értékeit, a település történetének
alapvető eseményeit és fordulópontjait;
Ismeri a saját településének, lakóhelyének alapvető jellemzőit, értelmezi a településen
működő intézmények és szervezetek szerepét és működését.
Megfogalmazza a nemzeti identitás jelentőségét az egyén és a közösség szempontjából is.






ismeri a magyar állam alapvető intézményeinek feladatkörét és működését;
értelmezi a törvényalkotás folyamatát;
azonosítja az igazságszolgáltatás intézményeit és működésük jellemzőit;
értelmezi az állam gazdasági szerepvállalásának területeit,



Ismeri a mindennapi ügyintézés alapintézményeit, az alapvető ellátó rendszerek funkcióját és
működési sajátosságait;

Fogalmak és adatok: család, házasság, családi szerepek, gyermekvállalás, családi háztartás, a
család bevételei, kiadások, intézmény, önkormányzat, polgármester, polgármesteri hivatal,
jegyző, nemzet, nemzeti identitás, honvédelem, nemzeti kisebbség, nemzetiség, nemzetiségi
jogok, Európai Unió, jogok és kötelezettségek, hazaszeretet, globalizáció, állam, államforma,
állampolgárság, alkotmány, Magyarország Alaptörvénye, köztársasági elnök, Országgyűlés,
törvény, Kormány, Alkotmánybíróság,
ügyfélkapu, kormányablak, fogyasztóvédelem, köznevelés, felsőoktatás, szakképzés,
egészségügyi rendszer, társadalombiztosítás, szociális ellátás, családtámogatás, kórház,
rendelőintézet, szakorvos, háziorvos,

Hon- és népismeret
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 Kárpátmedence 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 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, 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.
A tantárgyi értékelés formái, szempontjai

A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérni:
mennyire vesz részt a tanuló aktív, alkotó módon a tanórákon, mennyire kapcsolódik bele
a különböző tevékenységekbe;
a tanítási órák során kialakított, illetve megerősített pozitív attitűdök, személyiségvonások
kiemelésének, a személyre szóló fejlesztő értékelésnek fontos szerepe van.
A tanulók teljesítményének osztályzattal történő értékelése a tanulói ismeretek,
tevékenységek szóbeli, írásbeli értékelése alapján történhet:
szóbeli, írásbeli beszámoló egy–egy résztémából;
témazáró dolgozatok;
kiselőadás, írásbeli vagy szóbeli beszámoló egy–egy témakörben a megadott
szakirodalom, önálló gyűjtés alapján;
előre kiadott témák közül tetszés szerint választott kérdéskör feldolgozása (képi, írásbeli,
szóbeli);
népi játékok, népszokások eljátszásának, kézműves tevékenységeknek írásbeli, szóbeli
értékelése.

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Az én világom
Találkozás a múlttal
Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink
Összefoglalás, gyakorlás
Összes óraszám:

TÉMAKÖR: AZ ÉN VILÁGOM
Javasolt óraszám: 6 óra

Javasolt óraszám
6
20
8
2
36

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.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai











Az én világom I.
A 19–20. század fordulóján jellemző hagyományos
paraszti életmód

Órakeret 6
óra

Alsó tagozatos olvasmányok a családról.
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelésioktatási 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.

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.
A településre jellemző
mesterségek

Fejlesztési követelmények













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
Családi történetek, családfa
Szomszédság,
rokonság
fogalma, rokoni viszonyok,
elnevezések
A
település
jellegzetes
mesterségei
Nagyszüleink, dédszüleink és a
régebbi
korok
világának
erkölcsi normái

Kapcsolódási pontok
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek:
Család és lakóhely.
Erkölcstan:
Család, otthon. Egyén
és közösség.
Technika, életvitel és
gyakorlat:
A családi élet
színtere, a családi
otthon; különböző
lakókörnyezetek
jellemzői.
Rokonsági és
generációs
kapcsolatok a
családban.

 A lakóhely épített és természeti
összegyűjtése,
környezetének
adottságai,
rendszerezése.
helytörténete,
néphagyományai
 A közvetlen környezet
értékeinek feltárása páros
vagy csoportmunkában:
épített örökség elemeinek
makett formájában történő
elkészítése, tabló a
természeti értékekről. Az
emlékhelyek gondozása.

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

TÉMAKÖR: TALÁLKOZÁS A MÚLTTAL
Javasolt óraszám: 20 óra
Tanulási eredmények

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.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Találkozás a múlttal
Családtörténet, településtörténet.



A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai:

Órakeret 20
óra



érdeklődő attitűdjével erősíti a nemzedékek közötti párbeszédet.
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.

Fejlesztési
követelmények

Tevékenységek


Tanulmányi kirándulás 
néprajzi
tematikájú
kiállítás
megtekintésével


 A szűkebb és tágabb

lakóhely életmódja és
a háztípusai történeti

változásainak
elemzése fényképek,

korabeli
leírások
alapján
 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
 A különböző jeles
napokhoz, keresztény
ünnepi szokásokhoz
kapcsolódó témanap,
tematikus hét vagy
témahét szervezése,














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

Kapcsolódási pontok
Természetismeret: Településtípusok
(tanya, falu, város), jellemző
képük, a hozzájuk kötődő
tevékenységek.
Vizuális kultúra: Lakóhelyhez
közeli néprajzi tájegység építészeti
jellegzetességei, népművészete.
Technika, életvitel és gyakorlat:
A családi gazdálkodás,
takarékosság. Családi
munkamegosztás. Ételkészítési
folyamatok. Anyagok
tulajdonságai.
Testnevelés és sport:
Gyermekjátékok, népi játékok.
Ének-zene:
Népi gyermekdalok, népi
gyermekjátékok.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek:
Gyermekek nevelése és oktatása
régen. Életmód, öltözködés, divat.
Erkölcstan/Etika: szokások, normák
jelentősége. Vallási népszokások.

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

























A fonó, a kukoricafosztó
vagy egyéb a társas
munka
szokásainak
dramatikus feldolgozása
a kapcsolódó játékok 
felelevenítésével,

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















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.







Hagyományos paraszti
ételek
A
népi
táplálkozás
jellemzői
A gazdálkodó ember
legfontosabb munkái
Gyermekjátékok
A
városi
életforma
sajátosságai és változásai
a 19-20. században



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

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,
Kulcsfogalmak/
gyereklakodalom, leányélet, legényélet, lakodalom;
fogalmak
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

TÉMAKÖR: ÖRÖKSÉGÜNK, HAGYOMÁNYAINK, NAGYJAINK
Javasolt óraszám: 8 óra
Tanulási eredmények

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.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink

Órakeret
8 óra

Előzetes tudás

Hon- és népismeret előző témái.


A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai




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.

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 egyegy
megismert
helyi
népszokás, népdal, népmese
vagy monda
dramatikus
bemutatása
Világhírű magyar művészek és
tudósok bemutatása

Fejlesztési követelmények



















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 Kárpátmedencében
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

Kapcsolódási pontok
Természetismeret:
A Kárpát-medence és
hazánk nagytájai.
A népi kultúra értékei,
népszokások.
A kulturális élet
földrajzi alapjai
(nyelvek, vallások).
A magyarsághoz
kötődő világörökségi
helyszínek.
A magyarság által
lakott, országhatáron
túli területek, tájak
közös és egyedi
földrajzi vonásai.
Nemzeti parkok,
tájvédelmi körzetek.
Személyes tér.
A földrajzi tér:
közvetlen környezet,
lakóhely, környező
táj, haza.
Vizuális
kultúra: Lakóhelyhez
közeli néprajzi
tájegység építészeti
jellegzetességei,
viselete és kézműves
tevékenységei.
Magyar nyelv és
irodalom:
Népdalok, népmesék,
mondák.



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

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

A tanulók megismerik lakóhelyük, szülőföldjük természeti adottságait,
hagyományos gazdasági tevékenységeit, néprajzi jellemzőit,
történetének nevezetesebb eseményeit, jeles személyeit. A tanulási
folyamatban kialakul az egyéni, családi, közösségi, nemzeti
azonosságtudatuk. Általános képet kapnak a hagyományos gazdálkodó
életmód fontosabb területeiről, a család felépítéséről, a családon belüli
munkamegosztásról. A megszerzett ismeretek birtokában képesek
lesznek értelmezni a más tantárgyakban felmerülő népismereti
tartalmakat. Felfedezik a jeles napok, ünnepi szokások, az emberi élet
A fejlesztés várt
fordulóihoz kapcsolódó népszokások, valamint a társas munkák,
eredményei a
közösségi alkalmak hagyományainak jelentőségét, közösségmegtartó
ciklus végén
szerepüket a paraszti élet rendjében. Élményszerűen, hagyományhű
módon elsajátítják egy-egy jeles nap, ünnepkör köszöntő vagy
színjátékszerű szokását, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak
népszokásait és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket. Megismerik a
magyar nyelvterület földrajzi-néprajzi tájainak, tájegységeinek hon- és
népismereti, néprajzi jellemzőit. Világossá válik a tanulók számára,
hogyan függ össze egy táj természeti adottsága a gazdasági
tevékenységekkel, a népi építészettel, hogyan élt harmonikus
kapcsolatban az ember a természettel.

HON- ÉS NÉPISMERETI MINIMUMKÖVETELMÉNYEK



A tanuló megismerik lakóhelyük, szülőföldjük természeti adottságait, hagyományos gazdasági
tevékenységeit, néprajzi jellemzőit, történetének nevezetesebb eseményeit, jeles személyeit.
A tanulási folyamatban kialakul az egyéni, családi, nemzeti azonosságtudatuk.







Általános képet kapnak a hagyományos gazdálkodó életmód fontosabb területeiről, a család
felépítéséről, a családon belüli munkamegosztásról.
A megszerzett ismeretek birtokában képesek lesznek értelmezni a más tantárgyakban
felmerülő népismereti tartalmakat.
Felfedezik a jeles napok, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó
népszokások, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak hagyományainak jelentőségét,
közösségmegtartó szerepüket a paraszti élet rendjében.
Élményszerűen, hagyományőrző módon elsajátítják egy-egy jeles nap, ünnepköszöntő vagy
színjátékszerű szokását, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak népszokásait és a
hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket.

Kulcsfogalmak/ fogalmak: család, rokon, közösség, mesterség, foglalkozás, fenntarthatóság,
jurta, veremház, munkamegosztás;
ünnep, jeles nap, böjt, advent, , lucázás, kántálás, betlehemezés, húsvét, komatálküldés,
májusfaállítás, pünkösdölés, pünkösdikirályné-járás, nyári napforduló, búcsú, lakodalom;
szántás, vetés, aratás, szüret, fonás, szövés, fonó, ing, gatya, pendely, szoknya, kötény, ünnepi
viselet, böjtös nap, kenyérsütés, téli étrend, nyári étrend, vásár, körjáték, utánzó játék, eszközös
játék, sport jellegű játék, 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

Etika
5-8. évfolyam
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.
Az ajánlott 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.
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.
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.
Az etika kerettanterv főbb pedagógiai alapelvei:
 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
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.)

5-6. évfolyam
Az 5-6. 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 az önálló
identitás kialakítása felé tett első lépések is, a serdülő fogékonnyá válik a közösségi életben
megnyilvánuló igazságtalanságokra.
Az 5-6. évfolyamon az etika tantárgy alapóraszáma 68 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Javasolt
Javasolt
óraszám 5.
óraszám 6.
5
5
1. Éntudat – Önismeret
2. Család – Helyem a családban
6
6
6
3. Társas tudatosság és társas kapcsolatok – 6
Helyem a társas-lelkületi közösségekben
5
4. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – 5
helyem a társadalomban
6
5. A természet rendjének megőrzése, a fenntartható 6
jövő
6
6. Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén 6
értékrendjére
34
34
Összes óraszám:

5. évfolyam
TÉMAKÖR: ÉNTUDAT – ÖNISMERET
Javasolt óraszám: 5 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
 reálisan értékeli helyzetét, fejlődési célokat fogalmaz meg.
 felismeri a tudásszerzés módjait;
 felismeri a helyzethez illeszkedő érzelmeket és kifejezésmódjukat, és ennek megfelelően
viselkedik/cselekszik;
 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak
számára;
 képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására;
 döntései meghozatalakor figyelembe veszi a saját értékeit is.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megismeri az önazonosság fogalmát és jellemzőit, azonosítja saját személyiségének
néhány elemét;
 ismer testi-lelki egészséget őrző tevékenységeket és felismeri a saját egészségét
veszélyeztető hatásokat.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Testi és lelki változások
 A testi, lelki egészség egységének felismerése a saját egészségi állapot nyomon
követése;
 Az életkorra jellemző testi és szellemi fejlődés megfigyelése,
 Az önállósodás és növekvő felelősség elemzése;
 A saját és társak belső értékeinek és egyediségének tudatosítása.
 Én és mások
 A saját viszonyulás néhány elemének feltárása;
 Az emberek közötti hasonlóságok és különbségek felismerése,
 Az alapvető emberi viselkedésformák értékelése;
 Különböző emberi élethelyzetek megismerése;
 Az önértékelés módjainak tudatosítása.
 Harmonikus jövő
 Az egészséges és harmonikus életmód feltételei megfogalmazása;
 A pozitív és negatív hatások felismerése saját élethelyzetekben;
 Saját tanulási célok megfogalmazása;
 Valós és virtuális környezetben példaként szolgáló személyek keresése.
Fogalmak

önismeret, fejlődés, önállóság, felelősség, egészség, harmónia, elfogadás, tervezés, tanulás,
tudás, példakép, jövőkép

Témakör: CSALÁD – HELYEM A CSALÁDBAN
Javasolt óraszám: 6 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
 megfigyeli, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következményekkel járhat;
 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak
számára;
 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, a bizalomnak, tiszteletnek milyen szerepe van a
családban, a barátságokban;
 megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az online térben, milyen információkat oszthat meg
önmagáról.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megismer olyan mintákat és lehetőségeket, amelyek segítségével a különböző helyzetek
megoldhatók, illetve tudja, hogy hová fordulhat segítségért;
 azonosítja a családban betöltött szerepeket és feladatokat;
 azonosítja saját szerepét és feladatait;
 azonosít néhány, a családban előforduló konfliktust,
 felismeri a család életében bekövetkező nehéz helyzeteket, megfogalmaz néhány
megoldási módot;
 felismeri saját családjának viszonyrendszerét,
 azonosítja az egyéni, családi és társadalmi boldogulás feltételeit.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 A kapcsolatok hálója
 Saját viszonyrendszerek vizsgálata, a szűkebb és a tágabb közösségek hatása a tanuló
életére
 Az alapvető emberi érintkezések formáinak (viselkedés, verbális és non verbális
kommunikáció) megismerése valós és virtuális terepen is;
 A különböző érzelmeket kiváltó okok feltárása;
 Az érzelem vezérelte cselekvések következményeinek vizsgálata.
 A bizalom és a szeretet a kapcsolatokban
 Kapcsolatok elemzése a támogatás, bizalom, szeretet, tisztelet, segítség szempontjából;
 A tartós, bizalomra épülő kapcsolatok jellemzői és fenntartásuk feltételeinek átélése;
 Az érzelmeket is kifejező figyelmes kommunikáció gyakorlása;
 Segítségkérés, segítség felajánlása.
 Családi erőforrások
 A család, rokonság egyedi viszonyrendszereinek feltárása;
 Saját helyzet felismerése, feladatok a családban;
 A legértékesebb családi szokások azonosítása;
 A családok sokszínű kulturális hátterének értelmezése;
 Tipikus családi szerepek, helyzetek és ezek értékelése;
 Az érték- és érdekütköztetések, az igények kifejezésének gyakorlása.
Fogalmak

támogatás, bizalom, szeretet, tisztelet, segítség, figyelem, probléma, kapcsolat, családi szokás

Témakör: TÁRSAS TUDATOSSÁG ÉS TÁRSAS KAPCSOLATOK - HELYEM A TÁRSASLELKÜLETI KÖZÖSSÉGEKBEN

Javasolt óraszám: 6 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
 helyesen feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen
következményekkel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására;
 képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére;
 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak
számára;
 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek
milyen szerepe van a barátságokban, a páros kapcsolatokban, és az iskolai
közösségekben.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 képes a saját véleményétől eltérő véleményekhez tisztelettel viszonyulni,
 felismeri a konfliktus kialakulására utaló jelzéseket;
 rendelkezik érzelmi kifejezőképességekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási
javaslatokkal a konfliktusok megoldására;
 azonosítja a csoportban elfoglalt helyét és szerepét, törekszik a személyiségének
legjobban megfelelő feladatok vállalására;
 törekszik mások helyzetének megértésére, felismeri a mások érzelmi állapotára és
igényeire utaló jelzéseket;
 nyitott és segítőkész a nehéz helyzetben levő személyek iránt;
 különbséget tesz a valóságos és a virtuális identitás között, felismeri a virtuális identitás
jellemzőit.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Szükségünk van társakra
 A társas kapcsolatok fontosságának hangsúlyozása
 Az elhagyatottság, a kirekesztettség állapotának elképzelése
 A hagyományos és a modern technológia nyújtotta kapcsolattartási lehetőségek
gyakorlása
 A kapcsolat kezdete
 A rokonszenv, ellenszenv azonosítása
 Az ismeretlenek iránti bizalom vagy bizalmatlanság okai feltárása
 A virtuális kapcsolatteremtési formák véleményezése, a virtuális identitások lehetséges
megismerési módjai
 A kapcsolat ápolása
 A kortárs, baráti kapcsolatokat összetartó szokások, a jó működés feltételeinek feltárása,
a jó problémamegoldási minták megismerése
 A bizalom, támogatás, törődés, őszinteség és a bántás megjelenési formáinak
azonosítása
 A megértésre törekvő, egyenrangú kommunikáció gyakorlása
 A kapcsolatokat gyengítő okok feltárása, a kialakuló konfliktusok elemzése
 Konfliktuskezelési lehetőségek felismerése és gyakorlása

Fogalmak

rokonszenv, ellenszenv, barátság, kapcsolat, bizalom, bizalmatlanság, támogatás, törődés,
őszinteség, bántás, megértés, konfliktus

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

Javasolt óraszám: 5 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,
 érzelmileg azonosul az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök jelentőségével, értelmezi
a hozzájuk kapcsolódó jelképeket,
 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.
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
Javasolt óraszám: 6 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:
 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
Javasolt óraszám: 6 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.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 feltárja, hogy az Európa vallási arculatát meghatározó egyházak tevékenysége, szokásvagy 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;
 a zsidó és keresztény bibliai történetekben, kulturálisan hagyományozott történetekben
megnyilvánuló igazságos és megbocsátó magatartásra saját életéből példákat hoz;
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
 Néhány kulturális szabályozórendszer megismerése, ezek eredete és hatásai
 A lelkiismeret működésének megérzése, átérzése a döntésekben
 Személyes erkölcsi elvek feltárása
 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

6. osztály
TÉMAKÖR: ÉNTUDAT – ÖNISMERET
Javasolt óraszám: 5 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
 reálisan értékeli helyzetét, fejlődési célokat fogalmaz meg és a célok megvalósítását
szolgáló terveket készít;
 felismeri a tudásszerzés módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére;
 felismeri a helyzethez illeszkedő érzelmeket és kifejezésmódjukat, és ennek megfelelően
viselkedik/cselekszik;
 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak
számára;
 képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a probléma
megoldása érdekében, önmaga motiválására;
 döntései meghozatalakor figyelembe veszi a saját értékeit is.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megismeri az önazonosság fogalmát és jellemzőit, azonosítja saját személyiségének
néhány elemét;
 ismer testi-lelki egészséget őrző tevékenységeket és felismeri a saját egészségét
veszélyeztető hatásokat. Megfogalmazza a saját intim terének határait.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Testi és lelki változások
 A testi, lelki egészség egységének felismerése a saját egészségi állapot nyomon
követése;
 Az életkorra jellemző testi és szellemi fejlődés megfigyelése,
 Az önállósodás és növekvő felelősség elemzése;
 A saját és társak belső értékeinek és egyediségének tudatosítása.
 Én és mások
 A saját viszonyulás néhány elemének feltárása;
 Az emberek közötti hasonlóságok és különbségek felismerése,
 Az alapvető emberi viselkedésformák értékelése;
 Különböző emberi élethelyzetek megismerése;
 Az önértékelés módjainak tudatosítása.
 Harmonikus jövő
 Az egészséges és harmonikus életmód feltételei megfogalmazása;
 A pozitív és negatív hatások felismerése saját élethelyzetekben;
 Megoldási modellek kialakítása nehéz helyzetek kezelésére;
 Az egyéni sikerek értelmezése;
 Saját tanulási célok megfogalmazása;
 Valós és virtuális környezetben példaként szolgáló személyek keresése.

Fogalmak

önismeret, fejlődés, önállóság, felelősség, egészség, harmónia, elfogadás, tervezés, tanulás,
tudás, példakép, jövőkép

TÉMAKÖR: CSALÁD – HELYEM A CSALÁDBAN
Javasolt óraszám: 6 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
 megfigyeli, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következményekkel járhat,
és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására;
 képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére;
 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak
számára;
 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, a bizalomnak, tiszteletnek milyen szerepe van a
családban, a barátságokban és a párkapcsolatokban;
 megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az online térben, milyen információkat oszthat meg
önmagáról.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megismer olyan mintákat és lehetőségeket, amelyek segítségével a különböző helyzetek
megoldhatók, illetve tudja, hogy hová fordulhat segítségért;
 azonosítja a családban betöltött szerepeket és feladatokat;
 azonosítja saját szerepét és feladatait;
 azonosít néhány, a családban előforduló konfliktust,
 felismeri a család életében bekövetkező nehéz helyzeteket, megfogalmaz néhány
megoldási módot;
 felismeri saját családjának viszonyrendszerét, a családot összetartó érzelmeket és közös
értékeket;
 azonosítja az egyéni, családi és társadalmi boldogulás feltételeit.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 A kapcsolatok hálója
 Saját viszonyrendszerek vizsgálata, a szűkebb és a tágabb közösségek hatása a tanuló
életére
 Az alapvető emberi érintkezések formáinak (viselkedés, verbális és non verbális
kommunikáció, gondolatok kifejezése, alkotások) megismerése valós és virtuális
terepen is;
 A különböző érzelmeket kiváltó okok feltárása;
 Az érzelem vezérelte cselekvések következményeinek vizsgálata.
 A bizalom és a szeretet a kapcsolatokban
 Kapcsolatok elemzése a támogatás, bizalom, szeretet, tisztelet, segítség szempontjából;
 A tartós, bizalomra épülő kapcsolatok jellemzői és fenntartásuk feltételeinek átélése;
 Az érzelmeket is kifejező figyelmes kommunikáció gyakorlása;
 Segítségkérés, segítség felajánlása.
 Családi erőforrások
 A család, rokonság egyedi viszonyrendszereinek feltárása;
 Saját helyzet felismerése, feladatok a családban;






A legértékesebb családi szokások azonosítása;
A családok sokszínű kulturális hátterének értelmezése;
Tipikus családi szerepek, helyzetek és ezek értékelése;
Az érték- és érdekütköztetések, az igények kifejezésének gyakorlása.
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támogatás, bizalom, szeretet, tisztelet, segítség, figyelem, probléma, kapcsolat, családi szokás

TÉMAKÖR: TÁRSAS TUDATOSSÁG ÉS TÁRSAS KAPCSOLATOK - HELYEM A TÁRSASLELKÜLETI KÖZÖSSÉGEKBEN

Javasolt óraszám: 6 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
 helyesen feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen
következményekkel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására;
 képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére;
 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak
számára;
 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek
milyen szerepe van a barátságokban, a páros kapcsolatokban, és az iskolai
közösségekben.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 képes a saját véleményétől eltérő véleményekhez tisztelettel viszonyulni, a saját
álláspontja mellett érvelni;
 felismeri a konfliktus kialakulására utaló jelzéseket;
 rendelkezik érzelmi kifejezőképességekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási
javaslatokkal a konfliktusok megoldására;
 azonosítja a csoportban elfoglalt helyét és szerepét, törekszik a személyiségének
legjobban megfelelő feladatok vállalására;
 törekszik mások helyzetének megértésére, felismeri a mások érzelmi állapotára és
igényeire utaló jelzéseket;
 nyitott és segítőkész a nehéz helyzetben levő személyek iránt;
 különbséget tesz a valóságos és a virtuális identitás között, felismeri a virtuális identitás
jellemzőit.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Szükségünk van társakra
 A társas kapcsolatok fontosságának hangsúlyozása
 Az elhagyatottság, a kirekesztettség állapotának elképzelése
 A hagyományos és a modern technológia nyújtotta kapcsolattartási lehetőségek
gyakorlása
 A kapcsolat kezdete
 A rokonszenv, ellenszenv azonosítása
 Az ismeretlenek iránti bizalom vagy bizalmatlanság okai feltárása
 A virtuális kapcsolatteremtési formák véleményezése, a virtuális identitások lehetséges
megismerési módjai

 A kapcsolat ápolása
 A kortárs, baráti kapcsolatokat összetartó szokások, a jó működés feltételeinek feltárása,
a jó problémamegoldási minták megismerése
 A bizalom, támogatás, törődés, őszinteség és a bántás megjelenési formáinak
azonosítása
 A megértésre törekvő, egyenrangú kommunikáció gyakorlása
 A kapcsolatokat gyengítő okok feltárása, a kialakuló konfliktusok elemzése
 Konfliktuskezelési lehetőségek felismerése és gyakorlása
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rokonszenv, ellenszenv, barátság, kapcsolat, bizalom, bizalmatlanság, támogatás, törődés,
őszinteség, bántás, megértés, konfliktus

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

Javasolt óraszám: 5 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.
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
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csoport, közösség, nemzet, nemzetiség, beilleszkedés, kirekesztés, érdek, egyenlőség,
igazságosság, méltányosság, önzetlenség, felelősségvállalás, vezető, példakép

TÉMAKÖR: A TERMÉSZET RENDJÉNEK MEGŐRZÉSE ÉS A FENNTARTHATÓ JÖVŐ
Javasolt óraszám: 6 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:
 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
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természetvédelem, környezetvédelem, média, virtuális tér, tudatos fogyasztó, létszükséglet,
takarékosság, mértékletesség, felelősségvállalás

TÉMAKÖR: AZ EURÓPAI KULTÚRA HATÁSA AZ EGYÉN ÉRTÉKRENDJÉRE
Javasolt óraszám: 6 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.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 feltárja, hogy az Európa vallási arculatát meghatározó egyházak tevékenysége, szokásvagy 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
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világkép, világnézet, tudás, tény, vélemény, információ, hitelesség, együttélés, hit, istenhit,
vallás, egyház, vallási tanítás, jó, rossz, lelkiismeret

7-8. évfolyam
Ebben az életkori szakaszban az erkölcsi szabályok értelmezésében egyre jobban a mérlegelő
gondolkodás dominál. A tevékenység motivációjában felerősödik a kortárs csoportban való
megfelelés igénye, az elfogadottság jutalmazó szerepének motiváló hatása, s annak a
tekintélyszemélynek a befolyása, akihez a tanuló érzelmileg kötődik. Az éntudat és az
önismeret kibontakozásával kialakul a saját érzelmek és gondolatok megfigyelése és
ellenőrzése feletti mérlegelés. A serdülőkorba lépő fiatal számára ezt az időszakot a társas
önazonosság, társas identitás próbálgatása jellemez. Ezen kapcsolatokban különféle
viselkedéseket tapasztalhat, különböző élmények megosztására van lehetősége, így viselkedése
az aktuális társas környezet szerint változik. Hitét a csoporttagok többségének értékrendjéhez
igazodó gondolkodás uralja. Az erkölcs és etika tantárgynak külön figyelemmel kell lennie arra,
hogy előtérbe kerülhet a kortársak viselkedésének szerepszerű átvétele. Ebben az időszakban
az empatikus viszonyulás határai jelentősen kitágulnak, mert a serdülő fogékonnyá válik a
társadalmi életben megnyilvánuló igazságtalanságok észlelésére. Az órai beszélgetések
valamennyi formája elősegítheti a lelkiismeret közösségben történő erősödését. Ebben az
életkorban megkezdődik a személyes világkép és világnézet kialakulása, ezért ezekben az
években az oktatás fontos feladata, hogy ezt a folyamatot támogassa. A formálódó világképben
testet öltő értékekre támaszkodva a fiatalok fokozatosan elkezdik elhelyezni magukat a létezés
tágabb összefüggésrendszerében.
A 7-8. évfolyamos tanulók életében egyre többször jelenik meg a döntéshozatal, a
felelősségvállalás önmagukkal, társaikkal és környezetükkel szemben. A különböző
élethelyzetek felhívják a tanulók figyelmét az önismeret fontosságára, a társakkal való
kommunikáció és együttműködés jelentőségére, az egészségmegőrző tevékenységek
végzésének és a pénzügyi tudatosság fejlesztésének a nélkülözhetetlenségére. Erre az életkorra
új dimenziókkal bővül a fiúk és a lányok kapcsolata, s az ezzel összefüggő témák tanórai
feldolgozása szerepet vállalhat a családi életre való nevelés általános céljainak
megvalósításában. 13-14 évesen a tanulók már önálló használói a legkülönbözőbb technikai
eszközöknek, így az erkölcstan órák keretében is kitüntetett helyet kell kapnia a
médiatudatosságra nevelésnek – hangsúlyozva, hogy ez egyúttal fontos szelete az
állampolgárságra és demokráciára nevelésnek, valamint az esztétikai-művészeti tudatosság és
kifejezőképesség fejlesztésének is.
A 7-8. évfolyamon az etika tantárgy alapóraszáma 68 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
1. Éntudat – Önismeret
2. Család – Helyem a családban
3. Társas tudatosság és társas kapcsolatok –
Helyem a társas-lelkületi közösségekben
4. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet
– helyem a társadalomban
5. A természet rendjének megőrzése, a
fenntartható jövő
6. Az európai kultúra emberképe, hatása az
egyén értékrendjére
Összes óraszám:

Javasolt
óraszám 7.o.
5
6

Javasolt
óraszám 8.o.
5
6

6

6

5

5

6

6

6

6

34

34

7.osztály
TÉMAKÖR: ÉNTUDAT – ÖNISMERET
Javasolt óraszám: 5 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
 reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen
következményekkel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására;
képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére;
 megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az online térben milyen információkat oszthat meg
önmagáról;
 reálisan értékeli helyzetét, fejlődési célokat fogalmaz meg és a célok megvalósítását
szolgáló terveket készít;
 reflektíven értékeli tudásszerzési módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére;
 feltárja pályaérdeklődését és továbbtanulási céljait;
 képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására,
 egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg az erkölcsi értékek érvényesítésére.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megismeri az identitás fogalmát és jellemzőit, azonosítja saját identitásának néhány
elemét;
 ismer testi és mentális egészséget őrző tevékenységeket és felismeri a saját egészségét
veszélyeztető hatásokat.
 különbséget tesz a valóságos és a virtuális identitás között,
 célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléréséhez szükséges főbb lépéseket;
céljai megvalósítása közben önkontrollt végez, siker esetén önjutalmazást gyakorol.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Önismeret
 Saját főbb személyiségjegyek vizsgálata;
 Ismerkedés a társadalmi szerepekkel, elvárásokkal;
 Saját identitás fogalmának bővítése;
 Az emberi gondolkodásmód sokszínűsége megértése;
 Azonos helyzetekre adott eltérő reakciók, vélemények elemzése;
 Az egyének és az emberiség néhány cselekvésének etikai szempontú értékelése, a saját
értékrenddel való összevetése;
 Önkifejezési módok gyakorlása.
 Szükségletek és igények
 A tanulás és fejlődés összefüggéseinek megértése a tanuló életében;
 Információforrások kritikus elemzése;
 Saját szokások, életvezetési mód, életszemlélet értékelése a testi és mentális egészség,
a lehetséges káros tényezők feltárása, Saját igények és szükségletek feltárása.
 Célok és tervek
 A felelősség, önismeret, munka, együttműködés, kreativitás, vállalkozó szellem,
munkamegosztás, pénzügyi tudatosság megjelenése a mindennapi cselekvésekben;





A siker, a boldogság, boldogulás átérzése, azonosítása az egyén életében;
A pozitív életszemlélet tudatosítása;
Néhány személyes életcél megfogalmazása.

Fogalmak

önismeret, önazonosság, boldogulás, boldogság, jólét, jóllét, stressz, káros szenvedély, függés,
alkotás, munka, pénzügyi tudatosság

TÉMAKÖR: CSALÁD – HELYEM A CSALÁDBAN
Javasolt óraszám: 6 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
 reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen
következményeket okozhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására;
képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére;
 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak
számára;
 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek
milyen szerepe van a családban, a barátságokban és a párkapcsolatokban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megismer olyan mintákat és lehetőségeket, amelyek segítségével a problémás helyzetek
megoldhatók, illetve tudja, hogy hová fordulhat segítségért;
 azonosítja a családban betöltött szerepeket és feladatokat;
 azonosít néhány, a családban előforduló konfliktust, felismeri a család életében
bekövetkező nehéz helyzeteket, és megfogalmazza, hogy milyen módon kezelhetők
ezek;
 felismeri saját családjának viszonyrendszerét, a családot összetartó érzelmeket és
közösségi értékeket;
 azonosítja az egyéni, családi és társadalmi boldogulás feltételeit.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Érzelmek és cselekvések hatása
 Külső és belső tényezők összehangolása, amelyek az érzelmi-mentális állapotra hatással
lehetnek;
 Stratégiák kidolgozása a negatív hatások kivédésére;
 Valós és virtuális térben zajló cselekvések elemzése a másokra tett hatás és etikai
értékek szempontjából;
 Kölcsönösség és egyenlőség a kapcsolatokban;
 A bizalom, szeretet, tisztelet, segítség és intimitás megérzése, megjelenése a
kapcsolatokban
 Pozitív minták a harmonikusan működő párkapcsolatokra;
 Változások a családban
 A család társadalmi funkciói értelmezése, a családszerkezet sokfélesége;
 A harmonikus családi életet meghatározó értékek összegyűjtése,
 A serdülőkor önállósági igényéből vagy az életkori különbségekből eredő vélemény- és
érdekkonfliktusok azonosítása.

Fogalmak

érzelem, szerelem, párkapcsolat, vonzódás, intimitás, bizalom, hűség, igény, nemzedék,
értékrend, önvédelem, zaklatás, emberi jogok.

TÉMAKÖR: TÁRSAS TUDATOSSÁG ÉS TÁRSAS KAPCSOLATOK – HELYEM A TÁRSASLELKÜLETI KÖZÖSSÉGEKBEN

Javasolt óraszám: 6 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
 reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen
következményekkel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására;
képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére;
 a csoporthoz való csatlakozás vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a
csoportnormákat és a saját értékrendjét;
 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak
számára;
 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek
milyen szerepe van a barátságokban, a páros kapcsolatokban, az iskolai közösségekben.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 képes a saját véleményétől eltérő véleményekhez tisztelettel viszonyulni, a saját
álláspontja mellett érvelni;
 kölcsönös megértésre törekszik;
 felismeri a konfliktus kialakulására utaló jelzéseket;
 rendelkezik tapasztalatokkal, érvekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási
javaslatokkal a konfliktusok megoldására;
 azonosítja a csoportban elfoglalt helyét és szerepét, törekszik a személyiségének
legjobban megfelelő feladatok vállalására;
 törekszik mások helyzetének megértésére, felismeri a mások érzelmi állapotára és
igényeire utaló jelzéseket;
 nyitott és segítőkész a nehéz helyzetben levő személyek iránt.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Felelősség egymásért
 A kapcsolatrendszerekben elfoglalt különböző helyzetek, szerepek elemzése
 rendelkezik érzelmi kifejezőképességekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási
javaslatokkal a konfliktusok megoldására;
 Az egyén felelősségének megfogalmazása különböző szerepekben: cselekvőként vagy
szemlélőként, aktív segítőként vagy érzelmi támogatóként a valós és a virtuális térben
is.
 A kapcsolatok minősége
 Egymás jobb megismerésének és a társas kapcsolatrendszer gazdagításának módjai;
 A másokat megítélő vélemények elemzése a lehetséges sztereotípiák, az előítéletek,
elfogadás, tolerancia alapján;
 A figyelmesség, közös tervezés és az együttműködés példáinak érvényesítése;
 A tartós kapcsolatok és párkapcsolatok alapvető feltételeinek megismerése.

 A kapcsolatok megóvása
 Kapcsolati konfliktusok elemzése eltérő igények, kommunikáció és érzelmek
szempontjából, megoldási stratégiák kidolgozása;
 A felelősségvállalás, bocsánatkérés és a jóvátétel szerepének felismerése a kapcsolatok
helyreállításában,
Fogalmak

kapcsolatrendszer, viszonyulás, konfliktuskezelés, jóvátétel, alkalmazkodás, önállóság,
cselekvés, átélés, előítélet, elfogadás

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

Javasolt óraszám: 5 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
 azonosítja, értelmezi a nemzet, a kulturális közösség számára fontos közösségi értékeket,
indokolja, hogy ezek milyen szerepet játszanak a saját életében;
 érzelmileg, társas-lelkületileg 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;
 a csoporthoz való csatlakozás vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a
csoportnormákat és a saját értékrendjét;
 képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a probléma
megoldása érdekében képes önmaga motiválására;
 azonosítja a számára fontos közösségi értékeket, indokolja, hogy ezek milyen szerepet
játszanak a saját életében;
 azonosítja azokat a helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vetnek fel, és véleményt
alkot róluk;
 értékeli az etikus és nem etikus cselekvések lehetséges következményeit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 azonosítja a valós és virtuális térben történő zaklatások különböző fokozatait és módjait,
van terve a zaklatások elkerülésére és kivédésére; tudja, hogy hová fordulhat segítségért;
 értelmezi a szabadság és az önkorlátozás, a tolerancia és a szeretet megjelenését és
határait egyéni élethelyzeteiben;
 fizikai vagy digitális környezetben információt gyűjt és megosztja tudását a sport,
tudomány, technika, művészetek vagy a közélet területén a magyar nemzet és 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; ismereteket szerez a Kárpát-medencében élő magyarokról,
Magyarországon élő nemzetiségekről, népcsoportokról, kettős kötődésű személyekről;

 ismeri a rá vonatkozó gyermekjogokat, ezek fő szabályozó dokumentumait, értelmezi
kötelezettségeit, részt vesz szabályalkotásban;
 ismeri az alapvető emberi jogokat és vizsgálja ezek érvényesülését különböző
embercsoportok esetében;
 megismeri a hátrányos helyzetű személyek érdekében szervezett programokban való
részvétel lehetőségeit;
 reflektív módon vizsgálja saját és csoportja gondolkodását más csoportokról; kifejti
véleményét a sztereotípiák és előítéletek hatásáról.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 A közösségek és identitás
 A kulturális-társadalmi identitás alapjai, a nemzeti identitás megőrzése;
 Európa szerepének felismerése, mint a nemzeti kulturális identitás egyik
meghatározója;
 A különböző közösségekhez tartozás lehetséges ellentmondásai feltárása;
 Különböző közösségek viszonyainak elemzése;
 Az európai értékrend elemei a társadalmi és jogrendszerekben, ezek megvalósulása
vagy hiánya a mindennapokban.
 Értékek a társas együttműködésben;
 A kölcsönös bizalom, becsületesség és felelősségvállalás, mint fő közösségszervező
értékek azonosítása;
 Az elesettek segítése, a szolidaritás fogalmának értelmezése;
 Véleményalkotás a szabálysértés, csalás, jogsértés, bűnelkövetés eseteiről egyéni és
társadalmi kár szempontjából, egyben a társadalmi elfogadottságáról;
 Kérdések megfogalmazása a büntetés néhány formájáról;
 Az együttműködés, felelősségvállalás, feladatvállalás alapelveinek átélése;
 Fontos társadalmi értékek megvalósításának érdekében végzett tevékenységek
megismerése;
 A jogok és kötelességek rendszerének elemzése több társadalmi szinten;
 Az egyén aktív részvételi lehetőségei a társadalom életének szabályozásában;
 Társadalmi témájú médiahírek elemzése, saját médiafogyasztás vizsgálata;
 Az agresszív nyelvhasználat és az információtorzítás felismerése.
Fogalmak

nemzet, nemzetiség, kultúra, identitás, tolerancia, szolidaritás, szabályszegés, jogsértés, bűn,
büntetés, érdekérvényesítés, társadalmi cél, média

TÉMAKÖR: A TERMÉSZET RENDJÉNEK MEGŐRZÉSE, A FENNTARTHATÓ JÖVŐ
Javasolt óraszám: 6 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;
 értékeli, értelmezi az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi szükségességét;

 döntéseket hoz arról, hogy milyen szokások kialakulásával járul hozzá a fenntartható
fejlődés megvalósításához, milyen cselekvéseket tehet a társadalmi problémák kezelése
érdekében;
 megfogalmazza, hogy a pozitív egyéni és társadalmi jövőkép elérését milyen feltételek
támogatják.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 folyamatosan frissíti az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásaival
kapcsolatos ismereteit fizikai és digitális környezetben, kritikus szemlélettel vizsgálja a
technikai fejlődés lehetőségeit, korlátait;
 megismeri és véleményezi a természeti erőforrások felhasználására, a
környezetszennyezésre, a globális és társadalmi egyenlőtlenségek problémájára
vonatkozó etikai felvetéseket;
 értelmezi a fenntartható fejlődés és a legfontosabb társadalmi problémák megoldása
érdekében javasolt stratégiákat, cselekvési lehetőségeket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Lehetőségek és egyenlőtlenségek
 Megismeri az általános emberi szükségleteket az egyén, a helyi közösségek és az
emberiség szintjén is;
 Az egyén és közösség rövid és hosszú távú érdekei közötti ellentmondások feltárja;
 Az emberiség létezésének alapvető feltételeit veszélyeztető folyamatok azonosítja;
 Társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek okainak megismerése.
 Az ember és környezetének kölcsönhatása
 Az emberiség életét és gondolkodását leginkább befolyásoló technológiák hatásainak
elemzése a személyes kapcsolatok és az életminőség szempontjából, megoldási
javaslatok, etikai szabályok megfogalmazása a problémákra;
 Károsító és építő, környezetszépítő tevékenységek megkülönböztetése;
 Néhány környezeti etikai és bioetikai kérdés megismerése;
 Az emberiség jövője
 A fogyasztói és pénzügyi tudatosság fő elveinek rendszerezése;
 Környezetbarát technológiai megoldások, kreatív újra hasznosítási lehetőségek
feltárása;
 Saját célok megfogalmazása a fenntartható fejlődés érdekében.
Fogalmak

erőforrás, globális hatás, újrahasznosítás, környezetbarát technológia, egyéni felelősség,
fenntartható fejlődés, egyenlőtlenség

TÉMAKÖR: AZ EURÓPAI KULTÚRA EMBERKÉPE, HATÁSA AZ EGYÉN ÉRTÉKRENDJÉRE
Javasolt óraszám: 6 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
 értelmezi az európai, a nemzeti kultúra közös eredetét, forrását azonosítja a számára
fontos közösségi értékeket, indokolja, hogy ezek milyen szerepet játszanak a saját
életében;

 azonosítja azokat a helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vetnek fel, és véleményt
alkot róluk;
 értékeli az etikus, a nem etikus cselekvések lehetséges következményeit;
 reflektíven értékeli tudásszerzési módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére;
 képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére;
 egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg az erkölcsi értékek érvényesítésére.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 értelmezi a szeretetnek, az élet tisztelete elvének a kultúrára gyakorolt hatását;
 feltárja, hogy az Európa vallási arculatát meghatározó egyházak tevékenysége, szokásvagy értékrendje milyen módon jelenik meg a társadalomban;
 feltárja, hogyan jelenik meg a hétköznapok során a tárgyalt világvallásoknak az emberi
életre vonatkozó erkölcsi tanításai;
 a megismert vallások erkölcsi tanításait összeveti személyes véleményével;
 saját életét meghatározó világnézeti elkötelezettség birtokában a kölcsönös tolerancia
elveit gyakorolja.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Világnézet és erkölcs
 Különböző világnézeten alapuló gondolkodások összehasonlítása;
 Az erkölcs, mint viselkedést szabályozó értékrendszer, az erkölcsi fogalmak egyéni
értelmezése;
 A személyes erkölcs kialakulását befolyásoló tényezők azonosítása: a család, a média,
a kortárs csoportok, a nevelők;
 Az egyén és közösség értékítéletének ütköztetése;
 A saját értékrendnek megfelelő és ellentmondó viselkedés gyakorlása;
 A zsidóság és a kereszténység, világképeinek fő vonásai, fő tanításaik megismerése;
 A vallás szerepének jelentőségének azonosítása az emberek életében;
 A zsidó és keresztény vallások álláspontjainak értelmezése néhány általános etikai
kérdésben;
 Az egyházak társadalmi tevékenységének megismerése, együttműködés közös célok
érdekében.
 A vallások tanításai
 A tízparancsolat megismerése;
 A felebaráti szeretet, felelősségvállalás gyakorlása a másik ember iránt;
 Olyan értékek keresése, melyek azonosak a vallásos és nem vallásos emberek számára.
Fogalmak

vallás, hit, erkölcs, kereszténység, iszlám, judaizmus, hinduizmus, buddhizmus, felebaráti
szeretet, karitász, aranyszabály, az élet tiszteletének elve, tízparancsolat

8. osztály
34 óra

TÉMAKÖR: ÉNTUDAT – ÖNISMERET
Javasolt óraszám: 5 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
 reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen
következményekkel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására;
képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére;
 megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az online térben milyen információkat oszthat meg
önmagáról;
 reálisan értékeli helyzetét, fejlődési célokat fogalmaz meg és a célok megvalósítását
szolgáló terveket készít;
 reflektíven értékeli tudásszerzési módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére;
 feltárja pályaérdeklődését és továbbtanulási céljait;
 képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a probléma
megoldása érdekében képes önmaga motiválására;
 célok és döntések meghozatalakor figyelembe veszi a személyes értékeit;
 egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg az erkölcsi értékek érvényesítésére.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megismeri az identitás fogalmát és jellemzőit, azonosítja saját identitásának néhány
elemét;
 ismer testi és mentális egészséget őrző tevékenységeket és felismeri a saját egészségét
veszélyeztető hatásokat. Megfogalmazza a saját intim terének határait;
 különbséget tesz a valóságos és a virtuális identitás között, felismeri a virtuális identitás
jellemzőit.
 célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléréséhez szükséges főbb lépéseket;
céljai megvalósítása közben önkontrollt végez, siker esetén önjutalmazást gyakorol.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Önismeret
 Saját főbb személyiségjegyek vizsgálata;
 Ismerkedés a társadalmi szerepekkel, elvárásokkal;
 Saját identitás fogalmának bővítése;
 Az emberi gondolkodásmód sokszínűsége megértése;
 Azonos helyzetekre adott eltérő reakciók, vélemények elemzése;
 Az egyének és az emberiség néhány cselekvésének etikai szempontú értékelése, a saját
értékrenddel való összevetése;
 Önkifejezési módok gyakorlása.
 Szükségletek és igények
 A tanulás és fejlődés összefüggéseinek megértése a tanuló életében;
 Információforrások kritikus elemzése;









Saját szokások, életvezetési mód, életszemlélet értékelése a testi és mentális egészség,
a lehetséges káros tényezők feltárása, ezek elkerülésére javaslatok az önazonosság és a
fejlődés szempontjából;
Saját igények és szükségletek feltárása.
Célok és tervek
A felelősség, önismeret, munka, együttműködés, kreativitás, vállalkozó szellem,
munkamegosztás, pénzügyi tudatosság megjelenése a mindennapi cselekvésekben;
A siker, a boldogság, boldogulás átérzése, azonosítása az egyén életében;
A pozitív életszemlélet tudatosítása;
Néhány személyes életcél megfogalmazása.

Fogalmak

önismeret, önazonosság, boldogulás, boldogság, jólét, jóllét, stressz, káros szenvedély, függés,
alkotás, munka, pénzügyi tudatosság

Témakör: CSALÁD – HELYEM A CSALÁDBAN
Javasolt óraszám: 6 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
 reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen
következményeket okozhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására;
képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére;
 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak
számára;
 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek
milyen szerepe van a családban, a barátságokban és a párkapcsolatokban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megismer olyan mintákat és lehetőségeket, amelyek segítségével a problémás helyzetek
megoldhatók, illetve tudja, hogy hová fordulhat segítségért;
 azonosítja a családban betöltött szerepeket és feladatokat; egyre reálisabban a saját
szerepét és feladatait;
 azonosít néhány, a családban előforduló konfliktust, felismeri a család életében
bekövetkező nehéz helyzeteket, és megfogalmazza, hogy milyen módon kezelhetők
ezek;
 felismeri saját családjának viszonyrendszerét, a családot összetartó érzelmeket és
közösségi értékeket;
 azonosítja az egyéni, családi és társadalmi boldogulás feltételeit.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Érzelmek és cselekvések hatása
 Külső és belső tényezők összehangolása, amelyek az érzelmi-mentális állapotra hatással
lehetnek;
 Stratégiák kidolgozása a negatív hatások kivédésére;
 Valós és virtuális térben zajló cselekvések elemzése a másokra tett hatás és etikai
értékek szempontjából;

 Kölcsönösség és egyenlőség a kapcsolatokban;
 A bizalom, szeretet, tisztelet, segítség és intimitás megérzése, megjelenése a
kapcsolatokban
 Pozitív minták a harmonikusan működő párkapcsolatokra;
 A másik igényeit és szükségleteit figyelembe vevő és a saját igényeket megfogalmazó
kommunikáció gyakorlása;
 Az egyenlőtlen, kihasználó vagy bántalmazó kapcsolat jellemzőinek azonosítása, az
erre vonatkozó jogok és a védelem lehetőségeinek megismerése.
 Változások a családban
 A család társadalmi funkciói értelmezése, a családszerkezet sokfélesége;
 A harmonikus családi életet meghatározó értékek összegyűjtése,
 A támogatás, megértés, tanulás, együttérzés és egyenlőség vizsgálata családi
kapcsolatokban;
 A serdülőkor önállósági igényéből vagy az életkori különbségekből eredő vélemény- és
érdekkonfliktusok azonosítása.
Fogalmak

érzelem, szerelem, párkapcsolat, vonzódás, intimitás, bizalom, hűség, igény, nemzedék,
értékrend, önvédelem, zaklatás, emberi jogok.

TÉMAKÖR: TÁRSAS TUDATOSSÁG ÉS TÁRSAS KAPCSOLATOK – HELYEM A TÁRSASLELKÜLETI KÖZÖSSÉGEKBEN

Javasolt óraszám: 6 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
 reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen
következményekkel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására;
 a csoporthoz való csatlakozás vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a
csoportnormákat és a saját értékrendjét;
 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak
számára;
 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek
milyen szerepe van a barátságokban, a páros kapcsolatokban, az iskolai közösségekben.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 képes a saját véleményétől eltérő véleményekhez tisztelettel viszonyulni, a saját
álláspontja mellett érvelni;
 kölcsönös megértésre törekszik;
 felismeri a konfliktus kialakulására utaló jelzéseket;
 rendelkezik tapasztalatokkal, érvekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási
javaslatokkal a konfliktusok megoldására;
 azonosítja a csoportban elfoglalt helyét és szerepét, törekszik a személyiségének
legjobban megfelelő feladatok vállalására;
 törekszik mások helyzetének megértésére, felismeri a mások érzelmi állapotára és
igényeire utaló jelzéseket;
 nyitott és segítőkész a nehéz helyzetben levő személyek iránt.

Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Felelősség egymásért
 A kapcsolatrendszerekben elfoglalt különböző helyzetek, szerepek elemzése
 rendelkezik érzelmi kifejezőképességekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási
javaslatokkal a konfliktusok megoldására;
 Az egyén felelősségének megfogalmazása különböző szerepekben: cselekvőként vagy
szemlélőként,
 A kapcsolatok minősége
 Egymás jobb megismerésének és a társas kapcsolatrendszer gazdagításának módjai;
 A másokat megítélő vélemények elemzése a lehetséges sztereotípiák, az előítéletek,
elfogadás, tolerancia alapján;
 A figyelmesség, közös tervezés és az együttműködés példáinak érvényesítése;
 A tartós kapcsolatok és párkapcsolatok alapvető feltételeinek megismerése.
 A kapcsolatok megóvása
 Kapcsolati konfliktusok elemzése eltérő igények, kommunikáció és érzelmek
szempontjából, megoldási stratégiák kidolgozása;
 A felelősségvállalás, bocsánatkérés és a jóvátétel szerepének felismerése a kapcsolatok
helyreállításában,
Fogalmak

kapcsolatrendszer, viszonyulás, konfliktuskezelés, jóvátétel, alkalmazkodás, önállóság,
cselekvés, átélés, előítélet, elfogadás

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

Javasolt óraszám: 5 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
 azonosítja, értelmezi a nemzet, a kulturális közösség számára fontos közösségi értékeket,
indokolja, hogy ezek milyen szerepet játszanak a saját életében;
 érzelmileg, társas-lelkületileg 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;
 a csoporthoz való csatlakozás vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a
csoportnormákat és a saját értékrendjét;
 képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a probléma
megoldása érdekében képes önmaga motiválására;
 azonosítja a számára fontos közösségi értékeket, indokolja, hogy ezek milyen szerepet
játszanak a saját életében;
 azonosítja azokat a helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vetnek fel, és véleményt
alkot róluk;
 értékeli az etikus és nem etikus cselekvések lehetséges következményeit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 azonosítja a valós és virtuális térben történő zaklatások különböző fokozatait és módjait,
van terve a zaklatások elkerülésére és kivédésére; tudja, hogy hová fordulhat segítségért;
 értelmezi a szabadság és az önkorlátozás, a tolerancia és a szeretet megjelenését és
határait egyéni élethelyzeteiben;
 fizikai vagy digitális környezetben információt gyűjt és megosztja tudását a sport,
tudomány, technika, művészetek vagy a közélet területén a magyar nemzet és 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; ismereteket szerez a Kárpát-medencében élő magyarokról,
Magyarországon élő nemzetiségekről, népcsoportokról, kettős kötődésű személyekről;
 ismeri a rá vonatkozó gyermekjogokat, ezek fő szabályozó dokumentumait, értelmezi
kötelezettségeit, részt vesz szabályalkotásban;
 ismeri az alapvető emberi jogokat és vizsgálja ezek érvényesülését különböző
embercsoportok esetében;
 megismeri a hátrányos helyzetű személyek érdekében szervezett programokban való
részvétel lehetőségeit;
 reflektív módon vizsgálja saját és csoportja gondolkodását más csoportokról; kifejti
véleményét a sztereotípiák és előítéletek hatásáról.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 A közösségek és identitás
 A kulturális-társadalmi identitás alapjai, a nemzeti identitás megőrzése;
 Európa szerepének felismerése, mint a nemzeti kulturális identitás egyik
meghatározója;
 A különböző közösségekhez tartozás lehetséges ellentmondásai feltárása;
 Különböző közösségek viszonyainak elemzése;
 Az európai értékrend elemei a társadalmi és jogrendszerekben, ezek megvalósulása
vagy hiánya a mindennapokban.
 Értékek a társas együttműködésben;
 A kölcsönös bizalom, becsületesség és felelősségvállalás, mint fő közösségszervező
értékek azonosítása;
 Az elesettek segítése, a szolidaritás fogalmának értelmezése;
 Véleményalkotás a szabálysértés, csalás, jogsértés, bűnelkövetés eseteiről egyéni és
társadalmi kár szempontjából, egyben a társadalmi elfogadottságáról;
 Kérdések megfogalmazása a büntetés néhány formájáról;
 Az együttműködés, felelősségvállalás, feladatvállalás alapelveinek átélése;
 Fontos társadalmi értékek megvalósításának érdekében végzett tevékenységek
megismerése;
 A jogok és kötelességek rendszerének elemzése több társadalmi szinten;
 Az egyén aktív részvételi lehetőségei a társadalom életének szabályozásában;
 Társadalmi témájú médiahírek elemzése, saját médiafogyasztás vizsgálata;
 Az agresszív nyelvhasználat és az információtorzítás felismerése.
Fogalmak

nemzet, nemzetiség, kultúra, identitás, tolerancia, szolidaritás, szabályszegés, jogsértés, bűn,
büntetés, érdekérvényesítés, társadalmi cél, média.

Témakör: A TERMÉSZET RENDJÉNEK MEGŐRZÉSE, A FENNTARTHATÓ JÖVŐ
Javasolt óraszám: 6 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;
 értékeli, értelmezi az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi szükségességét;
 döntéseket hoz arról, hogy milyen szokások kialakulásával járul hozzá a fenntartható
fejlődés megvalósításához, milyen cselekvéseket tehet a társadalmi problémák kezelése
érdekében;
 megfogalmazza, hogy a pozitív egyéni és társadalmi jövőkép elérését milyen feltételek
támogatják.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 folyamatosan frissíti az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásaival
kapcsolatos ismereteit fizikai és digitális környezetben, kritikus szemlélettel vizsgálja a
technikai fejlődés lehetőségeit, korlátait;
 megismeri és véleményezi a természeti erőforrások felhasználására, a
környezetszennyezésre, a globális és társadalmi egyenlőtlenségek problémájára
vonatkozó etikai felvetéseket;
 értelmezi a fenntartható fejlődés és a legfontosabb társadalmi problémák megoldása
érdekében javasolt stratégiákat, cselekvési lehetőségeket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Lehetőségek és egyenlőtlenségek
 Megismeri az általános emberi szükségleteket az egyén, a helyi közösségek és az
emberiség szintjén is;
 Az egyén és közösség rövid és hosszú távú érdekei közötti ellentmondások feltárja;
 Az emberiség létezésének alapvető feltételeit veszélyeztető folyamatok azonosítja;
 Társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek okainak megismerése.
 Az ember és környezetének kölcsönhatása
 Az emberiség életét és gondolkodását leginkább befolyásoló technológiák hatásainak
elemzése a személyes kapcsolatok és az életminőség szempontjából, megoldási
javaslatok, etikai szabályok megfogalmazása a problémákra;
 Károsító és építő, környezetszépítő tevékenységek megkülönböztetése;
 Néhány környezeti etikai és bioetikai kérdés megismerése;
 Az emberiség jövője
 A fogyasztói és pénzügyi tudatosság fő elveinek rendszerezése;
 Környezetbarát technológiai megoldások, kreatív újra hasznosítási lehetőségek
feltárása;
 Saját célok megfogalmazása a fenntartható fejlődés érdekében.
Fogalmak

erőforrás, globális hatás, újrahasznosítás, környezetbarát technológia, egyéni felelősség,
fenntartható fejlődés, egyenlőtlenség

TÉMAKÖR: AZ EURÓPAI KULTÚRA EMBERKÉPE, HATÁSA AZ EGYÉN ÉRTÉKRENDJÉRE
Javasolt óraszám: 6 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
 értelmezi az európai, a nemzeti kultúra közös eredetét, forrását azonosítja a számára
fontos közösségi értékeket, indokolja, hogy ezek milyen szerepet játszanak a saját
életében;
 azonosítja azokat a helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vetnek fel, és véleményt
alkot róluk;
 értékeli az etikus, a nem etikus cselekvések lehetséges következményeit;
 reflektíven értékeli tudásszerzési módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére;
 képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére;
 egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg az erkölcsi értékek érvényesítésére.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 értelmezi a szeretetnek, az élet tisztelete elvének a kultúrára gyakorolt hatását;
 feltárja, hogy az Európa vallási arculatát meghatározó egyházak tevékenysége, szokásvagy értékrendje milyen módon jelenik meg a társadalomban;
 feltárja, hogyan jelenik meg a hétköznapok során a tárgyalt világvallásoknak az emberi
életre vonatkozó erkölcsi tanításai;
 a megismert vallások erkölcsi tanításait összeveti személyes véleményével;
 saját életét meghatározó világnézeti elkötelezettség birtokában a kölcsönös tolerancia
elveit gyakorolja.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Világnézet és erkölcs
 Különböző világnézeten alapuló gondolkodások összehasonlítása;
 Az erkölcs, mint viselkedést szabályozó értékrendszer, az erkölcsi fogalmak egyéni
értelmezése;
 A személyes erkölcs kialakulását befolyásoló tényezők azonosítása: a család, a média,
a kortárs csoportok, a nevelők;
 Az egyén és közösség értékítéletének ütköztetése;
 A saját értékrendnek megfelelő és ellentmondó viselkedés gyakorlása;
 A zsidóság és a kereszténység, világképeinek fő vonásai, fő tanításaik megismerése;
 A vallás szerepének jelentőségének azonosítása az emberek életében;
 A zsidó és keresztény vallások álláspontjainak értelmezése néhány általános etikai
kérdésben;
 Az egyházak társadalmi tevékenységének megismerése, együttműködés közös célok
érdekében.
 A vallások tanításai
 A tízparancsolat megismerése;
 A felebaráti szeretet, felelősségvállalás gyakorlása a másik ember iránt;
 Olyan értékek keresése, melyek azonosak a vallásos és nem vallásos emberek számára.
Fogalmak

vallás, hit, erkölcs, kereszténység, iszlám, judaizmus, hinduizmus, buddhizmus, felebaráti
szeretet, karitász, aranyszabály, az élet tiszteletének elve, tízparancsolat

Fizika
7. évfolyam

Óraszámok:
(Új anyag + gyakorlás + ismétlés + összefoglalás + ellenőrzés.)
A tematikai egységek címe

B2 változat:
(2 ; 2)

Természettudományos vizsgálati
módszerek, kölcsönhatások

12

Mozgások

25

Nyomás

—

Energia, energiaváltozás

11

Hőjelenségek

12

Az évi 10 %

7

Év végi összefoglalás, az elmaradt
órák pótlása

5

Az óraszámok összege

72

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VIZSGÁLATI
Tematikai egység/
MÓDSZEREK
Fejlesztési cél
KÖLCSÖNHATÁSOK

Órakeret:
12

Előzetes tudás

A tulajdonság és mennyiség kapcsolata. A mérés elemi fogalma. Hosszúság-,
idő-, hőmérséklet-, tömegmérés gyakorlati ismerete. A megfigyelés és a
kísérlet megkülönböztetése. A tömeg és térfogat elemi fogalma.

Tantárgyi
fejlesztési célok

Együttműködési képesség fejlesztése. A tudományos megismerési módszerek
bemutatása és gyakoroltatása.
Képességek fejlesztése megfigyelésre, az előzetes tudás mozgósítására,
hipotézisalkotásra, kérdésfeltevésre, vizsgálatra, mérés tervezésére, mérés
végrehajtására, mérési eredmények kezelésére, következtetések levonására és
azok kommunikálására.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Ismeretek:
Fényképek, ábrák, saját tapasztalatok
A tanulói kísérleti munka
alapján a veszélyek megfogalmazása,
szabályai. Veszélyforrások (hő,
megbeszélése.
vegyi, elektromos, fény, hang stb.)
Csoportmunkában veszélyre
az iskolai és otthoni tevékenységek
figyelmeztető, helyes magatartásra
során.
ösztönző poszterek, táblák készítése.

Technika, életvitel és
gyakorlat: baleset- és
egészségvédelem.
Magyar nyelv és
irodalom:
kommunikáció.

Ismeretek:
Megfigyelés.
Leírás,
összehasonlítás, csoportosítás.
Céltudatos megfigyelés.
A természet megfigyelésének
fontossága
a
tudósok
természettörvényeket feltáró
munkájában.

A megfigyelőképesség ellenőrzése
egyszerű feladatokkal.
Szempontok megfogalmazása jelenségek
megfigyelésére,
a
megfigyelés végrehajtására és a
megfigyelésről
szóbeli
beszámoló.
Megfigyelések
rögzítése,
dokumentálása.

Kémia: a kísérletek célja,
tervezése, rögzítése,
tapasztalatok és
következtetések.

Problémák, alkalmazások:
Hogyan kell használni a
különböző mérőeszközöket?
Mire kell figyelni a
leolvasásnál?
Hogyan tervezzük meg a mérési
folyamatot?
Hogyan lehet megjeleníteni a
mérési eredményeket?
Mire következtethetünk a
mérési eredményekből?
Mérőeszközök a mindennapi
életben.

Hosszúság,
terület,
térfogat,
tömeg, idő, hőmérséklet stb.
mérése,
meghatározása
csoportmunkában, az eredmények
egyéni feljegyzése.

Földrajz: időzónák a
Földön.

Ismeretek:
Mérőeszközök használata.
A mért mennyiségek mértékegységei és átváltásai.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Mérési javaslat, tervezés és
végrehajtása az iskolában és a
tanuló otthoni környezetében.
Hipotézisalkotás és értékelés a
mérési eredmények rendszerbe
szedett ábrázolásával.
Előzetes elképzelések számbavétele, a mérési eredmények elemzése (táblázat, grafikon).

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: az időszámítás
kezdetei a különböző
kultúrákban.
Matematika:
mértékegységek;
megoldási tervek
készítése.

Egyszerű időmérő eszköz
csoportos készítése.
A tömeg és a térfogat
nagyságának elkülönítése.
(Jellegzetes tévképzet: a két
mennyiség arányos kezelése.)
Önálló munkával különféle
információhordozókról az
élővilág, az épített környezet és az
emberi tevékenység hosszúság- és
időbeli méretadatainak
összegyűjtése tanári és önálló
feladatválasztással.

Test – tulajdonság – mennyiség. Megfigyelés, mérés, mértékegység, átlag,
becslés.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési
célok

Órakeret:
25

MOZGÁSOK

A sebesség naiv fogalma (hétköznapi tapasztalatok alapján). A sebességváltozást eredményező kölcsönhatások és a különféle erőhatások
felismerése.
A hétköznapi sebességfogalom pontosítása, kiegészítése. Az egyenletes
mozgás vizsgálata és jellemzése. Lépések az átlagsebességtől a pillanatnyi
sebesség felé. A mozgásállapot és a lendületfogalom előkészítése.
A közlekedési, balesetvédelmi szabályok tudatosítása, a felelős magatartás
erősítése.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek

Fejlesztési követelmények

Milyen mozgásokat ismersz?

Kapcsolódási pontok

Mozgással kapcsolatos
tapasztalatok, élmények felidézése,
Miben különböznek és miben
elmondása (közlekedés, játékszerek,
egyeznek meg ezek?
sport).
Ismeretek:
Mozgásformák eljátszása (pl.
Hely- és helyzetváltozás.
rendezetlen részecskemozgás,
Mozgások a Naprendszerben
keringés a Nap körül, égitestek
(keringés, forgás, becsapódások).
forgása, a Föld–Hold rendszer kötött
Körmozgás jellemzői (keringési idő, keringése).
fordulatszám).
A mozgásokkal kapcsolatos
A testek különböző alakú pályákon megfigyelések, élmények szabatos
mozoghatnak (egyenes, kör,
elmondása.
ellipszis= „elnyúlt kör” – a bolygók
pályája).

Testnevelés és sport:
mozgások.
Magyar nyelv és
irodalom: Petőfi és a
vasút; Arany: a
levéltovábbítás
sebessége Prága
városába a 15.
században.
Matematika: a kör és
részei.

Problémák:
Hogyan lehet összehasonlítani a
mozgásokat? Milyen adatokat kell
megadni a pontos
összehasonlításhoz?
Hogyan lehet eldönteni, hogy ki
vagy mi mozog?

A viszonyítási pont megegyezéses
rögzítése, az irányok rögzítése.

Magyar nyelv és
irodalom: tájképek.
Matematika: Descartesféle koordináta-rendszer
és elsőfokú függvények;
vektorok.

Az egyenletes mozgás sebességének
meghatározása az út és idő
hányadosaként, a fizikai
meghatározás alkalmazása egyszerű
esetekre.
Egyszerű iskolai kísérletek,
sportmozgások, közlekedési
eszközök egyenes vonalú
mozgásának megfigyelése,

Technika, életvitel és
gyakorlat: közlekedési
ismeretek (fékidő),
sebességhatárok.
Matematika:
arányosság, fordított
arányosság.
Földrajz: folyók
sebessége, szélsebesség.

Ismeretek:
A mozgás viszonylagossága.
Problémák:
Milyen sebességgel mozoghatnak a
környezetünkben található
élőlények, közlekedési eszközök?
Mit mutat az autó, busz sebességmérőjének pillanatnyi állása?
Hogyan változik egy jármű
sebességmérője a mozgása során?
Hogyan változik egy futball-labda
sebessége a mérkőzés során (iránya,

sebessége)? Miben más ez a
teniszlabdáéhoz képest?
Ismeretek:
A sebesség.
Mozgás grafikus ábrázolása.
A sebesség SI-mértékegysége.
Az egyenes vonalú mozgás
gyorsulása/lassulása (kvalitatív
fogalomként).
Átlagos sebességváltozás
közlekedési eszköz egyenes vonalú
mozgásának különböző szakaszain.
A sebességváltozás természete
egyenletes körmozgás során.
Ha akár a sebesség nagysága, akár
az iránya változik, változó
mozgásról beszélünk.

ábrázolása út-idő grafikonon, és a
Kémia:
sebesség grafikus értelmezése.
reakciósebesség.
Az egyenes vonalú egyenletes mozgásra egyszerű számítások elvégzése
(az út, az idő és a sebesség közti
arányossági összefüggés alapján).
Következtetések levonása a
mozgásról.
Az átlag- és a pillanatnyi sebesség
fogalom értelmezése.
Út-idő grafikonon a mozgás
sebességének értelmezése, annak
felismerése, hogy a sebességnek
iránya van.
A gyorsulás értelmezése kvalitatív
szinten mint az aktuális (pillanatnyi)
sebesség változása.
Egymás utáni különböző
mozgásszakaszokból álló folyamat
esetén a sebesség változásának
értelmezése.
A sebesség fogalmának alkalmazása
különböző, nem mozgás jellegű
folyamatokra is (pl. kémiai reakció,
biológiai folyamatok).

Jelenségek:
Az egyik szabadon mozgó testnek
könnyebb, a másiknak nehezebb
megváltoztatni a sebességét.
Ismeretek:
A tömeg. A tehetetlenség, mint
tulajdonság, a tömeg mint
mennyiség fogalma. Mértékegység.

A tulajdonság és - annak jellemzője- Testnevelés és sport:
a mennyiség kapcsolatának és
lendület a sportban.
különbözőségének felismerése.
Technika, életvitel és
Az alap és a származtatott mennyiség
gyakorlat: közlekedési
megkülönböztetése.
szabályok,
balesetvédelem.
A testek tömegének összekapcsolása
a részecskemodellel (a tömeget a
testeket felépítő részecskék
tömegének összege adja).

Problémák, jelenségek:
Minek nagyobb a tömege 1 liter
víznek, vagy 1dm3 vasnak?
Minek nagyobb a térfogata 1kg víznek, vagy 1 kg vasnak?
Azonos térfogatú, de különböző
anyagból készült, illetve azonos
Egyes anyagok sűrűségének
anyagú, de különböző térfogatú
kikeresése táblázatból, és a sűrűség
tárgyak tömege.
értelmezése.
Ismeret:
A sűrűség mint tulajdonság és mint
az anyagot jellemző mennyiség.
Annak felismerése, hogy a test
Jelenség:
mozgásállapotának megváltoztatása
Nem mindegy, hogy egy kerékpár, szempontjából a test tömege és
sebessége egyaránt fontos.
vagy egy teherautó ütközik nekem
azonos sebességgel.
A mozgás és a mozgásállapot
megkülönböztetése.

Matematika: elsőfokú
függvények,
behelyettesítés,
egyszerű egyenletek
Kémia: a sűrűség;
részecskeszemlélet.

A gyermeki tapasztalat a lendület
fogalmáról. Felhasználása a test
mozgásállapotának és
mozgásállapot-változásának a
jellemzésére: a nagy tömegű és/vagy
sebességű testeket nehéz
megállítani.
Ismeretek:
A test lendülete a sebességtől és a
tömegtől függ.
A magára hagyott test fogalmához
vezető tendencia.
A tehetetlenség törvénye.

Konkrét példákon annak bemutatása,
hogy egy test lendületének megváltozása mindig más testekkel való
kölcsönhatás következménye.

Jelenségek, kérdések:

Rugós erőmérő skálázása.
Különböző testek súlyának mérése a
saját skálázású erőmérővel.

Milyen hatások következménye a
mozgásállapot megváltozása.
Az erő mérése rugó nyúlásával.

Annak a kísérletsornak a gondolati
elemzése és a gondolatmenet
bemutatása, amiből leszűrhető, hogy
annak a testnek, amely semmilyen
másik testtel nem áll
kölcsönhatásban, nem változik a
mozgásállapota: vagy egyenes
vonalú egyenletes mozgást végez,
vagy áll.

Ismeretek:
Az erőhatás, erő.
Az erő mértékegysége: (1 N).
Az erő mérése.
A kifejtett erőhatás nagysága és az
okozott változás mértéke között arányosság van.
Az erőhatás, mint két test közötti
kölcsönhatás, a testek mozgásállapotának változásában (és ezt követő
alakváltozásában) nyilvánulhat meg.
Problémák:
Hogyan működik a rakéta? Miért
törik össze a szabályosan haladó
kamionba hátulról beleszaladó
sportkocsi?
Ismeretek:
A hatás-ellenhatás törvénye.
Minden mechanikai kölcsönhatásnál
egyidejűleg két erőhatás lép fel ezek
egyenlő nagyságúak, ellentétes irányúak, két különböző tárgyra testre
hatnak, az erő és ellenerő jellemzi
ezeket.

Demonstrációs kísérlet: két,
gördeszkán álló gyerek erőmérők
közbeiktatásával, kötéllel húzza
egymást – a kísérlet ismertetése,
értelmezése.
Kapcsolódó köznapi jelenségek
magyarázata, pl. rakétaelven működő
játékszerek mozgása (elengedett lufi,
vízi rakéta).

Ismeretek:
Az erő mint vektormennyiség.
Az erő vektormennyiség, nagysága
és iránya jellemzi.

Annak tudása, hogy valamely test
mozgásállapot-változásának iránya
(ha egy erőhatás éri) megegyezik a
testet érő erőhatás irányával (rugós
erőmérővel mérve a rugó
megnyúlásának irányával).

Matematika: a vektor
fogalma.

Problémák:
Miért nehéz elcsúsztatni egy ládát?

A súrlódási erő mérése rugós
erőmérővel, tapasztalatok rögzítése,
következtetések levonása.

Technika, életvitel és
gyakorlat: közlekedési
ismeretek (a súrlódás

Miért könnyebb elszállítani ezt a
ládát kiskocsival?
Mitől függ a súrlódási erő nagysága?
Hasznos vagy káros a súrlódás?

Ismeretek:
A súrlódás.
A súrlódási erő az érintkező
felületek egymáshoz képesti
elmozdulását akadályozza.
A súrlódási erő a felületeket
összenyomó erővel arányos, és függ
a felületek minőségétől.
Gördülési ellenállás.
Közegellenállás jelenség szintű
ismerete.
Problémák:
Miért esnek le a tárgyak a Földön?
Miért kering a Hold a Föld körül?
Ismeret:
A gravitációs kölcsönhatás,
gravitációs mező. Gravitációs erő.
A súly fogalma és a súlytalanság.
1 kg tömegű nyugvó test súlya a
Földön kb. 10 N.

Hétköznapi példák gyűjtése a
súrlódás hasznos és káros eseteire.
Kiskocsi és megegyező tömegű
hasáb húzása rugós erőmérővel,
következtetések levonása.
Érvelés: miért volt korszakalkotó
találmány a kerék.

Egyszerű kísérletek végzése,
Matematika: vektorok.
következtetések levonása:
– a testek a gravitációs mező erő
hatására gyorsulva esnek;
–
a gravitációs erőhatás kiegyensúlyozásakor érezzük/mérjük a
test súlyát, minthogy a súlyerővel a szabadesésében akadályozott test az alátámasztást
nyomja, vagy a felfüggesztést
húzza;
–
ha ilyen erőhatás nincs, súlytalanságról beszélünk.
Kísérleti igazolás: rugós erőmérőre
függesztett test leejtése erőmérővel
együtt, és a súlyerő leolvasása – csak
a gravitációs hatásra mozgó test
(szabadon eső test, az űrhajóban a
Föld körül keringő test) van a
súlytalanság állapotában.
(Gyakori tévképzet: csak az űrben, az
űrhajókban és az űrállomáson
figyelhető meg súlytalanság, illetve
súlytalanság csak légüres térben
lehet.)

Jelenségek:
Testek egyensúlyának vizsgálata.
Asztalon, lejtőn álló test egyensúlya.
Az egyensúlyi feltétel egyszerű
Ismeretek:
esetekkel történő illusztrálása.
A kiterjedt testek egyensúlyának
feltétele, hogy a testet érő
erőhatások „kioltsák” egymás
hatását.
Jelenségek:
A csigán, pallóhintás levő testek
egyensúlya.
Ismeretek:

szerepe a mozgásban, a
fékezésben).
Testnevelés és sport: a
súrlódás szerepe egyes
sportágakban; speciális
cipők salakra, fűre,
terembe stb.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: a kerék
felfedezésének
jelentősége.

Példák keresése az erőhatások
forgásállapot-változtató
képességének szemléltetésére.

Az erőhatás forgásállapotot
változtató képessége. A
forgatónyomaték elemi szintű
fogalma.
Alkalmazások:
Egyszerű gépek.
Emelő, csiga, lejtő.
Ismeretek:
Az egyszerű gépek alaptípusai és
azok működési elve.
Az egyszerű gépek esetén a
szükséges erő nagysága
csökkenthető, de akkor hosszabb
úton kell azt kifejteni.

Az egyszerű gépek működési
elvének vizsgálata konkrét példákon.
Példák gyűjtése az egyszerű gépek
elvén működő eszközök
használatára.
Alkalmazás az emberi test (csontváz,
izomzat) mozgásfolyamataira.
Tanulói mérésként/kiselőadásként az
alábbi feladatok egyikének
elvégzése:
– arkhimédészi csigasor
összeállítása;
– egyszerű gépek a háztartásban;
– a kerékpár egyszerű gépként
működő alkatrészei;
– egyszerű gépek az építkezésen.

Technika, életvitel és
gyakorlat: háztartási
eszközök, szerszámok,
mindennapos eszközök
(csavar, ajtótámasztó
ék, rámpa,
kéziszerszámok,
kerékpár).
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: arkhimédészi
csigasor, vízikerék a
középkorban.

Viszonyítási pont, a mozgás jellemzői (sebesség, átlagsebesség, gyorsulás
(kvalitatív), periódusidő, fordulatszám). A tehetetlenség és a tömeg, tömegmérés,
Kulcsfogalmak/
sűrűség.
fogalmak
Erőhatás, erő, gravitációs erő, a súly, súrlódási erő, hatás-ellenhatás,
Egyensúly. Forgatónyomaték.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

ENERGIA, ENERGIAVÁLTOZÁS

Órakeret:
11

Előzetes tudás

A különféle kölcsönhatások, állapotváltozások felismerése. Erő, elmozdulás
mennyiségi fogalma. A mennyiség mint a tulajdonság jellemzője.

Tantárgyi
fejlesztési célok

Az energia fogalmának mélyítése. Az energiaváltozással járó folyamatok,
termelési módok, kockázatainak bemutatásával az energiatakarékos szemlélet
erősítése. Energiatakarékos eljárások. A természetkárosítás fajtái fizikai hátterének megértetése során a környezetvédelem iránti elkötelezettség, a felelős
magatartás erősítése.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, gondolatok az általános
szemléletmód erősítésére:
Keressünk különféle módokat:
- egy test felmelegítésére!
- egy vasgolyó
felgyorsítására!
- mi a közös ezekben a
változásokban, és mi a
különböző?
Van-e valami közös a különféle
változásokban, ami alapján

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Jelenségek vizsgálata, megfigyelése
során energiafajták
megkülönböztetése (pl. a súrlódva
mozgó test felmelegedésének
megtapasztalása, a megfeszített rugó
mozgásba hoz testeket, a rugónak
energiája van; a magasról eső test
felgyorsul, a testnek magasabb
helyzetében a gravitációs mezőnek
nagyobb energiája van stb.).
Annak megértése, hogy minden
olyan hatás, ami állapotváltozással

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: az ősember
tűzgyújtási eljárása
(fadarab gyors odavissza forgatása durva
falú vályúban).
Földrajz:
energiahordozók,
erőművek.
Kémia: kötési energia.

mennyiségileg össze lehet hasonlítani azokat?

jár, legáltalánosabban energiaváltozással jellemezhető.

Ismeretek:
Az energia elemi, leíró jellegű
fogalma. Az energia és
megváltozásai.
Az energia megmaradásának
felismerése és értelmezése.
Munkavégzés és a munka fogalma.
A fizikai munkavégzés az erő és az
irányába eső elmozdulás
szorzataként határozható meg.
A munka mint az energiaváltozás
egyik fajtája. A munka és az energia
mértékegysége.

Eseti különbségtétel a munka fizikai
fogalma és köznapi fogalma között.
A hétköznapi munkafogalomból
indulva az erő és a munka, illetve az
elmozdulás és a munka
kapcsolatának belátása konkrét
esetekben (pl. emelési munka).
A munka fizikai fogalmának
definíciója arányosságok
felismerésével: az erő és az irányába
eső elmozdulás szorzata. (1 J = 1N·1
m)

A testen végzett munka eredményeként változik a test energiája, az
energia és a munka mértékegysége
megegyezik: neve joule (ejtsd:
dzsúl). A joule jele: J.
Jelenségek:
Különféle munkavégzések
vizsgálata, elemzése. Olyan esetek
felismerése, amelyeknél az
erőhatások ellenére nincs
munkavégzés.
Ismeretek:
Az energia különféle fajtái :
belső energia, „helyzeti” energia,
mozgási energia, rugóenergia,
kémiai energia, a „táplálék”
energiája.
A mozgó testnek, a megfeszített rugónak, a gravitációs mezőnek energiája van.
Jelenségek, ismeretek:

Konkrét energiafajták felsorolása
(napenergia, szélenergia, vízenergia,
Energiaátalakulások, energiafajták:
kémiai energia /égés/), és példák
vízenergia, szélenergia, geotermikus
ismertetése egymásba alakulásukra.
energia, nukleáris energia,
napenergia, fosszilis
energiahordozók.
Napenergia megjelenése a földi
energiahordozókban.
Saját tevékenységekben végbemenő
Problémák, gyakorlati alkalmazások:
energiaváltozással járó folyamatok
Energia és társadalom.
elemzése.
Az energiával kapcsolatos köznapi
A köznapi nyelvben használt energiszóhasználatok értelmezése!
ával kapcsolatos kifejezések értelmeMiért van szükségünk energiaváltozése (pl. energiaszállítás, energiaforzással járó folyamatok
rás, energiatakarékosság, energiahorlétrehozására?
dozó, energiaelőállítás??? stb.) és

Kémia: hőtermelő és
hőelnyelő kémiai
reakciók, fosszilis,
nukleáris és megújuló
energiaforrások
(exoterm és endoterm
reakciók, reakcióhő,
égéshő).

Milyen tevékenységhez, milyen
energiaváltozással járó folyamat
szükséges?
Ismeretek:
Energiamérleg a családi háztól a
Földig.
James Joule élete és jelentősége a
tudomány történetében.

annak belátása, hogy ez egyszerűsíti
ugyan a szóhasználatot, de mindig
tudni kell, hogy mit fejez ki
valójában.

Gyakorlati alkalmazások:
Egyszerű gépek működésének
vizsgálata energiaváltozások
szempontjából

Annak felismerése, hogy egy
jelenség több féle szempontból is
vizsgálható, és – ha helyes a
következtetés – ugyanazt az
eredményt kapjuk.

Az energiatakarékosság
szükségszerűségének megértése, az
alapvető energiaforrások
megismerése.

Jelenségek, problémák:

Annak elmagyarázása, hogy miként
vezethető vissza a fosszilis energiaA társdalom és a gazdaság fejlődése
hordozók (szén, olaj, gáz) és a
egyre kevesebb izomerőt igényel!
megújuló energiaforrások (víz, szél,
A gépek működtetéséhez üzemanyag
biomassza) léte a Nap sugárzására.
kell. Mi ennek a feltétele és mi a
következménye?
Részvétel az egyes energiaváltozással járó folyamatok, lehetőségek
Ismeretek:
előnyeinek, hátrányainak és
alkalmazásuk kockázatainak
Energiaforrások:
megvitatásában, a tények és adatok
összegyűjtése. A vita során elhangzó
Fosszilis energiahordozók és
érvek és az ellenérvek
kitermelésük végessége.
csoportosítása, kiállítások,
A vízenergia, szélenergia, megjelebemutatók készítése.
nése a földi energiahordozókban.
A geotermikus energia, a nukleáris
energia, haszna, kára és veszélye.
A Föld alapvető energiaforrása a
Nap. Az egyes energiahordozók
felhasználásának módja,
környezetterhelő hatásai.

Jelenségek, problémák:
Van, aki ugyanannyi idő alatt több
munkát végez, mint mások. Hogyan
jellemzik az ilyen szorgalmas és
ügyes ember tevékenységét?
Ismeret:
A teljesítmény és a hatásfok
fogalma.

Projektlehetőségek a földrajz és a
kémia tantárgyakkal együttműködve:
 Erőműmodell építése, erőműszimulátorok működtetése.
 Különböző országok energiaelőállítási módjai, azok
részaránya.
 Az energiahordozók
beszerzésének módjai (vasúti
szénszállítás, kőolajvezeték és
tankerek, elektromos hálózatok).
Az energiaváltozással járó
folyamatok jellemzése gyorsaság és
hasznosság szempontjából.

Kémia: kémia az
iparban, erőművek,
energiaforrások
felosztása és jellemzése,
környezeti hatások,
(energiakészletek).
Földrajz: az
energiaforrások
megoszlása a Földön,
hazai energiaforrások.
Energetikai önellátás és
nemzetközi
együttműködés.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Energia, energiaváltozás, energiamegmaradás. Munkavégzés,
munka. Energiafajták: mozgási, belső-, rugalmas „helyzeti”
energia. A megújuló energia: vízi, szél-, geotermikus,
napenergia; A nem megújuló energia: fosszilis;
Teljesítmény, hatásfok.

HŐJELENSÉGEK

Órakeret:
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Előzetes tudás

Hőmérséklet-fogalom, csapadékfajták. Halmazállapotok és változásaik. Az
energia fogalma és mértékegysége. Az energiaváltozások jellemzése. Az
energia fajták sokfélesége. Az anyag egyik fajtájának részecskeszerkezete.

Tantárgyi fejlesztési
célok

Az egyensúly (sok területre érvényes) fogalmának alapozása, mélyítése
(egyensúlyi állapotra törekvés, termikus egyensúly). A részecskeszemlélet
és az energiaváltozás kapcsolata. Az anyagfogalom mélyítése.
Az energiatakarékosság szükségességének beláttatása, az egyéni
lehetőségek felismertetése.
A táplálkozás alapvető energetikai vonatkozásai kapcsán az egészséges
táplálkozás fontosságának beláttatása.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek

Fejlesztési követelmények

Problémák, jelenségek:
Milyen hőmérsékletű anyagok
léteznek a világban?
Mit jelent a napi átlaghőmérséklet?
Mit értünk a „klíma” fogalmán?
A víz fagyás- és forráspontja; a Föld
legmelegebb és leghidegebb pontja.
A Nap felszíni hőmérséklete. A
robbanómotor üzemi hőmérséklete.
Hőmérséklet-viszonyok a
konyhában.
A hűtőkeverék.
Ismeretek:
Nevezetes hőmérsékleti értékek.
A Celsius-féle hőmérsékleti skála és
egysége.

A környezet, a Föld, a Naprendszer
jellegzetes hőmérsékleti értékeinek
számszerű ismerete és összehasonlítása.
A víz-só hűtőkeverék közös hőmérséklete alakulásának vizsgálata az
összetétel változtatásával.

Alkalmazások:
Otthoni környezetben előforduló
hőmérőtípusok és hőmérsékletmérési helyzetek.
Ismeret:
hőmérőtípusok.

A legfontosabb hőmérőtípusok
(folyadékos hőmérő, digitális
hőmérő, színváltós hőmérő stb.)
megismerése és használata egyszerű
helyzetekben.
Hőmérséklet-idő adatok felvétele,
táblázatkészítés, majd abból
grafikon készítése és elemzése.
A javasolt hőmérséklet-mérési
gyakorlatok egyikének elvégzése:

Kapcsolódási pontok

Biológia–egészségtan:
az élet létrejöttének
lehetőségei.
Földrajz: hőmérsékleti
viszonyok a Földön, a
Naprendszerben.
Matematika:
mértékegységek
A Celsius-skála jellemzői, a
ismerete.
viszonyítási hőmérsékletek ismerete, Kémia: a hőmérséklet
tanulói kísérlet alapján a hőmérő
(mint állapothatározó),
kalibrálási módjának megismerése. Celsius-féle
hőmérsékleti skála
(Kelvin-féle abszolút
hőmérséklet).
Matematika: grafikonok
értelmezése, készítése.
Informatika: mérési
adatok kezelése,
feldolgozása.
Kémia: tömegszázalék,
(anyagmennyiségkoncentráció).



Pohárba kiöntött meleg víz
lehűlési folyamatának
vizsgálata.
 Elektromos vízmelegítővel
melegített víz hőmérséklet-idő
függvényének mérése
(melegedési görbe felvétele,
különböző mennyiségű vízre,
különböző ideig melegítve is).
 Só-jég hűtőkeverék hőmérsékletének függése a sókoncentrációtól.
A melegítés okozta változások
megfigyelése, a hőmérséklet mérése,
az adatok táblázatba rendezése, majd
a hőmérséklet időbeli alakulásának
ábrázolása, következtetések megfogalmazása.
Ismeretek:
A hőmérséklet-kiegyenlítődés.
A hőmennyiség (energia) kvalitatív
fogalma mint a melegítő hatás
mértéke. Egysége (1 J).

Hőmérséklet-kiegyenlítődési
folyamatok vizsgálata egyszerű
eszközökkel (pl. hideg vizes zacskó
merítése meleg vízbe). Hőmérsékletkiegyenlítéssel járó folyamatokra
konkrét példák gyűjtése; annak
felismerése, hogy hőmennyiség
(energia) cseréjével járnak.
Annak felismerése, hogy a közös
hőmérséklet a testek kezdeti
hőmérsékletétől, tömegüktől és
anyagi minőségüktől függ.

Problémák, jelenségek,
alkalmazások:
A víz sűrűségének változása fagyás
során. Jelentősége a vízi életre, úszó
jéghegyek, a Titanic katasztrófája.
Miért vonják be hőszigetelő
anyaggal a szabadban lévő
vízvezetéket? Miért csomagolják be
a szabadban lévő kőszobrokat?
A halmazállapot-változásokkal kapcsolatos köznapi tapasztalatok (pl.
ruhaszárítás, csapadékformák,
forrasztás, az utak téli sózása,
halmazállapot-változások a
konyhában stb.)

A különböző halmazállapotok és
azok legfontosabb jellemzőinek
megismerése.

Ismeretek:
Halmazállapotok és halmazállapotváltozások.
Melegítéssel (hűtéssel) az anyag
halmazállapota megváltoztatható.
A halmazállapot-változás hőmérséklete anyagra jellemző állandó érték.

Földrajz:
energiahordozók, a
jéghegyek olvadása.
Biológia–egészségtan:
az emberi
testhőmérséklet.
Kémia: „hőtermelő és
hőelnyelő” folyamatok
(exoterm és endoterm
változások).

Földrajz: a kövek
mállása a megfagyó víz
hatására.
Biológia–egészségtan: a
Tanári mérést követő csoportmunka víz fagyásakor
alapján a jég-víz keverék állandó
bekövetkező térfogatintenzitású melegítésekor fellépő
növekedés hatása a
jelenségek bemutatása a részleges
befagyás rétegességében
elforralásig, a melegedési görbe
és a halak áttelelésében.
felvétele és értelmezése.
Kémia: halmazállapotA mindennapi életben gyakori
változások, fagyáspont,
halmazállapot-változásokhoz
forráspont (a víz
kapcsolódó tapasztalatok, jelenségek szerkezete és
értelmezése.
tulajdonságai).
Keverékek
szétválasztása,
desztillálás, kőolajfinomítás

Olvadáspont, forráspont, olvadáshő,
forráshő fogalma.
Csapadékformák és kialakulásuk
fizikai értelmezése.
Az égés és a környezetszennyezés
Problémák, alkalmazások
kapcsolata.
A tüzelőanyagok égése és annak
következménye.
Az égés jelensége, fogalma és a vele
kapcsolatos energiaváltozás jellemzése.
A gyors és a lassú égés.
Élelmiszerek szerepe az élő szervezetekben. Az élő szervezet mint
„energiafogyasztó” rendszer.

Kémia: égés, lassú
oxidáció,
energiaátalakulások,
tápanyag,
energiatartalom.
Biológia–egészségtan:
egészséges táplálkozás,
az egészséges énkép
kialakítása.

Annak tudása, hogy mely átalakulásoknál nő energia, illetve melyeknél
csökken.
Ismeretek:
A halmazállapotok és változások
értelmezése anyagszerkezeti
modellel.
Az anyag részecskékből való
felépítettsége, az anyagok különböző
halmazállapotbeli szerkezete.
A kristályos anyagok, a folyadékok
és a gázok egyszerű golyómodellje.
A halmazállapot-változások
szemléltetése golyómodellel.
A belső energia. Belső energia
szemléletesen, mint golyók
mozgásának élénksége (mint a
mozgó golyók energiájának
összessége).
Melegítés hatására a test belső
energiája változik.
A belsőenergia-változás mértéke
megegyezik a melegítés során
átadott hőmennyiséggel.

Az anyag golyómodelljével
kapcsolatos ismeretek felfrissítése és
alkalmazása az egyes halmazállapotok leírására és a halmazállapot-változások értelmezésére.

Milyen anyag alkalmas hőmérő
készítésére?
Ismeretek:
Hőtágulás és gyakorlati szerepe.
Hőtan és táplálkozás: az
életműködéshez szükséges energiát a
táplálék biztosítja.

Egyszerű kísérletek bemutatása a
különböző halmazállapotú anyagok
hőtágulására.
Gyűjtőmunka alapján beszámoló
tartása a hőtágulás jelentőségéről a
technikában és a természetben.

Kémia: halmazállapotok
és halmazállapot-változások. Értelmezésük a
részecskeszemlélet
alapján.

Annak felismerése, hogy melegítés
hatására a test belső energiája
megváltozik, amit jelez a
hőmérséklet és/vagy a halmazállapot
megváltozása.
Egy szem mogyoró elégetésével
adott mennyiségű víz felmelegítése
az energiatartalom jellemzésére.
Tanári útmutatás alapján az
élelmiszerek csomagolásáról az
élelmiszerek energiatartalmának
leolvasása.
Az élelmiszereken a
kereskedelemben feltüntetik az
energiatartalmat.
Matematika: egyszerű
számolások.

Problémák, jelenségek,
alkalmazások:
Elraktározhatjuk-e a meleget?
Mely anyagok a jó hővezetők,
melyek a hőszigetelők?
A Nap hősugárzása, üvegházhatás.
A légkör melegedése.
A hőáramlás szerepe a
fűtéstechnikában. Hősugárzás, a
hőkameraképek és értelmezésük.
Az energiatudatosság és a
hőszigetelés.
Ismeretek:
„Hőátadás”, hővezetés, hőáramlás,
hősugárzás.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Egyszerű demonstrációs kísérletek
alapján a hőátadás különböző
módjainak, alapvető
jelenségfajtáinak megismerése. Jó és
rossz hővezető anyagok
megkülönböztetése.
Gyűjtőmunka alapján gyakorlati
esetek alapján annak bemutatása
internetes képekkel,
videofelvételekkel, hogy mikor van
szükség jó hővezetésre, mikor
szigetelésre.
A hőszigetelés és az ezzel
kapcsolatban lévő
energiatakarékosság jelentőségének
felismerése.

Technika, életvitel és
gyakorlat:
energiatakarékossági
lehetőségek a
háztartásban (fűtés,
hőszigetelés).
Földrajz: a Nap
sugárzásának hatása,
jelentősége; légköri
folyamatok; hideg és
meleg tengeri
áramlatok.
Kémia: üvegházhatás (a
fémek hővezetése).

Hőmérséklet, halmazállapot, halmazállapot-változás, olvadáspont, forráspont, termikus egyensúly. Égés, égéshő. Hőtágulás.
Hőterjedés.

8. tanév
Tematikai egységek címe

Óraszámok
(Új anyag + gyakorlás + ismétlés + összefoglalás + ellenőrzés)
B3 (1,5; 1,5)

Nyomás

13

Elektromosságtan

18

Optika, csillagászat

12

Az évi 10 %

5

A tanév végi összefoglalás, az
elmaradt órák pótlása

6

Az óraszámok összege

54

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret:
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NYOMÁS

Matematikai alapműveletek, az erő fogalma és mérése, terület.
Helyi jelenségek és nagyobb léptékű folyamatok összekapcsolása
(földfelszín és éghajlat, lég- és a tengeráramlások fizikai jellemzői, a
mozgató fizikai hatások; a globális klímaváltozás jelensége, lehetséges
fizikai okai).

Tantárgyi fejlesztési A testek súlya és a természetben előforduló, nyomással kapcsolatos
célok
jelenségek vizsgálata (víznyomás, légnyomás, a szilárd testek nyomása).
A víz és a levegő mint fontos környezeti tényező bemutatása, a velük
kapcsolatos takarékos és felelős magatartás erősítése.
A hallással kapcsolatos egészségvédelem fontosságának megértetése.
A matematikai kompetencia fejlesztése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, gyakorlati
alkalmazások:
Miért lehet a rajzszeget beszúrni a
fába?
Mi a különbség a síléc, tűsarkú cipő,
úthenger, és a kés élének hatása
között? Hol előnyös, fontos, hogy a
nyomás nagy legyen?
Hol előnyös a nyomás csökkentése?

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Különböző súlyú és felületű testek
benyomódásának vizsgálata
homokba, lisztbe. A benyomódás és
a nyomás kapcsolatának felismerése,
következtetések levonása.
A nyomás fogalmának értelmezése
és kiszámítása egyszerű esetekben az
erő és a felület hányadosaként.

Ismeretek:
Szilárd testekkel kifejtett nyomáson
A nyomás fogalma, mértékegysége. alapuló jelenségek és alkalmazások
Szilárd testek, folyadékok és gázok ismertetése.
által kifejtett nyomás.
Jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:

Annak belátása, hogy, gravitációs
mezőben levő folyadékoszlop

Technika, életvitel és
gyakorlat: ivóvízellátás,

A folyadékoszlop nyomása.
Közlekedőedények, folyadékok
sűrűsége. Környezetvédelmi
vonatkozások: kutak, vizek
szennyezettsége.

nyomása – a rétegvastagságtól és a
folyadék sűrűségétől függ.

vízhálózat (víztornyok).
Vízszennyezés

Közlekedőedények vizsgálata,
folyadékok sűrűségének
meghatározása.

Ismeretek:
Nyomás a folyadékokban:
 nem csak a szilárd testek
fejtenek ki súlyukból származó
nyomást;
 a folyadékok nyomása a
folyadékoszlop magasságától
és a folyadék sűrűségétől függ.
Gyakorlati alkalmazások:
hidraulikus emelő, hidraulikus fék.
Ismeretek:
Dugattyúval nyomott folyadék
nyomása.
A nyomás terjedése folyadékban
(vízibuzogány, dugattyú).
Oldalnyomás.

Pascal törvényének ismerete és
demonstrálása.

Technika, életvitel és
gyakorlat: közlekedési
eszközök.

Jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
autógumi, játékléggömb.

A gáznyomás kimutatása
nyomásmérő műszerrel.
A légnyomás létezésének belátása.
Annak megértése, hogy a légnyomás
csökken a tengerszint feletti
magasság növekedésével.

Kémia: a nyomás mint
állapothatározó, gáztörvények.

Arkhimédész törvényének kísérleti
igazolása.
A sűrűség meghatározó szerepének
megértése abban, hogy a vízbe
helyezett test elmerül, úszik, vagy
lebeg.
Egyszerű számítások végzése
Arkhimédész törvénye alapján.
A következő kísérletek egyikének
elvégzése:
 Cartesius-búvár készítése;
 kődarab sűrűségének
meghatározása Arkhimédész
módszerével.
Jellemző történetek megismerése
Cartesius (Descartes) és
Arkhimédész tudományos
munkásságáról.

Biológia–egészségtan:
halak úszása.

Néhány, a nyomáskülönbség elvén
működő eszköz megismerése,
működésük bemutatása.
(Pipetta, kutak, vízlégszivattyú,
injekciós fecskendő. A gyökér

Biológia–egészségtan:
tápanyagfelvétel,
ozmózis.

Ismeretek:
Nyomás gázokban, légnyomás.
Torricelli élete és munkássága.
Gyakorlati alkalmazások: Léghajó.
Ismeretek:
A folyadékban (gázban) a testekre
felhajtóerő hat. Sztatikus
felhajtóerő.
Arkhimédész törvénye.

Gyakorlati alkalmazások:
Nyomáskülönbségen alapuló
eszközök.

Földrajz: a légnyomás
és az időjárás
kapcsolata.

Technika, életvitel és
gyakorlat: hajózás.
Testnevelés és sport:
úszás.
Földrajz: jéghegyek.

Kémia: cseppentő,
pipetta, ozmózis.

tápanyagfelvételének
mechanizmusa.)
A hanggal kapcsolatos problémák,
jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Mi a hang?
Mitől kellemes és mitől kellemetlen
a hang?
Hangrobbanás. Miért halljuk a
robbanást?
Jerikó falainak leomlása.
Mi a zajszennyezés, és hogyan
védhető ki?
Ultrahang (pl. denevérek, bálnák,
vesekő-operáció).
Ismeret:
A hang keletkezése, terjedése,
energiája.
A terjedési sebesség gázokban a
legkisebb és szilárd anyagokban a
legnagyobb.
Az emberi hallás első lépése:
átalakulás a dobhártyán
Zajszennyezés.
Hangszigetelés.
Ismeretek:
Rengés terjedése a földkéregben és a
tengerekben: a földrengések kis
rezgésszámú hangrezgések
formájában történő terjedése, a
cunami kialakulásának
leegyszerűsített modellje.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Annak megértése, hogy a hang a
levegőben periodikus sűrűségváltozásként terjed a nyomás periodikus
változtatására, és hogy a hang
terjedése energiaváltozással jár
együtt.

Ének-zene: hangszerek,
hangskálák.
Biológia–egészségtan:
hallás, ultrahangok az
állatvilágban; ultrahang
az orvosi
diagnosztikában.
Matematika: elsőfokú
függvény és
behelyettesítés.

A zaj, zörej, dörej, másrészről a
zenei hangskálák jellemzése.

A hangok emberi tevékenységre
gyakorolt gátló és motiváló
hatásának megértése.

Szemléltetés (pl. animációk) alapján Földrajz: a Föld kérge,
a Föld belső szerkezete és a
köpenye és mozgásai.
földrengések kapcsolatának, a
cunami kialakulásának megértése.

Nyomás, légnyomás. Sűrűség. Úszás, lebegés, merülés.
Hullámterjedés. Hang, hallás. Ultrahang.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Hangforrások (madzagtelefon,
üvegpohár-hangszer, zenei
hangszerek) tulajdonságainak
megállapítása eszközkészítéssel.

ELEKTROMOSSÁG, MÁGNESSÉG

Órakeret:
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Mágneses és elektrosztatikus alapjelenségek, földmágnesség.

Az elektromos alapjelenségek értelmezése és gyakorlati alkalmazása; Az
egyen- és a váltóáram megkülönböztetése. Összetett technikai rendszerek
Tantárgyi fejlesztési
működési alapelveinek, jelentőségének bemutatása (elektromos hálózatok
célok
felépítése). Az elektromosság, a mágnesség élővilágra gyakorolt hatásának
megismertetése. Érintésvédelmi ismeretek elsajátíttatása.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kis csoportos kísérletek végzése
permanens mágnesekkel az
erőhatások vizsgálatára
(mágnesrudak vonzásának és
Mit tapasztalsz két egymáshoz
taszításának függése a relatív
közel levő mágnesrúd különböző
irányításuktól), felmágnesezett
helyzeteiben?
gemkapocs darabolása során pedig a
pólusok vizsgálatára; tapasztalatok
Ismeretek:
Mágnesek, mágneses kölcsönhatás. megfogalmazása, következtetések
Ampère modellje a mágneses anyag levonása:
 az északi és déli pólus
szerkezetéről.
kimutatása;
Földmágnesség és iránytű.
 bizonyos anyagokat (pl. vas)
mágnesessé lehet tenni;
 a mágneses pólusokat nem lehet
szétválasztani.
Az iránytű orientációjának
értelmezése, egyszerű iránytű
készítése.
Hogyan lehet könnyen összeszedni
az elszórt gombostűket, apró
szögeket?

Jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Elektrosztatikus jelenségek a
hétköznapokban (műszálas pulóver
feltöltődése, átütési szikrák,
villámok, villámhárító).

Földrajz: tájékozódás, a
Föld mágneses tere.
Kémia: vas elkülönítése
szilárd keverékből
mágnessel
(ferromágnesesség).

Tanári bemutató kísérlet alapján a
kétféle elektromos állapot
kialakulásának megismerése dörzselektromos kísérletekben, a vonzótaszító kölcsönhatás kvalitatív
jellemzése.
Tanári irányítással egyszerű
elektroszkóp készítése, működésének
értelmezése.

Kémia: elektromos
töltés, elektron,
elektrosztatikus vonzás
és taszítás, a fémek
elektromos vezetésének
anyagszerkezeti
magyarázata (ionos
kötés, ionrács,
ionvegyületek
elektromos vezetése
oldatban és
olvadékban).

A feszültség fogalmának
hozzákapcsolása az elektromos
töltések szétválasztására fordított
munka végzéséhez.

Kémia: az elektron, a
töltés és a feszültség.

Ismeretek:
Az anyag elektromos tulajdonságú
részecskéinek (elektron, proton és
ion) létezése. Az atomok felépített- Az elektromos tulajdonság és az
sége.
elektromos állapot
Az elektromos (elektrosztatikus
megkülönböztetése.
kölcsönhatásra képes) állapot. Az
elektromos töltés mint mennyiség,
értelmezése.
Bizonyos testek többféle módon
elektromos állapotba hozhatók. Az
elektromos állapotú testek erőhatást
gyakorolnak egymásra. Kétféle
(negatív és pozitív) elektromos
állapot létezik, a kétféle „töltés”
közömbösíti egymás hatását. Az
elektromos tulajdonságú részecskék
átvihetők az egyik testről a másikra.
Jelenségek:
Elektrosztatikus energia bizonyítéka
a hőhatás alapján: az átütési szikrák
kiégetik a papírt. A töltött fémgömb
körül a próbatöltés-inga
megemelkedik.

Kapcsolódási pontok

Az elektromos mező energiájának
Ismeretek:
egyszerű tapasztalatokkal történő
A feszültség fogalma és mértékegy- illusztrálása.
sége.
A töltések szétválasztása során
munkát végzünk.
Ismeret:
Az elektromos áramkör és részei
(telep, vezetékek, ellenállás vagy
fogyasztó).
A telepben zajló belső folyamatok:
a különböző elektromos
tulajdonságú részecskék
szétválasztása a két pólusra. A két
pólus közt feszültség mérhető, ami
az áramforrás elektromos
mezejének mennyiségi jellemzője.
Ismeret:
Az elektromos egyenáram.
Az elektromos egyenáram mint
töltéskiegyenlítési folyamat.
Az áram erőssége, az áramerősség
mértékegysége (1 A).
Adott vezetéken átfolyó áram a
vezető két vége között mérhető
feszültséggel arányos.
A vezetéket jellemző ellenállás
fogalma, mérése és kiszámítása.
Az ellenállás mértékegysége (1 Ω).
Ohm törvénye.
Gyakorlati alkalmazások:
Az elektromágnes és alkalmazásai.
Elektromotorok.
Ismeretek:
Az áram mágneses hatása: az
elektromos áram mágneses mezőt
gerjeszt.
Az áramjárta vezetők között
mágneses kölcsönhatás lép fel, és
ezen alapul az elektromotorok
működése.

Problémák, gyakorlati
alkalmazások:
Milyen változás észlelhető t az

Egyszerű áramkörök összeállítása
csoportmunkában, különböző
áramforrásokkal, fogyasztókkal.

Kémia: a vezetés
anyagszerkezeti
magyarázata.
Galvánelem.

A feszültség mérése elektromos
áramkörben mérőműszerrel.

Áramerősség mérése (műszer
kapcsolása, leolvasása,
méréshatárának beállítása).
Ellenállás meghatározása Ohm
törvénye alapján (feszültség- és
árammérésre visszavezetve).

Kémia: az elektromos
áram (áramerősség,
galvánelem, az
elektromos áram kémiai
hatásai, Faraday I. és II.
törvénye).

Mérések és számítások végzése
egyszerű áramkörök esetén.

Oersted kísérletének kvalitatív
értelmezése.
Tekercs mágneses terének vizsgálata
vasreszelékkel, hasonlóság
kimutatása a rúdmágnessel.
Az elektromotor modelljének
bemutatása.
Csoportmunkában az alábbi
gyakorlatok egyikének elvégzése:
– elektromágnes készítése
zsebtelep, vasszög és szigetelt
huzal felhasználásával, a
pólusok és az erősség vizsgálata;
– egyszerű elektromotor készítése
gemkapocs, mágnes és vezeték
felhasználásával.
Egyéni gyűjtőmunka az
elektromágnesek köznapi/gyakorlati
felhasználásáról.
Technika, életvitel és
gyakorlat: elektromos
eszközök biztonságos
használata,

villanyszámla
értelmezése, elektromos
eszközök
energiafelhasználása,
energiatakarékosság.

elektromos fogyasztók alkalmazásánál?
Mi a hasznos célú és milyen az
egyéb formájú, felesleges
energiaváltozás különböző
elektromos eszközöknél (pl.
vízmelegítő, motor)?
Mit mutat a havi villanyszámla,
hogyan becsülhető meg realitása?
Ismeret:
Az áram hőhatását meghatározó
arányosságok és az azt kifejező
matematikai összefüggés (E=UIt),
energiakicsatolás, fogyasztók.

Az Ohm-törvény felhasználása egyszerű esetekben.
A rendszerben gondolkodás
erősítése.

Problémák, jelenségek:
Miben különbözik az otthon
használt elektromos áram a
„zsebtelepek” által létrehozott
áramtól?
Az elektromos árammal mágneses
mezőt hoztunk létre. Lehet-e
mágneses mezővel elektromos
mezőt létrehozni?
Ismeretek:

Egyéni gyűjtőmunka az alábbi témák
egyikében:
– Hol használnak elektromos
áramot?
– Milyen elektromossággal
működő eszközök találhatók
otthon a lakásban?
Milyen adatok találhatók egy
fogyasztón (teljesítmény, feszültség,
frekvencia)?
Az elektromágneses indukció jelen- Az elektromosság gyakorlati jelentősége. Váltakozó áram és gyakorlati ségének felismerése. A hőhatás
alkalmazása.
jelenségét bemutató egyszerű
kísérletek ismertetése (pl. az
elektromos vízmelegítés mértéke
arányos az áramerősséggel, a
feszültséggel és az idővel. A
fogyasztó fényerejének változása
folytonosan változtatható
kapcsolóval.
Ellenállásdrót melegedése soros és
párhuzamos kapcsolású
fogyasztókban az áramerősség
növelésével.) Annak megértése, hogy
az elektromos fogyasztó
energiaváltozással,, átalakítással
(„fogyaszt”) jár.
Tanári vezetéssel egy családi ház
elektromos világításának
megtervezése, modellen való
bemutatása.
A balesetvédelem fontosságának
felismerése.
Annak megítélése, hogy a háztartásokban előforduló elektromos hibák

Matematika: egyszerű
számítási és
behelyettesítési
feladatok.

közül mit lehet házilag kijavítani és
mi az, amit szakemberre kell bízni.
Problémák, gyakorlati
alkalmazások:
Miért elektromos energiát
használunk nagy részben a
mindennapi életünkben?
Melyek az ország energiafogyasztásának legfontosabb tényezői?
Honnan származik az országban
felhasznált elektromos energia?
Az elektromos energia „előállítása”,
szállítása.

Az erőművek és a nagyfeszültségű
Földrajz: az
hálózatok alapvető vázszerkezetének energiaforrások földrajzi
(generátor, távvezeték,
megoszlása és az
transzformálás, fogyasztók)
energia kereskedelme.
bemutatása.
Annak belátása, hogy az elektromos Kémia: energiaforrások
energia bármilyen módon történő
és használatuk
előállítása hatással van a környezetre. környezeti hatásai.
Csoportos gyűjtőmunka a hazai
erőműhálózatról és jellemzőiről
(milyen energiaforrással működnek,
mikor épültek, mekkora a
teljesítményük, stb.).
Magyarország elektromosenergiafogyasztása főbb komponenseinek
megismerése, az elektromos energia
megtakarításának lehetőségei.
Mágneses hatások, pólusok, mágneses mező. Elektromos tulajdonság, elektromos
állapot, töltés, elektromos mező.
Kulcsfogalmak/ Áramerősség, feszültség, ellenállás, áramkör, elektromágnes.
fogalmak
Elektromágneses indukció, váltakozó áram, generátorok és motorok.
Erőmű, transzformátor, távvezeték.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

OPTIKA, CSILLAGÁSZAT
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Hosszúságmérés, éjszakák és nappalok váltakozása, a Hold, látszólagos
periodikus változása. Sebesség, egyenletes mozgás. Energia,
energiaváltozás. Hősugárzás. Frekvencia.

Az anyag és a kölcsönhatás fogalmának bővítése. A fény tulajdonságainak
megismerése. A fény szerepe az élő természetben. A beszélgetések és a
Tantárgyi fejlesztési gyűjtőmunkák során az együttműködés és a kommunikáció fejlesztése. A
tudomány és a technika társadalmi szerepének bemutatása. A
célok
földközéppontú és a napközéppontú világkép jellemzőinek összehasonlítása
során a modellhasználat fejlesztése.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Árnyékjelenségek. Fényáteresztés.
Visszaverődés, törés jelensége.
Hétköznapi optikai eszközök
(síktükör, borotválkozó tükör,
közlekedési gömbtükör, egyszerű
nagyító, távcső, mikroszkóp, vetítő,
fényképezőgép).

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az árnyékjelenségek magyarázata a
fény egyenes vonalú terjedésével.
Fény áthatolásának megfigyelése
különböző anyagokon és az
anyagok tanulmányozása
átlátszóságuk szempontjából.
Jelenségek a visszaverődés és a
fénytörés jelenségének vizsgálatára.

Biológia–egészségtan: a
szem, a látás, a
szemüveg; nagyító,
mikroszkóp és egyéb
optikai eszközök
(biológiai minták
mikroszkópos
vizsgálata).

Periszkóp, kaleidoszkóp készítése
és modellezése.

Matematika: geometriai
szerkesztések, tükrözés.

Száloptika alkalmazása a
jelátvitelben és a gyógyászatban.
Távcsövek, űrtávcsövek, látáshibák
javítása, fényszennyezés.

A sugármenet kvalitatív
megrajzolása fénytörés esetén
(plánparalel lemez, prizma,
vizeskád).
Kvalitatív kapcsolat felismerése a
Ismeretek:
közeg sűrűsége és a törési szögnek a
beesési szöghöz viszonyított
A fény egyenes vonalú terjedése.
A fényvisszaverődés és a fénytörés: a változása között.
A teljes visszaverődés jelenségének
fény az új közeg határán
bemutatása alapján (pl. az akvárium
visszaverődik és/vagy megtörik; a
víztükrével) a jelenség kvalitatív
leírásuknál használt fizikai
értelmezése.
mennyiségek (beesési szög,
Az optikai szál modelljének
visszaverődési szög, törési szög
megfigyelése egy műanyag palack
rajzolása).
oldalán kifolyó vízsugár hátulról
Teljes visszaverődés.
történő megvilágításával.
Hétköznapi optikai eszközök
Kép- és tárgytávolság mérése
képalkotása. Valódi és látszólagos
gyűjtőlencsével,
kép.
Síktükör, homorú és domború tükör, fókusztávolságának meghatározása
napfényben.
szóró- és gyűjtőlencse. Fókusz.
Sugármenetrajzok bemutatása
A szem képalkotása.
Rövidlátás, távollátás, színtévesztés. digitális táblán.
A tanuló környezetében található
tükrök és lencsék képalkotásának
kísérleti bemutatása.
Tükrök esetén a kép keletkezésének
értelmezése egyszerű sugármeneti
rajzzal.
Gyakorlati különbségtétel a valódi
és a látszólagos kép között.
A fókusz kísérleti meghatározása
homorú tükör és gyűjtőlencse
esetén.
Az emberi szem mint optikai lencse
működésének megértése, a
jellegzetes látáshibák (távollátás,
rövidlátás) és a korrekció módja
(szemüveg, kontaktlencse).
Ismeretek:
A fehér fény felbontása színekre
prizma segítségével; a fehér fény
A fehér fény színeire bontása.
összetettségének felismerése.
Színkeverés, kiegészítő színek.
A tárgyak színe: a természetes fény Tanulói kísérlettel a színkeverés
bemutatása forgó színkoronggal.
különböző színkomponenseit a
tárgyak különböző mértékben nyelik A tárgyak színének egyszerű
magyarázata.
el és verik vissza, ebből adódik a
tárgy színe.
Problémák:
Az elsődleges és másodlagos
fényforrások megkülönböztetése,
Milyen folyamatokban keletkezik
fény? Mi történhet a Napban, és mi a gyakorlati felismerésük.
Holdon? Minek a fényét látják a „kék Fénykibocsátást eredményező
fizikai (villámlás, fémek izzása),
bolygót” megfigyelő űrhajósok?
kémiai és biokémiai (égés,
Ismeretek:
szentjánosbogár, korhadó fa stb.)
Elsődleges és másodlagos
jelenségek gyűjtése.

Technika, életvitel és
gyakorlat: a
színtévesztés és a
színvakság társadalmi
vonatkozásai.

Biológia–egészségtan: a
színek szerepe az állatés növényvilágban
(klorofill, rejtőzködés).

Kémia: égés, lángfestés.
Biológia–egészségtan:
lumineszcencia.
Földrajz: természeti
jelenségek, villámlás.

fényforrások.
Fénykibocsátó folyamatok a
természetben.
Problémák, jelenségek,
alkalmazások:

Hagyományos és új mesterséges
fényforrások sajátságainak
Milyen az ember és a fény viszonya? összegyűjtése, a fényforrások és az
energiatakarékosság kapcsolatának
Hogyan hasznosíthatjuk a fénnyel
vizsgálata (izzólámpa, fénycső,
kapcsolatos tapasztalatainkat a
kompaktlámpa, LED-lámpa).
környezetünk megóvásában?
Az új és elhasznált izzólámpa
Milyen fényforrásokat használunk?
összehasonlítása.
Milyen fényforrásokat érdemes
Összehasonlító leírás a mesterséges
használni a lakásban, az iskolában, a
fényforrások fajtáiról, színéről és az
településeken, színpadon, filmen,
okozott hőérzet összehasonlítása.
közlekedésben stb. (színérzet,
hőérzet, élettartam)?
A fényforrások használata
Mit nevezünk fényszennyezésnek?
egészségügyi vonatkozásainak
Milyen Magyarország fényszennyemegismerése.
zettsége?
A fényforrások használata
Ismeretek:
környezeti hatásainak megismerése.
Mesterséges fényforrások.
A fényszennyezés fogalmának
Fényszennyezés.
megismerése.
Problémák, jelenségek:
A csillagos égbolt megfigyelése
A csillagos égbolt: Hold, csillagok, szabad szemmel (távcsővel) és
számítógépes
bolygók, galaxisok, gázködök. A
Hold és a Vénusz fázisai, a hold- és planetáriumprogramok futtatásával.
Az objektumok csoportosítása
napfogyatkozások.
aszerint, hogy elsődleges (a
Milyen történelmi elképzelések
csillagok, köztük a Nap) vagy
voltak a Napról, a csillagokról és a
másodlagos fényforrások (a bolygók
bolygókról?
és a holdak csak visszaverik a Nap
Ismeretek:
Az égbolt természetes fényforrásai: a fényét). A csillagok és a bolygók
megkülönböztetése képüknek kis
Nap, Hold, bolygók, csillagok,
távcsőbeli viselkedése alapján.
csillaghalmazok, ködök stb.
A Naprendszer szerkezete.
A fázisok és fogyatkozások
A Nap, a Naprendszer bolygóinak és
értelmezése modellkísérletekkel.
azok holdjainak jellegzetességei.
A Naprendszer szerkezetének
Megismerésük módszerei.
megismerése; a Nap egy a sok
Geocentrikus és heliocentrikus
csillag közül.
világkép.
A csillagos égbolt mozgásainak
A tudományos kutatás modelleken át
geocentrikus és heliocentrikus
a természettörvényekhez vezető útja
értelmezése.
mint folyamat.
Ismeretek szerzése arról, hogy a
Naprendszerről, a bolygókról és
holdjaikról, valamint az (álló-)
csillagokról alkotott kép miként
alakult az emberiség történetében.
Differenciált csoportmunka alapján
Ptolemaiosz, Kopernikusz, Galilei,
Kepler munkásságának
megismerése.

Biológia–egészségtan:
a fényszennyezés
biológiai hatásai, a
fényszennyezés mint a
környezetszennyezés
egyik formája.
Kémia: nemesgázok,
volfrám, izzók,
fénycsövek.

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: az emberiség
világképének változása.
Csillagképek a
különböző kultúrákban.
Kémia: hidrogén
(hélium, magfúzió).
Matematika: a kör és a
gömb részei.
Földrajz: a
Naprendszer. A világűr
megismerésének,
kutatásának módszerei.

Problémák, jelenségek,
A különböző sugárzások hatásairól Biológia-egészségtan:
alkalmazások:
a köznapi és a médiából származó
növényi fotoszintézis,
A Nap és más fényforrások
ismeretek összegyűjtésével a látható emberi élettani hatások
felbontott fénye (pl. gyertya lángja
fénytartomány kibővítése
(napozás); diagnosztikai
megsózva).
elektromágneses spektrummá,
módszerek.
Infralámpa, röntgenkép létrejötte
kiegészítése a szintén közismert
(árnyékhatás), mikrohullámú sütő.
rádió- és mikrohullámokkal, majd a Kémia: fotoszintézis,
A röntgen ernyőszűrés az emberi
röntgensugárzással.
(UV fény hatására
szervezet és ipari anyagminták belső Annak felismerése, hogy a fény
lejátszódó reakciók,
szerkezetének vizsgálatában, az UV hatására zajlanak le a növények
kemilumineszcencia).
sugárzás veszélyei.
életműködéséhez nélkülözhetetlen
A hőtanhoz továbbvezető problémák: kémiai reakciók.
Mit hoz a villám, amivel felgyújtja a
fát, amibe belecsap? Mit sugároznak
ki a fénnyel együtt az izzított fémek?
Mit ad a fény a kémiai reakcióhoz?
Ismeretek:
A napfény és más fényforrások
(elektromágneses) spektruma:
Az infravörös és az UV sugárzás, a
rádióhullámok, mikrohullámok,
röntgensugárzás élettani hatásainak,
infravörös sugárzás, látható fény, UV veszélyeinek, gyakorlati
sugárzás, röntgensugárzás.
alkalmazásainak megismerése a
A Nap fénye és hősugárzása
technikában és a gyógyászatban.
biztosítja a Földön az élet feltételeit.
A napozás szabályai.
Példák az infravörös és az UV
sugárzás, a röntgensugárzás élettani
hatásaira, veszélyeire, gyakorlati
alkalmazásaira a technikában és a
gyógyászatban.
Egyenes vonalú terjedés, tükör, lencse, fénytörés, visszaverődés. A fény hatása
Kulcsfogalmak/ az élő természetre. Fényszennyezés.
fogalmak
Nap, Naprendszer. Földközéppontú világkép, napközéppontú világkép.

A FEJLESZTÉS VÁRT EREDMÉNYEI A KÉT ÉVFOLYAMOS CIKLUS VÉGÉN
A tanuló használja a számítógépet adatrögzítésre, információgyűjtésre.
Eredményeiről tartson pontosabb, a szakszerű fogalmak tudatos alkalmazására törekvő, ábrákkal,
irodalmi hivatkozásokkal stb. alátámasztott prezentációt.
Ismerje fel, hogy a természettudományos tények megismételhető megfigyelésekből, célszerűen
tervezett kísérletekből nyert bizonyítékokon alapulnak.
Váljon igényévé az önálló ismeretszerzés.
Legalább egy tudományos elmélet esetén kövesse végig, hogy a társadalmi és történelmi háttér
hogyan befolyásolta annak kialakulását és fejlődését.
Használja fel ismereteit saját egészségének védelmére.
Legyen képes a mások által kifejtett véleményeket megérteni, értékelni, azokkal szemben kulturáltan

vitatkozni.
A kísérletek elemzése során alakuljon ki kritikus szemléletmódja, egészséges szkepticizmusa. Tudja,
hogy ismeretei és használati készségei meglévő szintjén további tanulással túl tud lépni.
Ítélje meg, hogy különböző esetekben milyen módon alkalmazható a tudomány és a technika,
értékelje azok előnyeit és hátrányait az egyén, a közösség és a környezet szempontjából. Törekedjék
a természet- és környezetvédelmi problémák enyhítésére.
Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos ismeretek
megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére.
Legyen képes ábrák, adatsorok elemzéséből tanári irányítás alapján egyszerűbb összefüggések
felismerésére. Megfigyelései során használjon modelleket.
Legyen képes egyszerű arányossági kapcsolatokat matematikai és grafikus formában is lejegyezni.
Az eredmények elemzése után vonjon le konklúziókat.
Ismerje fel a fény szerepének elsőrendű fontosságát az emberi tudás gyarapításában, ismerje a
fényjelenségeken alapuló kutatóeszközöket, a fény alapvető tulajdonságait.
Képes legyen a sebességfogalmat különböző kontextusokban is alkalmazni.
Tudja, hogy a testek közötti kölcsönhatás során a sebességük és a tömegük egyaránt fontos, és ezt
konkrét példákon el tudja mondani.
Értse meg, hogy egy adott testet érő gravitációs vonzást a Föld (vagy más égitest) gravitációs mezője
okozza.
A tanuló tudja, hogy az energiával kapcsolatos köznapi szóhasználat egy rövidített kifejezési forma,
amelynek megvan a szakmailag pontosabb változata is.
Magyarázataiban legyen képes az energiaátalakulások elemzésére, a hőmennyiséghez való
kapcsolódásuk megvilágítására. Tudja használni az energiafajták elnevezését. Ismerje fel a
hőmennyiség cseréjének és a hőmérséklet kiegyenlítésének kapcsolatát.
Fel tudjon sorolni többféle energiaforrást, ismerje alkalmazásuk környezeti hatásait. Tanúsítson
környezettudatos magatartást, takarékoskodjon az energiával.
A tanuló minél több energiaátalakítási lehetőséget ismerjen meg, és képes legyen azokat azonosítani.
Tudja értelmezni a megújuló és a nem megújuló energiafajták közötti különbséget.
A tanuló képes legyen arra, hogy az egyes energiaátalakítási lehetőségek előnyeit, hátrányait és
alkalmazásuk kockázatait elemezze, tényeket és adatokat gyűjtsön, vita során az érveket és az
ellenérveket csoportosítsa, és azokat a vita során felhasználja.
Képes legyen a sebesség, gyorsulás, tömeg, sűrűség, az erő, a nyomás fogalmának értelmezésére és
kiszámítására egyszerű esetekben.
Tudja, hogy nem csak a szilárd testek fejtenek ki nyomást.
Tudja magyarázni a gázok nyomását a részecskeképpel.
Tudja, hogy az áramlások oka a nyomáskülönbség.
Tudja, hogy a hang miként keletkezik, és hogy a részecskék sűrűségének változásával terjed a
közegben.
Tudja, hogy a hang terjedési sebessége gázokban a legkisebb, és szilárd anyagokban a legnagyobb.
Ismerje az elektromossággal kapcsolatos biztonsági szabályokat, az elektromos áramkör részeit,
képes legyen egyszerű egyenáramú áramkörök összeállítására, és azokban az áramerősség mérésére.
Tudja, hogy az áramforrások mezőjének kvantitatív jellemzője a feszültség.
Tudja, hogy az elektromos fogyasztón energiaváltozás és átalakulás jön létre.

A tanuló képes legyen az erőművek alapvető szerkezét bemutatni.
Tudja, hogy az elektromos mező bármilyen módon történő előállítása terheli a környezetet.

Biológia

7. évfolyam
7. évfolyam óraszáma: heti 1,5 óra összesen 54 óra
Ebből a szabadon felhasználható időkeret 5 óra

I. AZ ÉLŐLÉNYEK VÁLTOZATOSSÁGA.
A FORRÓ ÉGHAJLATI ÖVEZET JELLEGZETES ÉLETKÖZÖSSÉGEI

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Az élőlények változatossága I.
Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben

Órakeret
14 óra

Az éghajlat elemei, talaj (humusz), éghajlati övezetek, a környezeti tényezők
hatása az élőlényekre, táplálkozási lánc, a víz körforgása a természetben.
A rendszerszemlélet fejlesztése az élővilág és a környezet kapcsolatának, az
életközösségek szerkezetének, időbeni változásának elemzése során.
A tematikai egység
Az életközösségek belső kapcsolatainak megértése a fajok közötti
nevelési-fejlesztési
kölcsönhatások típusain keresztül.
céljai
Az életközösségek veszélyeztetettségének felismerése, a lokális
környezetszennyezés globális következményeinek feltárása.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
alkalmazások, ismeretek
Előzetes tudás

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Miért elképzelhetetlen az ÉLET víz
nélkül?
Szobanövényeink egy része trópusi
eredetű. Milyen ápolási igényben
nyilvánul ez meg (pl. orchideák,
broméliák, kaktuszok, filodendron)?
Milyen következményekkel jár az
erdők kiirtása? - Az elsivatagosodás
veszélyei és következményei.
Ismeretek:
A környezeti tényezők (fény,
hőmérséklet, levegő, víz, talaj)
hatása a növényzet kialakulására.

Példák a növények környezethez
való alkalmazkodására
(szárazságtűrő, fénykedvelő,
árnyéktűrő).
Példák a víz fontosságára.
A magas hőmérséklet mellett a
csapadék mennyiségéhez, illetve
eloszlásához való alkalmazkodási
stratégiák (testfelépítés, életmód,
élőhely és viselkedés) bemutatása
néhány jellegzetes forró éghajlati
növény és állat példáján keresztül.
Az élővilággal kapcsolatos térbeli és
időbeli mintázatok magyarázata a
forró éghajlati öv biomjaiban.

Földrajz: A Föld gömb
alakja és a földrajzi
övezetesség, a forró
éghajlati öv.
Tájékozódás térképen.
Matematika: modellezés;
összefüggések
megjelenítése.
Kémia: a víz szerkezete
és jellegzetes
tulajdonságai.

A víz szerepe a földi élet
szempontjából (testalkotó, élettér,
oldószer).
Példák az élőlényeknek a magas
hőmérséklethez való
alkalmazkodásra.
Az életközösségek vízszintes és
függőleges rendeződése, mint a
környezeti feltételek optimális
kihasználásának eredménye.
A forró éghajlati öv jellegzetes
biomjainak jellemzése (területi
elhelyezkedés, kialakulásuk okai,
főbb növény- és állattani jellemzői).
Fajok közötti jellegzetes
kölcsönhatások (együttélés,
versengés, élősködés, táplálkozási
kapcsolat) a trópusi éghajlati öv
életközösségeiben.
A biológiai óra.
Az élőhelyek pusztulásának, azon
belül az elsivatagosodásnak az okai
és következményei.
1.
A trópusi esőerdők növényei
2.
A dél-amerikai esőerdők állatai I.
3.
A dél-amerikai esőerdők állatai II.
4.
A szavannák növényei
5.
A szavannák állatai I.
6.
A szavannák állatai II.
7.
A szubtrópusi sivatagok élővilága
Az élettel környezeti tényezők
hatása az élőlényekre
(alkalmazkodás, tűrőképesség,)
8.
A forró övezet termesztett
növényei
9.
Összefoglalás
Kulcsfogalmak/
fogalmak

A kedvezőtlen környezet és a
túlélési stratégiákban megnyilvánuló
alkalmazkodás
felismerése.
Táplálkozási lánc összeállítása a
forró éghajlati öv biomjainak
jellegzetes élőlényeiből.
Az állatok viselkedésének
jellemzése konkrét példákon, az
életközösségben betöltött szerepük
alapján.
A megismert élőlények
csoportosítása különböző
szempontok szerint.
Projektmunka lehetősége: a forró
éghajlati övben megvalósuló emberi
tevékenység (a gyors
népességgyarapodás, az ültetvényes
gazdálkodás, a fakitermelés, a
vándorló-égető földművelés, a
vándorló állattenyésztés,
túllegeltetés, az emlősállatok túlzott
vadászata) hatása a természeti
folyamatokra; cselekvési
lehetőségek felmérése.
Az elsivatagosodás
megakadályozásának lehetőségei.

Környezeti tényező, életfeltétel, tűrőképesség, környezethez való alkalmazkodás;
trópusi esőerdő, erdős és füves szavanna, trópusi sivatag, elsivatagosodás;
versengés, együttélés, táplálkozási lánc; gerinces, hüllő, madár, emlős.

II. AZ ÉLŐLÉNYEK VÁLTOZATOSSÁGA
A MÉRSÉKELT ÉGHAJLATI ÖVEZET ÉLETKÖZÖSSÉGEI
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Az élőlények változatossága II.
Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz

Órakeret
14 óra

A környezeti tényezők hatása az élőlényekre, az éghajlat elemei és módosító
hatásai, éghajlati övezetek, táplálkozási lánc.
Életközösségek felépítésének és belső kapcsolatrendszerének megismerése
megfigyelések és más információforrások alapján.
Az élőlények alkalmazkodásának bizonyítása a testfelépítés, életmód, élőhely
és viselkedés kapcsolatának elemzésével.
Az emberi szükségletek kielégítésének környezeti következményei, veszélyei
feltárása során a globális problémákról való gondolkodás összekapcsolása a
lokális, környezettudatos cselekvéssel.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
A természetes növénytakaró
kapcsolata a domborzati
viszonyokkal, illetve a tengerszint
feletti magassággal.
Hogyan változik egy rét, vagy a park
füve a nyári szárazságban, illetve eső
után?
A természetes növénytakaró
változása a tengerszint feletti
magasság, illetve az egyenlítőtől
való távolság függvényében.
Hogyan alakulnak ki a savas esők és
hogyan hatnak a természetre?
Ismeretek:
A mérsékelt övezet és a
magashegységek környezeti
jellemzői.
A mérsékelt éghajlati övezet
biomjainak (keménylombú erdők,
lombhullató erdőségek, füves
puszták jellemzői) jellemzése
(földrajzi helye, legjellemzőbb
előfordulása, környezeti feltételei,
térbeli szerkezete, jellegzetes
növény- és állatfajok).
A mérsékelt öv biomjainak
jellegzetes növényei és állatai.

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A környezeti tényezők és az élővilág
kapcsolatának bemutatása a
méréskelt övi biomok néhány
jellegzetes élőlényének példáján.
A környezeti tényezők élővilágra tett
hatásának értelmezése a mérsékelt
övi (mediterrán, kontinentális, tajga,
magashegységi övezetek, déli és
északi lejtők) fás társulások
összehasonlításával.
A megismert állatok és növények
jellemzése (testfelépítés, életmód,
szaporodás) csoportosítása
különböző szempontok szerint.
Példák az állatok közötti
kölcsönhatásokra a jellegzetes hazai
életközösségekben.
A lakóhely közelében jellegzetes
természetes és mesterséges
életközösségek összehasonlítása.
Az ember és a természet sokféle
kapcsolatának elemzése
csoportmunkában:
– A természetes élőhelyek
pusztulásának okai (pl. savas
eső, fakitermelés, az
emlősállatok túlzott vadászata,
felszántás, legeltetés, turizmus)
és veszélyei; a fenntartás
lehetőségei.

Földrajz: Mérsékelt
övezet, mediterrán
éghajlat, óceáni éghajlat,
kontinentális éghajlat,
tajgaéghajlat, függőleges
földrajzi övezetesség.
Időjárási jelenségek, a
földfelszín és az időjárás
kapcsolata, légköri és
tengeri áramlatok (Golfáramlat, szélrendszerek).
Csapadékfajták.
Vizuális kultúra:
formakarakterek,
formaarányok.
Magyar nyelv és
irodalom:
Szövegértés - a szöveg
egységei közötti tartalmi
megfelelés felismerése; a
szöveg elemei közötti
ok-okozati, általánosegyes vagy kategóriaelem viszony
magyarázata.
Petőfi: Az Alföld.
Matematika: Algoritmus
követése, értelmezése,

Fajok közötti kölcsönhatások néhány
jellegzetes hazai társulásban (erdő,
rét, víz-vízpart).
Az ember természetátalakító
munkájaként létrejött néhány tipikus
mesterséges (mezőgazdasági terület,
ipari terület, település) életközösség
a Kárpát-medencében.
A környezetszennyezés jellemző
esetei és következményei (levegő,
víz, talajszennyezés).
Invazív és allergén növények
(parlagfű).
1.
A mérsékelt éghajlati övezet
környezeti feltételei.
A lombhullató erdők élővilága
2.
A mérsékelt éghajlati övezet füves
pusztáinak élővilága
3. Közép-Európa magas
hegységeinek élővilága
4.A tajga növényei
5. A tajga állatai
6.A mediterrán tájak élővilága
7.Az ember természetátalakító
munkája.
8.A környezetszennyezés és
következményei
A lakókörnyezet közelében lévő
életközösség megfigyelése
9.Invazív és allergén növények
10.Összefoglalás
Kulcsfogalmak/
fogalmak

–

Aktuális környezetszennyezési
probléma vizsgálata.
– Az invazív növények és állatok
betelepítésének következményei.
– Gyógy- és allergén növények
jelentősége, felhasználásuk,
illetve az ellenük való védekezés
formái és jelentősége.
A lakókörnyezet közelében lévő
életközösség megfigyelése: a
levegő-, a víz- és a talajszennyezés
forrásainak, a szennyező anyagok
típusainak és konkrét példáinak
megismerése, vizsgálata.
Lehetséges projektmunka: helyi
környezeti probléma felismerése, a
védelemre vonatkozó javaslat
kidolgozása.

készítése. Változó
helyzetek megfigyelése;
a változás kiemelése
(analízis). Adatok
gyűjtése, rendezése,
ábrázolása.

Tundra, plankton, egysejtű, moszat, szivacs, csalánozó, gerinces, hal, madár,
emlős; környezeti tényező, tűrőképesség, táplálkozási hálózat, fenntartható
fejlődés.

III. AZ ÉLŐLÉNYEK VÁLTOZATOSSÁGA
A TUNDRA, A SARKVIDÉKEK, A TENGEREK
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Az élőlények változatossága III.
Az élővilág alkalmazkodása a hideghez, és a világtenger
övezeteihez

Órakeret 16
óra

Éghajlati övezetek, vizek– vízpartok élővilága; környezeti tényezők,
életfeltételek, a fajok közötti kölcsönhatások típusai
Az élővilág sokféleségének, mint értéknek felismerése.
Az életközösség anyag- és energiaáramlása és az egyensúlyi állapot közötti
összefüggés megértése.
A Föld globális problémáinak összegzése, a fenntarthatóságot támogató
életvitel, illetve az egyéni és közösségi cselekvés megalapozása.
A tudomány és a technika a társadalomban és a gazdaság fejlődésében
játszott szerepének bemutatása konkrét példák alapján.
A kutató és mérnöki munka jelentőségét felismerő és értékelő attitűd
megalapozása.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Miért élhetnek fenyők, illetve
örökzöld növények a mediterrán és
az északi mérsékelt éghajlaton is?
Miben hasonlít a sivatagi, illetve a
hideg égövi állatok túlélési
stratégiája?
Miben mások a szárazföldi és a vízi
élőhelyek környezeti feltételei?
Milyen veszélyekkel jár a globális
fölmelegedés a sarkvidékek és az
egész Föld élővilágára?

Fejlesztési követelmények

Az extrém környezeti feltételekhez
(magas és alacsony hőmérséklet,
szárazság) való alkalmazkodás
eredményeként kialakuló
testfelépítés és életmód
összehasonlítása a hideg és a trópusi
övben élő élőlények példáin.
Önálló kutatómunka: a világtengerek
szennyezésével kapcsolatos
problémák.
A megismert élőlények
csoportosítása különböző
szempontok szerint.
Táplálkozási lánc és táplálékpiramis
Ismeretek:
összeállítása a tengeri élőlényekből.
A hideg éghajlati övezet biomjainak Példák a fajok közötti
jellemzése az extrém környezeti
kölcsönhatásokra a tengeri
feltételekhez való alkalmazkodás
életközösségekben.
szempontjából.
Kutatómunka: nemzetközi
A világtenger, mint élőhely:
törekvések a környezetszennyezés
környezeti feltételei, tagolódása.
megakadályozására, illetve a
A világtengerek jellegzetes
környezeti terhelés csökkentésére.
élőlényei, mint a vízi környezeti
Az ember természeti folyamatokban
feltételekhez való alkalmazkodás
játszott szerepének kritikus
példái.
vizsgálata példák alapján.
Az életközösségek belső kapcsolatai, Az életközösségek, a bioszféra stabil
a fajok közötti kölcsönhatások
állapotait megzavaró hatások és a
konkrét típusai.
lehetséges következmények
Anyag- és energiaáramlás a tengeri
azonosítása.
életközösségekben.
A környezeti kár, az ipari és
természeti, időjárási katasztrófák

Kapcsolódási pontok
Földrajz: hideg övezet,
sarkköri öv, sarkvidéki
öv.
Matematika: táblázatok,
rajzos modellek,
diagramok, grafikonok
leolvasása, megértése.
Fizika: Az energiamegmaradás elvének
alkalmazása.
Az energiatermelés
módjai, kockázatai.
A Nap energiatermelése.
Időjárási jelenségek, a
földfelszín és az időjárás
kapcsolata.
Csapadékfajták.
Természeti katasztrófák.
Viharok, árvizek,
földrengések, cunamik.
Magyar nyelv és
irodalom:
szövegértés - a szöveg
egységei közötti tartalmi
megfelelés felismerése;
szövegben elszórt,
explicite
megfogalmazott
információk azonosítása,

Az élőhelyek pusztulásának okai: a
prémes állatok vadászata, a túlzott
halászat, a bálnavadászat, a
szennyvíz, a kőolaj, a radioaktív
hulladék, a turizmus
következményei.
A Föld globális problémái:
túlnépesedés - a világ élelmezése,
fogyasztási szokások – anyag- és
energiaválság, környezetszennyezés
– a környezet leromlása.
Konkrét példák a biológiának és az
orvostudománynak a
mezőgazdaságra, az élelmiszeriparra,
a népesedésre gyakorolt hatására.
A fenntarthatóság fogalma, az egyéni
és közösségi cselekvés lehetőségei a
fenntarthatóság érdekében.
Az éghajlat hatása az épített
környezetre (pl. hőszigetelés).
1.Alkalmazkodás a szélsőséges
környezethez.
A tundra élővilága
2.A sarkvidéki fagyos területek
élővilága
3.A partközeli tengerek élővilága
4. A nyílt tengerek élővilága
5.A bioszféra fogalma.
Az élőlények tűrőképessége
6.Anyag és energiaforgalom az
életközösségekben
7.Az ember hatása bioszférára.
Természetes és mesterséges
életközösségek.
8.A Föld globális környezeti
problémái
9.A bioszféra és az ember
kapcsolata
10.Összefoglalás

Kulcsfogalmak/
fogalmak

okainak elemzése, elkerülésük
összekapcsolása,
lehetőségei.
rendezése.
Az energiaátalakító folyamatok
környezeti hatásának elemzése,
alternatív energiaátalakítási módok
megismerése.
Az energiatakarékos magatartás
módszereinek és ezek fontosságának
megismerése önálló forráskeresés és
feldolgozás alapján.
Az ismeretszerzés eredményeinek
bemutatása, mások eredményeinek
értelmezése, egyéni vélemények
megfogalmazása.

Keménylombú erdő, lombhullató erdő, füves puszta, tajga, nyitvatermő,
zárvatermő, gerinces, hüllő, madár, emlős; táplálkozási hálózat, táplálkozási
piramis.

IV. RENDSZER AZ ÉLŐVILÁG SOKFÉLESÉGÉBEN
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Rendszer az élővilág sokféleségében

Órakeret
18 óra

A főbb növény- és állatcsoportok tulajdonságai.
A környezethez való alkalmazkodás formái; a testfelépítés, életmód, élőhely
és viselkedés kapcsolata.
Az élővilág rendszerezésében érvényesülő szempontok értelmezése.
A hierarchikus rendszerezés elvének alkalmazása.
A tudományos modellek változásának felismerése.
A tudományos módszerek és a nem tudományos elképzelések
megkülönböztetése.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Mire jó a dolgok (könyvek, zenék,
ruhák, gyűjtemények) csoportosítása
és rendszerezése a hétköznapi
életben?
Milyen szempontok szerint lehet
csoportosítani az élőlényeket?
Igaz-e, hogy az ember a majomtól
származik?

Fejlesztési követelmények

A rendszerezés és a csoportosítás
közti különbség megértése.
Irányított adatgyűjtés, majd vita a
darwinizmussal és az evolúcióval
kapcsolatos hitekről és tévhitekről.
Rendszertani kategóriák (ország,
törzs, osztály, faj) megnevezése, a
közöttük lévő kapcsolat ábrázolása.
A földtörténeti, az evolúciós és a
történelmi idő viszonyának
bemutatása, az egyes változások
Ismeretek:
egymáshoz való viszonyának
Az élőlények csoportosításának
érzékelése.
lehetőségei.
A hazai életközösségek jellegzetes
A tudományos rendszerezés
fajainak rendszertani besorolása
alapelvei a leszármazás elve, és
(ország, törzs).
néhány jellegzetes bizonyítéka.
A főbb rendszertani csoportok
Az élővilág törzsfejlődésének
jellemzőinek felismerése 1-1 tipikus
időskálája.
képviselőjének példáján.
Baktériumok, egyszerű eukarióták,
Egy magyar múzeumban, nemzeti
gombák, növények és állatok
parkban, természettudományi
általános jellemzői.
gyűjteményben stb. tett látogatás
A növények és állatok országa
során látott, korábban ismeretlen
jellegzetes törzseinek általános
fajok elhelyezése – a testfelépítés
jellemzői.
jellegzetességei alapján - a fő
1.A rendszerezés és a csoportosítás rendszertani kategóriákban.
közötti különbség
A tudományos rendszerezés
alapelvei
2.Ősi (kezdetleges sejtmagvasok)
és az egysejtűek országa
3.Növények országa
Moszatok, zuzmók, mohák törzsei
4. A harasztok és a nyitvatermők
5.Zárvatermők törzse, egyszikűek,
kétszikűek osztályai
6.A gombák országa

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom: Egy
hétköznapi kifejezés
(rendszerezés) alkalmi
jelentésének felismerése;
a szöveg egységei
közötti tartalmi
megfelelés felismerése.
Kulturált
könyvtárhasználat.
Matematika: Halmazok
eszközjellegű használata.
Fogalmak egymáshoz
való viszonya: alá- és
fölérendeltségi viszony;
mellérendeltség.
Rendszerezést segítő
eszközök és
algoritmusok.
Földrajz: a
természetföldrajzi
folyamatok és a
történelmi események
időnagyságrendi és
időtartambeli
különbségei.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: tájékozódás a
térben és időben.

7.Állatok országa
Szivacsok, a csalánozók törzse és a
férgek törzsei
8.Puhatestűek és az ízeltlábúak
törzse.
9.Gerincesek törzse, halak,
kétéltűek, hüllők osztályai
10.A madarak osztálya
11.Az emlősök osztálya
12. Összefoglalás
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Rendszerezés, rendszertani kategória; ország, törzs, osztály.

V. A FOGAMZÁSTÓL AZ ELMÚLÁSIG
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A fogamzástól az elmúlásig

Órakeret
10 óra

Előzetes tudás

Sejtosztódás, szaporodási típusok a növény-és állatvilágban, a nemi érés jelei.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Felkészítés a felelősségteljes párkapcsolatra alapozott örömteli nemi életre és
a tudatos családtervezésre.
Az életszakaszok főbb testi, lelki és magatartásbeli jellemzőinek
megismerésével azoknak a viselkedési formáknak az erősítése, melyek
biztosítják a korosztályok közötti harmonikus együttélést.
Az önismeret fejlesztésével hozzájárulás önmaguk kibontakoztatásához,
mások megértéséhez, elfogadásához, a boldogságra való képesség
kialakításához.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Mi a szexualitás szerepe az ember
életében?
Mely környezeti és életmódbeli
hatások okozhatnak meddőséget?

Fejlesztési követelmények

Az örökítő anyagot megváltoztató
környezeti hatások megismerése,
azok lehetséges következményeinek
megértése, felkészülés a
veszélyforrások elkerülésére.
Másodlagos nemi jellegek gyűjtése,
magyarázat keresése a különbségek
Ismeretek:
okaira.
A férfi és a nő szaporodási
A petesejt és a hím ivarsejt
szervrendszerének felépítése és
termelődésének összehasonlítása.
működése.
A nemek pszichológiai jellemzőinek
Elsődleges és másodlagos nemi
értelmezése.
jellegek.
A biológiai és társadalmi érettség
A nemi hormonok és a pubertás.
különbözőségeinek megértése.
Az ivarsejtek termelődése, felépítése Érvelés a tudatos családtervezés, az
és biológiai funkciója.
egymás iránti felelősségvállalásra
A menstruációs ciklus.
épülő örömteli szexuális élet mellett.
Az önkielégítés.

Kapcsolódási pontok
Informatika: szaktárgyi
oktatóprogram
használata.
Fizika: ultrahangos
vizsgálatok az orvosi
diagnosztikában.
Matematika:
ciklusonként átélt idő és
lineáris időfogalom;
időtartam, időpont.
Magyar nyelv és
irodalom:
szövegértés - a szöveg
egységei közötti tartalmi
megfelelés felismerése;
a szöveg elemei közötti

A fogamzásgátlás módjai,
következményei.
Az abortusz egészségi, erkölcsi és
társadalmi kérdései.
A nemi úton terjedő betegségek
kórokozói, tünetei, következményei
és megelőzésük.
A fogamzás feltételei, a méhen belüli
élet mennyiségi és minőségi
változásai, a szülés/születés főbb
mozzanatai.
A méhen kívüli élet főbb
szakaszainak időtartama, az egyed
testi és szellemi fejlődésének
jellemzői.
A serdülőkor érzelmi, szociális és
pszichológiai jellemzői.
A személyiség összetevői, értelmi
képességek, érzelmi adottságok.
Az önismeret és önfejlesztés
fontossága.
Leány és női, fiú és férfi szerepek a
családban, a társadalomban.
A családi és az egyéni (rokoni,
iskolatársi, baráti, szerelmi)
kapcsolatok jelentősége, szerepük a
személyiség fejlődésében.
A viselkedési normák és szabályok
szerepe a társadalmi együttélésben.

Hiedelmek, téves ismeretek
tisztázására alapozva a megelőzés
lehetséges módjainak tudatosítása.
Mikortól tekinthető a magzat
embernek/élőlénynek? – Érvelés a
tudatos gyermekvárás mellett.
A születés utáni egyedfejlődési
szakaszok legjellemzőbb testi és
pszichológiai megnyilvánulásainak
összehasonlítása, különös tekintettel
az ember életkora és viselkedése
összefüggésre.
Példák a családi és iskolai agresszió
okaira, lehetséges kezelésére,
megoldására. Szerepjáték
(önzetlenség, alkalmazkodás,
áldozatvállalás, konfliktuskezelés,
probléma-feloldás).
Az adott életkor pszichológiai
jellemzőinek értelmezése kortárssegítők és szakemberek segítségével.
Szerepjáték, illetve kortárs irodalmi
alkotások bemutatása a szerelemnek
az egymás iránti szeretet, tisztelet és
felelősségvállalás kiteljesedéseként
történő értelmezéséről.

ok-okozati, általánosegyes vagy kategóriaelem viszony
felismerése; a
bibliográfiai rendszer
mibenléte és
alkalmazása; a
szövegben
megfogalmazott
feltételeket teljesítő
példák azonosítása.

1. A férfi és a nő szaporodási
szervrendszere. Az ivarsejtek.
Elsődleges és másodlagos nemi
jellegek.
2. Az ivarsejtek osztódása. Az
öröklődés szabályai. Az örökítő
anyag környezeti hatásokra
történő megváltozása
3.A nemi hormonok és a pubertás.
A serdülőkor főbb jellemzői. A
személyiség összetevői.
Az önismeret és önfejlesztés
fontossága
4. A fogamzás. A méhen belüli élet.
A szülés folyamata.
A nemiséggel kapcsolatos
egészségügyi ismeretek.
5.Az ember egyedfejlődése,
életkori szakaszai
6.Összefoglalás
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Ivarsejt, nemi hormon, elsődleges, másodlagos nemi jelleg, nemi szerv,
szexualitás, abortusz, fogamzásgátlás, tudatos családtervezés.

Továbbhaladás feltételei:

A tanuló érti az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok összetételének összefüggését az
adott térséget jellemző környezeti tényezőkkel. Ismeri a globális környezetkárosítás veszélyeit, érti,
hogy a változatosság és a biológiai sokféleség érték.
Ismeri és megfelelő algoritmus alapján, tudja jellemezni a jellegzetes életközösségeket alkotó
legfontosabb fajokat, tud belőlük táplálékláncot összeállítani. Példákkal tudja illusztrálni az élőlények
közötti kölcsönhatások leggyakoribb formáit. Be tudja mutatni az egyes életközösségek szerkezetét,
térbeli elrendeződésük hasonlóságait és különbségeit, ismeri az életközösségek változatosságának és
változásának okait.
Tud különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között, tisztában van a fejlődéstörténeti rendszer
alapjaival. Ismeri az élővilág országait, törzseit és jellegzetes osztályait. Morfológiai jellegzetességek
alapján ismert élőlényeket el tud helyezni a fejlődéstörténeti rendszerben (maximum osztály szintig).

Biológia

8. évfolyam
8. évfolyam óraszáma: heti 1,5 óra összesen 54 óra
Ebből a szabadon felhasználható időkeret 5 óra
Célok, feladatok
A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy a tanulókkal megismertesse az élő természet működését,
annak legfontosabb törvényszerűségeit, tudatosítsa az ember és környezetének és egészségének
elválaszthatatlan kapcsolatát, valamint – a többi tantárggyal együtt – kialakítsa az új ismeretek önálló
megszerzésének igényét.
Az egyik legfontosabb nevelési cél, hogy a tanulók érzékenyek legyenek környezetük,
szervezetük változásaira, lássák sérülékenységét és az emberi felelőtlenség, egészségtelen életvitel
következményeit. Alakuljon ki bennük környezetük és egészségük védelmének igénye.
A tanulók az élővilág rendkívüli változatosságát és a természeti törvényeket megismerve értsék
meg, hogy az ember, mint a természet része csak a törvények betartásával, a természettel egységben
maradhat fenn. Cél, a környezettudatos viselkedésforma elsajátítása.
A tanulók korszerű ismeretekkel és azok alkalmazásához szükséges készségekkel és jártasságokkal
rendelkezzenek testi és lelki egészségük védelme érdekében. Feladat, hogy segítse a tanulót a veszélyes
körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében, a káros függőségekhez
vezető szokások kialakulásának megelőzésében.
A biológia tanulásában fontosak a vizuális információk, és a motiváció érdekében sikerrel lehet
alkalmazni korunk ismerethordozóit (DVD, internet).
Ismerjék meg a tanulók a természettudományos kutatásban, a gyógyításban kimagasló magyar
tudósok munkásságát, mely erősíti a tanulók nemzettudatát, a közösséghez tartozás érzését.
A környezethez való viszonyunk megismerése, az életközösségekben létező bonyolult
hálózatok észlelése, az emberi szervezet és a benne zajló folyamatok egységes és mégis egyénenként
változó megismerése lehetővé teszi az önismeret fejlesztését, ami pedig segíti a kulturált közösségi
viselkedés kialakítását. Az élőlények kapcsolatrendszerének megismerése során világossá válik, hogy
az emberi kapcsolatok hálózatának alapszövete a család.
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Témakörök:
I.
Részekből egész
A növények és az állatok testfelépítése és életműködései
II.
Szépség, erő, egészség
Sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek.
A kültakaró és a mozgás
III.
A szervezet anyag- és energiaforgalma
IV.
A belső környezet állandósága

12 óra
10 óra

17 óra
15 óra
Összesen: 54 óra

I. RÉSZEKBŐL EGÉSZ
A NÖVÉNYEK ÉS AZ ÁLLATOK TESTFELÉPÍTÉSE ÉS ÉLETMŰKÖDÉSEI
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Részekből egész

Órakeret
12 óra

A növények és az állatok testfelépítése; táplálkozási lánc; szaporodási típusok a
növény- és az állatvilágban.

A rendszerszemlélet fejlesztése rendszer és környezete kapcsolatának
elemzésén keresztül.
A rész és egész viszonyának felismerése az élő egységes egész és a benne
A tematikai egység összehangoltan működő szerveződési szintek összefüggésében.
nevelési-fejlesztési A növényi és az állati sejt hasonlóságainak megállapításával a természet
egységére vonatkozó elképzelések formálása.
céljai
Az ember természetben elfoglalt helye a természetben megjelenő méretek és
nagyságrendek érzékeltetésével.
A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolása a növényi sejt
és növényi szervek működésének példáján.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Hogyan tudunk különbséget tenni élő
és élettelen, növény és állat között?
Miben egyezik, és miben különbözik
a madarak tojása, a halak ikrája és a
mohák spórája?
Minek a megfigyelésére használunk
távcsövet, tükröt, nagyítót,
mikroszkópot?
Mi a magyarázata annak, hogy a
táplálkozási láncok általában zöld
növénnyel kezdődnek?

Az élővilág méretskálája: a
szerveződési szintek
nagyságrendjének összehasonlítása.
A rendszer és a környezet
fogalmának értelmezése az egyed, és
az egyed alatti szerveződési
szinteken.
A rendszerek egymásba
ágyazottságának értelmezése az
egyeden belüli biológiai szerveződési
szintek példáján.
Növényi és állati sejt megfigyelése,
összehasonlításuk.

Magyar nyelv és
irodalom:
szövegértés - a szöveg
egységei közötti tartalmi
megfelelés felismerése;
a szövegben
megfogalmazott
feltételeket teljesítő
példák azonosítása.
Matematika: Fogalmak
egymáshoz való
viszonya: alá- és
fölérendeltségi viszony;
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Ismeretek:
Az élő szervezet mint nyitott
rendszer.
A rendszer és a környezet fogalma,
kapcsolata, biológiai értelmezése.
A biológiai szerveződés egyeden
belüli szintjei, a szintek közötti
kapcsolatok.
Testszerveződés a növény- és
állatvilágban.
Az eukarióta sejt fénymikroszkópos
szerkezete, a fő sejtalkotók
(sejthártya, sejtplazma, sejtmag)
szerepe a sejt életfolyamataiban.
A fény-, illetve az
elektronmikroszkóp felfedezése,
jelentősége a természettudományos
megismerésben.
A sejtosztódás fő típusai, és szerepük
az egyed, illetve a faj fennmaradása
szempontjából.
A növényi és az állati szövetek fő
típusai, jellemzésük.
A növények táplálkozásának és
légzésének kapcsolata; jelentősége a
földi élet szempontjából.
Az élőlényeket/sejteket felépítő
anyagok (víz, ásványi anyagok,
szénhidrátok, zsírok és olajok,
fehérjék, vitaminok) és szerepük az
életműködések megvalósulásában.
A szaporodás, mint a faj
fennmaradását biztosító életjelenség.
Fő típusai.
1.A biológiai szerveződés szintjei.
Sejtek, szövetek, szervek,
szervrendszerek, szervezet
2.A növényi és az állati sejt
felépítése és működése
3.A sejtosztódás fő típusai, és
szerepük az egyed-és a
fajfennmaradásban
4. A sejt és a sejt anyagainak,
továbbá a szövetek anyagainak
vizsgálata
5.A növényi és az állati szövetek.

A felépítés és a működés
összefüggései a növényi és az állati
sejt példáján.
Kutatómunka a mikroszkópok
felfedezésével és működésével
kapcsolatban.
Növényi és állati sejtek megfigyelése
fénymikroszkópban.
A sejtosztódási típusok
összehasonlítása az információátadás
szempontjából.
Néhány jellegzetes növényi és állati
szövettípus vizsgálata; a struktúra és
a funkció közötti kapcsolat
jellemzése a megfigyelt szerkezet
alapján.
A struktúra-funkció kapcsolatának
elemzése zöld levél szöveti
szerkezetének vizsgálata alapján.
Az ivaros és ivartalan szaporodási
módok összehasonlítása konkrét
példák alapján.
Néhány jellegzetes állati és növényi
szövet megfigyelése
fénymikroszkópban. Vázlatrajz
készítése.
A sejt anyagainak vizsgálata. A
balesetmentes kísérletezés
szabályainak betartása.

mellérendeltség
értelmezése.
Tárgyak, jelenségek,
összességek
összehasonlítása
mennyiségi
tulajdonságaik (méret)
szerint; becslés,
nagyságrendek.
Fizika: lencsék, tükrök,
mikroszkóp.
Kémia: a víz szerkezete
és tulajdonságai,
oldatok, szerves
anyagok.
Informatika: adatok
gyűjtése az internetről.

6.Növényi és állati szövetek
vizsgálata.
7.A növények bőrszövete, az
állatok kültakarója.
8.A növények táplálékkészítése: a
fotoszintézis
9.Az állatok táplálkozása
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10. Anyagszállítás a növényeknél
és az állatoknál
11.Az élőlények szaporodása.
Az ivaros és ivartalan szaporodás
12.Összefoglalás
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Szerveződési szint, sejt, szövet; sejtalkotó, táplálkozás, anyagszállítás, légzés,
ivaros és ivartalan szaporodás.

II. „SZÉPSÉG, ERŐ, EGÉSZSÉG”SEJTEK, SZÖVETEK, SZERVEK, SZERVRENDSZEREK.
A KÜLTAKARÓ ÉS A MOZGÁS
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai



Órakeret
10 óra

Szépség, erő, egészség

A kültakaró és a mozgás szerveinek legfontosabb jellemzői;
a hám-, a kötő- és támasztó-, valamint az izomszövetek szerkezete.
Az egészséges életvitel szokásrendszerének kialakítása érdekében a rendszeres
testmozgás és a bőrápolás iránti igény felkeltése.
Az egészséget veszélyeztető tényezők azonosítása, az ismeretek és
tapasztalatok felhasználása a veszély időbeni érzékelése és elhárítása
érdekében.
A fogyatékkal élő emberekkel tanúsított elfogadó, segítő, megértő magatartás
erősítése.
A reális énkép és az önismeret fejlesztése.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Milyen szerepe van a bőrnek és
függelékeinek (haj, köröm) a vonzó
megjelenésben?
Mikor és miért izzadunk?
Házi kozmetikumok használata,
illetve hogyan válasszunk
kozmetikai szereket?
Milyen kapcsolat van az ember
mozgása és fizikai munkavégzése
között?

Fejlesztési követelmények

A bilaterális szimmetria felismerése,
példák szimmetrikusan és
aszimmetrikusan elhelyezkedő
szervekre.
A bőr szöveti szerkezetének és
működésének összefüggése.
Példák a szerkezeti változás –
működésváltozás összefüggésére.
A pattanás, a zsíros és a száraz bőr, a
töredezett haj és köröm összefüggése
a bőr működésével.
A bőr védelme az időjárás
szélsőséges hatásai ellen.
Ismeretek:
Öngyógyítás és az orvosi ellátás
Az emberi test síkjai, szimmetriája, szükségessége.
formavilága, esztétikuma.
Elsősegélynyújtás bőrsérülések
A bőr felépítése és funkciói.
esetén.
A bőr szerepe a külső testkép
Az emberi csontváz fő részei, a
kialakításában: a bőr kamaszkori
legfontosabb csontok felismerése.
változásainak okai, következményei. Példák a jellegzetes
A bőr- és szépségápolás.
csontkapcsolatokra.

Kapcsolódási pontok

Informatika: adatok
gyűjtése az internetről.
Magyar nyelv és
irodalom: a szöveg
elemei közötti okokozati, általános-egyes
vagy kategória-elem
viszony felismerése.
Matematika:
Modellezés;
összefüggések
megjelenítése.
Szimmetria, tükrözés.
Kémia: az oldatok
kémhatása.
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A bőr védelme; bőrsérülések és
ellátásuk.
Bőrbetegségek (bőrallergia,
fejtetvesség, rühatka, gombásodás).
A mozgásszervrendszer aktív és
passzív szervei. Az ember
mozgásának fizikai jellemzése (erő,
munkavégzés).
A csontok kapcsolódása. Az ízület
szerkezete. A porcok szerepe a
mozgásban.
Mozgássérülések (ficam, rándulás,
törés) ellátása, mozgásszervi
betegségek (csipőficam,
gerincferdülés, lúdtalp) és
megelőzésük.
A mozgás, az életmód és az energiaszükséglet összefüggései.
1. Az emberi test síkjai,
szimmetriája és formavilága
Testünket felépítő anyagok és azok
jelentősége az életfolyamatokban.
2. Az emberi test felépítése:
sejtek, szövetek, szervek,
szervrendszerek
3. Bőrünk felépítése és működése.
4.A bőr egészségtana
5.Az ember mozgásszervrendszere I.
A csontok felépítése és
kapcsolódási formái
A csontváz
6.Az ember mozgásszervrendszere II.
A vázizomzat. Az izomműködés
7.A mozgás-szervrendszer
egészségtana
8.Összefoglalás
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Elsősegélynyújtás mozgássérülések
esetén.
A mozgássérült és
mozgáskorlátozott emberek segítése.
Sportoló és nem sportoló
osztálytársak napi-és hetirendejének
összehasonlítása, elemzése a mozgás
(edzés), pihenés, tanulás egyensúlya
a test napi energiaigénye
szempontjából.
Önálló kutatómunka: sportolók,
edzők, gyógytornászok, ortopéd
orvosok stb. élményei, tapasztalatai
a mozgás és a testi-lelki egészség
kapcsolatáról.

Fizika: erő,
forgatónyomaték;
mechanikai egyensúly.
Testnevelés és sport: a
bemelegítés szerepe a
balesetek
megelőzésében.

Kültakaró, mozgás-szervrendszer, ízület.
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III. A SZERVEZET ANYAG- ÉS ENERGIAFORGALMA

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A szervezet anyag- és energiaforgalma

Órakeret
17 óra

A sejt felépítése, sejtszintű életfolyamatok, a tápcsatorna szakaszai és fő
működéseik, a táplálékok tápanyagtartalma. A légző szervrendszer részei és
működéseik; a keringés szervei és szerepük a szervezet működésében.

A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolásával
a rendszerfogalom mélyítése.
A saját és mások egészségének megőrzése iránti felelős magatartás erősítése.
Az egészséges táplálkozás jellegzetességeire építve a tudatos fogyasztói
szokások megalapozása, erősítése.

Az orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének tudatosítása,
illetve baleset esetén a tudatosan cselekvő magatartás megalapozása.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Miért van szüksége szervezetünknek
különböző tápanyagokra (fehérjékre,
szénhidrátokra és zsírokra)?

Fejlesztési követelmények

A táplálékok csoportosítása
jellegzetes tápanyagtartalmuk
alapján.
A fő tápanyagtípusok útjának
bemutatása az étkezéstől a sejtekig.
Lehetséges projektmunka:
Miben különbözik a be- és a
kilélegzett levegő összetétele, és mi – Felvilágosító kampány
összeállítása az egészséges
a különbség magyarázata?
táplálkozás megvalósítására; a
Hogyan jutnak tápanyaghoz és
testsúllyal kapcsolatos
oxigénhez a szervezetünk belsejében
problémák veszélyeinek
található sejtek?
megismerésére.
Mitől függ, hogy mennyi folyadékot
–
Az egészséges étkezési szokások
kell elfogyasztanunk egy nap?
népszerűsítése.
– A táplálkozásnak és a
Ismeretek:
mozgásnak a keringésre
Az élőlényeket felépítő szervetlen és
gyakorolt hatása, az elhízás
szerves anyagok (víz, ásványi
következményei.
anyagok, szénhidrátok, zsírok és
A szívműködést kísérő elektromos
olajok, fehérjék, vitaminok) szerepe. változások (EKG) gyógyászati
A tápcsatorna részei és szerepük a
jelentősége; a szívmegállás,
tápanyagok emésztésében és
szívinfarktus tüneteinek felismerése.
felszívódásában.
A sejtbe jutott tápanyagok
Az egészséges táplálkozás jellemzői felhasználási útjainak
(minőségi és mennyiségi éhezés,
végiggondolása.
alapanyagcsere, testtömeg-index,
A pulzusszám, a vércukorszint, a
normál testsúly).
testhőmérséklet és a vérnyomás
A vér és alkotóinak szerepe az
fizikai terhelés hatására történő
anyagszállításban.
változásának megfigyelése és
A légzési szervrendszer részei és
magyarázata.
működésük. Hangképzés és
A vér- és vizeletvizsgálat
hangadás.
jelentősége, a laborvizsgálat
legfontosabb adatainak értelmezése.

Kapcsolódási pontok
Matematika: Adatok,
rendezése, ábrázolása.
Matematikai modellek
(pl. függvények,
táblázatok, rajzos
modellek, diagramok,
grafikonok) értelmezése,
használata.
Informatika: adatok
gyűjtése az internetről,
prezentáció készítése.
Magyar nyelv és
irodalom: a szöveg
egységei közötti tartalmi
megfelelés felismerése; a
szövegben alkalmazott
speciális jelrendszerek
működésének
magyarázata (táblázat).
Technika, életvitel és
gyakorlat: betegjogok.
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A keringési rendszer felépítése és
működése.
A táplálkozás és a légzés szerepe
szervezet energiaellátásában.
A vér szerepe a szervezet
védelmében és belső állandóságának
fenntartásában. Immunitás,
vércsoportok. A védőoltások
jelentősége.
A kiválasztásban résztvevő szervek
felépítése és működése.
A vízháztartás és a belső környezet
állandósága. A só- és vízháztartás
összefüggése.
Vérzéstípusok - vérzéscsillapítások.
Légzőszervi elváltozások,
betegségek megelőzése.
A szív és az érrendszeri betegségek
tünetei és következményei.
Az alapvető életfolyamatok (légzés,
pulzusszám, vérnyomás,
testhőmérséklet és vércukorszint)
szabályozásának fontossága a belső
környezet állandóságának
fenntartásában.
A rendszeres szűrővizsgálat,
önvizsgálat szerepe a betegségek
megelőzésében.
Betegjogok: az orvosi ellátáshoz
való jog; háziorvosi és szakorvosi
ellátás.
1. Az anyagcsere fogalma.
Az emberi szervezet anyag-és
energiaforgalma
2.A vitaminok és az ásványi
anyagok jelentősége
3.Az emésztőszervrendszer
(tápcsatorna) felépítése és
működése
4.Az egészséges táplálkozás. Főbb
tápanyagaink jellemzői
(minőségi és mennyiségi éhezés,
alapanyagcsere, testtömeg-index,
normál testsúly).
5. Az emésztő-szervrendszer
egészségtana
6. A légzési szervrendszer
felépítése és működése.
7.A hangképzés és a hangadás
A légző-szervrendszer
egészségtana
8.A vérkeringés szervei. Az ember
vére
9.A kis-és a nagyvérkör.
Vércsoportok, immunitás

Vénás és artériás vérzés felismerése,
fedő- és nyomókötés készítése.
Önálló kutatómunka: milyen
feltételekkel köthet életbiztosítást
egy egészséges ember, illetve aki
dohányzik, túlsúlyos, magas a
vérnyomása, alkoholista vagy
drogfüggő?
Adatgyűjtés arról, hogy milyen
hatással van a dohányzás a keringési
és a légzési szervrendszerre, illetve a
magzat fejlődésére.
Az interneten található
betegségtünetek értelmezése és
értékelése.
Vita a rendszeres egészségügyi és
szűrővizsgálatok, az önvizsgálat, a
védőoltások, valamint az egészséges
életmód betegség-megelőző
jelentőségéről.
Az eredményes gyógyulás és az
időben történő orvoshoz fordulás
ok-okozati összefüggésének
összekapcsolása.
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10.A vérkeringés egészségtana.
Vérzéstípusok vérzéscsillapítások.
Az egészséges életmód
11. A kiválasztás folyamata. A
belső környezet állandósága
A kiválasztó-szervrendszer
egészségmegőrzése
12.Megfigyelések, vizsgálatok,
kísérletek, számítások az
anyagcseréről
13. Az egészségügyi ellátás
alapismeretei.
Szűrővizsgálatok, önvizsgálatok.
Betegjogok, az orvosi ellátás
14.Beszámolók a
projektmunkákról.
15.Összefoglalás I.
Kulcsfogalmak/
fogalmak


Tápanyag, anyagcsere, alapanyagcsere, emésztés, vér, vércsoport,
véralvadás, immunitás, szűrlet, vizelet, só- és vízháztartás.

IV. A BELSŐ KÖRNYEZET ÁLLANDÓSÁGA
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A belső környezet állandóságának biztosítása

Órakeret
15 óra

A sejt felépítése, külső- és belső környezet, egyensúlyi állapot, környezethez
való alkalmazkodás, az érzékszervek specializálódása adott inger felfogására.

A szervezet és a környezet kölcsönös egymásra hatásának megértése.
A tematikai egység A környezeti jelzések kódolásának és dekódolásának értelmezése az érzékelés
nevelési-fejlesztési folyamatában.
céljai
Az alkohol és a kábítószerek káros élettani hatásának ismeretében tudatos,
elutasító attitűd alakítása.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Receptor, érzékszerv, reflex, reflexkör, feltétlen és feltételes reflex, központi és
környéki idegrendszer.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Mi történik, ha valamelyik
érzékszervünk nem, vagy nem
megfelelően működik?
Meddig tudjuk visszatartani a
lélegzetünket, tudjuk-e
szabályozni a szívverésünket?
Mit jelent a szemüveg dioptriája?

Az érzékeléssel kapcsolatos
megfigyelések, vizsgálódások végzése,
a tapasztalatok rögzítése,
következtetések levonása.
Az érzékszervi fogyatékkal élő
emberek elfogadása, segítésük kulturált
módja.
Adatgyűjtés a leggyakoribb
szembetegségekről és korrekciós
lehetőségeikről.

Fizika: A hang
keletkezése,
hangforrások, a hallás
fizikai alapjai.
Hangerősség, decibel.
Zajszennyezés.
A fény. A szem és a látás
fizikai alapjai.
Látáshibák és javításuk.
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Miben hasonlít és miben
különbözik az EKG és az EEG?

Annak megértése, hogy az érzékelés az
érzékszervek és az idegrendszer
együttműködéseként jön létre.
Ismeretek:
Az EEG működésének alapja és elemi
A környezeti jelzések
szintű értelmezése.
érzékelésének biológiai
Az idegsejt különleges felépítése és
jelentősége.
működése közötti összefüggés
A hallás és egyensúlyozás, a látás, megértése.
a tapintás, az ízlelés és a szaglás
Példák arra, hogy a tanulás lényegében
érzékszervei.
a környezethez való
Az idegrendszer felépítése; a
alkalmazkodásként.
központi és a környéki
Az egyensúlyi állapot és a rendszerek
idegrendszer főbb részei, az egyes stabilitása közötti összefüggés
részek Az idegsejt felépítése és
felismerése, alkalmazása konkrét
működése.
példákon.
A feltétlen és a feltételes reflex.
A személyes felelősség tudatosulása, a
A feltételes reflex, mint a tanulás szülő, a család, a környezet szerepének
alapja.
bemutatása a függőségek
Az alapvető életfolyamatok
megelőzésében.
(légzés, pulzusszám, vérnyomás,
testhőmérséklet és vércukorszint) Receptor, érzékszerv, reflex, reflexkör,
szabályozásának működési
feltétlen és feltételes reflex, központi és
alapelve.
környéki idegrendszer
Az alkohol egészségkárosító
hatásai.
A kockázatos, veszélyes élethelyzetek
A lágy és kemény drogok
megoldási lehetőségeinek bemutatása.
legismertebb fajtái, hatásuk az
ember idegrendszerére,
szervezetére, személyiségére.
A megelőzés módjai.
1. A belső környezet fogalma.
A belső elválasztású mirigyek
működése, gyakoribb betegségei
2.Az
idegrendszer
alapműködése.
A központi és a környéki
idegrendszer: az agyvelő és
gerincvelő
3. A feltétlen és a feltételes
reflex.
A vegetatív idegrendszer
szabályozó működése
4. Az idegrendszer betegségei
5. A szenvedélybetegségek
6. Az érzékelés folyamata.
A látás és a hallás.
7. A szaglás, az ízlelés, a
bőrérzékelés.
Érzékszerveink egészségtana

Matematika: Változó
helyzetek megfigyelése;
a változás kiemelése
(analízis).
Modellek megértése,
használata.
Magyar nyelv és
irodalom:
Szövegértés - a szöveg
elemei közötti okokozati, általános-egyes
vagy kategória-elem
viszony magyarázata;
egy hétköznapi probléma
megoldása a szöveg
tartalmi elemeinek
felhasználásával.
Informatika:
szövegszerkesztés.

8.Az érzékeléssel kapcsolatos
megfigyelések, vizsgálatok
végzése. A tapasztalatok
rögzítése, következtetések
levonása.
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9. A fogyatékkal élő emberek
10.Összefoglalás
Kulcsfogalmak

Fejlesztési
eredmények az
évfolyam végén

Receptor, érzékszerv, reflex, reflexkör,
feltétlen és feltételes reflex, központi és
környéki idegrendszer

A tanuló látja a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti
összefüggést. Érti a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti
kapcsolatot.
Ismeri az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, szerepüket a
fajok fennmaradásában, a földi élet változatosságának fenntartásában.
Tisztában van saját teste felépítésével és alapvető működési sajátosságaival, a
férfi és a nő közötti különbséggel és a kamaszkor biológiai-pszichológiai
problémáival. Ismeri a betegségek kialakulásának okait, megelőzésük és
felismerésük módjait, az egészséges életmód és az elsősegélynyújtás legfontosabb
szabályait. Érti a szűrővizsgálatok jelentőségét a betegségek sikeres
gyógyításában.
Önállóan és társaival együttdolgozva tud megfigyeléseket, vizsgálódásokat,
kísérleteket végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket készíteni, valamint
jártassággal rendelkezik a mikroszkóp használatában.
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Kémia

7-8. osztály
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7. osztály
Óraszám: heti 1 óra
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ELŐZETES TUDÁS

Térfogat és térfogatmérés. Halmazállapotok, anyagi változások, hőmérsékletmérés.

TUDOMÁNYTÖRTÉNETI SZEMLÉLET KIALAKÍTÁSA. A kémia tárgyának, alapvető módszereinek és szerepének megértése. A
A tematikai egység kémia kikerülhetetlenségének bemutatása a mai világban. A kémiai kísérletezés bemutatása, megszerettetése, a kísérletek
céljai
tervezése, a tapasztalatok lejegyzése, értékelése. A biztonságos laboratóriumi eszköz- és vegyszerhasználat alapjainak kialakítása.
A veszélyességi jelek felismerésének és a balesetvédelem szabályai alkalmazásának készségszintű elsajátítása.
Ismeretek/ fejlesztési
követelmények
A kémia tárgya és jelentősége
A kémia tárgya és jelentősége az
ókortól a mai társadalomig.
A kémia szerepe a mindennapi
életünkben.
A kémia felosztása, főbb területei.

Tanulói tevékenységek

Ismeretek gyűjtése az ókorban és a középkorban
már alkalmazott kémiai eljárásokról. (pl.
balzsamozás nátronnal, sörfőzés, fémek (bronz, réz,
vas) előállítása, alkímia.
Hétköznapi tárgyaink anyagai és a kémia
kapcsolatának felismerése.

Fontosabb laboratóriumi eszközök, anyaguk,
felépítésük
és
funkciójuk
kapcsolatának
Alapvető laboratóriumi eszközök. felismerése. (üvegeszközök: kémcső, főzőpohár,
Szilárd, folyadék halmazállapotú mérőhenger, keverőbot; fa és fémeszközök: tálca,
vegyszerek tárolása. Vegyszerek kémcsőfogó, kémcsőállvány; borszeszégő/Bunsenégő)
veszélyességének jelölései.
Térfogatmérő-eszközök használata (tanulói kísérlet,
meghatározott térfogatok kimérése)
Fontosabb veszélyesség-jelek felismerése és
értelmezés.

Pedagógiai eljárások,
módszerek, munka- és
szervezési formák

Kapcs.
pontok

Tan-eszközök

Önálló és csoportos
információfeldolgozás
(képek, szemelvények),
ötletbörze,
Frontális információközlés
Projektfeladat: prezentáció
(plakát) készítése egy ókori
kémiai eljárásról.

IKT eszközök

Frontális információközlés,
Önálló és csoportos
információfeldolgozás
(eszközök felismerés,
funkciójuk azonosítása)

laboratóriumi
eszközök,

Laboratóriumi eszközök,
vegyszerek
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Kémiai kísérletek
A kísérletek célja, tervezése,
rögzítése, tapasztalatok és
következtetések. A kísérletezés
közben betartandó szabályok
ismerete és megértése. Azonnali
tennivalók baleset esetén.

Biológiaegészségtan: vegyszerek
(ecetsav, szóda),
ízlelés,
főzőpohár
szaglás,
tapintás,
látás.

Fizika: a
fehér fény
színekre
bontása, a
látás fizikai
alapjai.
Balesetvédelmi rendszabály, Piktogram segítségével a veszélyességi jelölés ismerete, laboratóriumi eszközök, kísérlet.

Egyszerű kísérletek szabályos és
biztonságos végrehajtása.

Fogalmak

Egyszerű kísérletek megtervezése, elvégzése, Frontális információközlés,
tapasztalatok rögzítése:
Csoportos tanulókísérlet
pl. indikátoros híg ecetsav és nátrium-karbonát Szituációs játékok
oldatok reakciója.
A kémiai veszélyek felismerése és kezelése: „Mit
tennél baleset esetén?” – szituációk
pl. meggyulladt ruha, vegyszer ömlik a kézre,
fröccsen a szembe.
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Tematikai
Órakeret
R
ÉSZECSKÉK
MODELLEZÉSE
,
HALMAZOK
,
VÁLTOZÁSOK
,
KEVERÉKEK
egység/fejlesztési cél
19 óra
Előzetes tudás
Balesetvédelmi szabályok, laboratóriumi eszközök, halmazállapotok, halmazállapot-változások.
Tudománytörténeti szemlélet kialakítása az atom és az elem fogalmak kialakulásának bemutatásán keresztül.
A részecskeszemlélet és a daltoni atomelmélet megértése.
Az elemek, vegyületek, molekulák vegyjelekkel és összegképlettel való jelölésének elsajátítása.
Az állapotjelzők, a halmazállapotok és az azokat összekapcsoló fizikai változások értelmezése.
A fizikai és kémiai változások megkülönböztetése. A változások hőtani jellemzőinek megértése.
A tematikai egység
A kémiai változások leírása szóegyenletekkel.
céljai
Az anyagmegmaradás törvényének elfogadása és ennek alapján vegyjelekkel írt reakcióegyenletek rendezése.
A keverékek és a vegyületek közötti különbség megértése. A komponens fogalmának megértése és alkalmazása.
A keverékek típusainak ismerete és alkalmazása konkrét példákra, különösen az elegyekre és az oldatokra vonatkozóan. Az
összetétel megadási módjainak ismerete és alkalmazása.
Keverékek szétválasztásának kísérleti úton való elsajátítása.
Ismeretek/ fejlesztési
követelmények
Részecskeszemlélet a kémiában
A részecskeszemlélet elsajátítása.
Az atom szó eredete és a daltoni
atommodell. Az egyedi
részecskék láthatatlansága,
modern műszerekkel való
érzékelhetőségük. A részecskék
méretének és számának
szemléletes tárgyalása.

Tanulói tevékenységek
Tanulói kísérletek elvégzése
megfigyelése, tapasztalatok rögzítése a
jelenség okainak feltárása tanári
segítséggel (pl. diffúziós jelenségek
vizsgálata folyékony közegben,
térfogatcsökkenés etanol és víz
elegyítésekor)
Demonstrációs kísérletek
megfigyelése, tapasztalatok rögzítése a
jelenség okainak feltárása tanári
segítséggel (pl. diffúziós jelenségek
vizsgálata gáz halmazállapotban.)
Anyagokról készített nanoszkópikus
felvételek elemzése.

Pedagógiai eljárások,
módszerek, munka- és
szervezési formák
Frontális
információközlés,
Csoportos tanulókísérlet
Demonstrációs kísérlet
Ötletbörze
Önálló/csoportos
információfeldolgozás
(felvételek
és
szemelvények,
kísérleti
tapasztalatok)

Kapcs. pontok

Tan-eszközök
IKT eszközök,
főzőpohár, (víz,
jód, káliumpermanganát,
etanol)
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Ismeretek/ fejlesztési
követelmények

Tanulói tevékenységek

Pedagógiai eljárások,
módszerek, munka- és
szervezési formák

Kapcs. pontok

Tan-eszközök

Történelem, társadalmi és
állampolgári
ismeretek:
őskorban, ókorban ismert
fémek

IKT
eszközök
kísérleti
eszközök,
vegyszerek (pl.
cukor, vízbontó
készülék)

Modell és valóság viszonyának
megértése saját példák alapján.
Elemek, vegyületek
A kémiailag tiszta anyag fogalma.
Azonos/különböző atomokból álló
kémiailag tiszta anyagok:
elemek/vegyületek. Az elemek
jelölése vegyjelekkel (Berzelius).
Több azonos atomból álló
részecskék képlete. Vegyületek
jelölése képletekkel. A
mennyiségi viszony és az alsó
index jelentése.

A vegyjelek gyakorlása az eddig
megismert elemeken, újabb elemek
bevezetése, pl. az ókor hét fém
Információgyűjtés az
elemfelfedezésekről.
Kísérlet
tervezése/elvégzése/tapasztalatok
rögzítése, értelmezése (pl. cukor
hőbontása, vízbontás elektolízissel)
Az eddig megismert vegyületek
vegyjelekkel való felírása, bemutatása.

Molekulák
A molekula mint atomokból álló Molekulamodellek építése.
önálló részecske. A molekulákat
összetartó erők (részletek nélkül).

Frontális
információközlés,
demonstrációs/tanuló
kísérlet
Önálló/csoportos
információfeldolgozás
(szemelvények,
prezentációk)

Frontális
információközlés,
Csoportmunka,
Csoportos
információfeldolgozás
(Műszeres
felvételek
molekulákról)

Molekulamodellek,
eszközök
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IKT

Halmazállapotok és a kapcsolódó
fizikai változások
A szilárd, a folyadék- és a
gázhalmazállapotok jellemzése, a
kapcsolódó fizikai változások.
Olvadáspont, forráspont.
Párolgás, illékonyság.
A fázis fogalma.
Egykomponensű, kétfázisú
rendszerek bemutatása, sűrűségük
viszonya
 konkrét példát tud mondani a
természetből
(légköri
jelenségek)
és
a
mindennapokból;

Kísértetek tervezése,
elvégzése/megfigyelése, tapasztalatok
rögzítése, értelmezése:
pl.
Olvadás- és forráspont mérése,

Frontális
információközlés,
Csoportos tanulókísérlet
Demonstrációs kísérlet
Csoportos
információfeldolgozás
(kísérleti tapasztalatok)

Fizika: tömeg, térfogat,
sűrűség, energia,
halmazállapotok
jellemzése, egyensúlyi
állapotra törekvés, termikus
egyensúly, olvadáspont,
forráspont, hőmérséklet

Kísérleti
eszközök,
vegyszerek (jód,
etanol, éter, jég,
hőmérő),
IKT-eszközök

Jód szublimációja.
Illékonyság bemutatva, pl. etanol/éter
és víz.
A jég olvadása, a „jéghegy” úszása.
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Ismeretek/ fejlesztési
követelmények
Hőtermelő és hőelnyelő
változások
A változásokat kísérő hő.
Hőtermelő és hőelnyelő
folyamatok a rendszer és a
környezet szempontjából.

Az anyagmegmaradás törvénye
A kémiai változások leírása
szóegyenletekkel, kémiai jelekkel
(vegyjelekkel, képletekkel).
Mennyiségi viszonyok
figyelembevétele az egyenletek
két oldalán. Az anyagmegmaradás
törvénye.

Tanulói tevékenységek
Tanulói kísérletek
megtervezése/elvégzése/tapasztalatok
rögzítése, értelmezése:
Hőtermelő változások:
- égés (etanol), lúgkő oldódása
Hőelnyelő változások:
- éter párolgása, kálisalétrom
oldódása
A párolgás szerepének felismerése az
emberi test hőszabályozásban. Ezzel
kapcsolatos életmód/egészségügyi
vonatkozások összegyűjtése.
Elvégzett demonstrációs kísérlet
megfigyelése, tapasztalatok rögzítése,
értelmezése.
Már megismert kémiai változások
felírása szóegyenletekkel, majd kémiai
jelekkel.
Egyszerű számítási feladatok elvégzése
az anyagmegmaradás
(tömegmegmaradás) felhasználásával.

Pedagógiai eljárások,
módszerek, munka- és
szervezési formák
Demonstrációs
kísérletek elvégzése
Frontális
információközlés,
Csoportos
információfeldolgozás.
Tantárgyi koncentráció
Prezentáció készíttetése
önálló/csoportmunkába
n.

Demonstrációs
kísérletek elvégzése
mérlegen:
pl.
ezüst-nitrát-oldat +
kálium-jodid oldat
szódabikarbóna +
ecetsav.
Számítási feladatok
megoldási menetének
frontális ismertetése

Kapcs. pontok
Biológia-egészségtan:
emberi testhőmérséklet
szabályozása

Tan-eszközök
Kísérleti
eszközök,
vegyszerek
(etanol,
lúgkő,
éter,
kálisalétrom),
IKT-eszközök

Kísérleti
eszközök,
vegyszerek(ezüst
-nitrát, káliumjodid-oldat,
szódabikarbóna,
ecetsav),
táramérleg IKT
eszközök
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Ismeretek/ fejlesztési
követelmények
Oldatok

Tanulói tevékenységek

Oldhatósági kísérletek tervezése /
Oldatok fogalma. Oldhatóság.
Telített, telítetlen, túltelített oldat. elvégzése / tapasztalatok rögzítése,
értelmezése a hasonló-hasonlót old elv
Oldhatóságot befolyásoló
alkalmazásával.
tényezők,pl. a hőmérséklet
pl. étolaj-víz-konyhasó-homok
változásával.
Rosszul oldódó anyagok.
A „hasonló a hasonlóban oldódik Vízben rosszul oldódó anyagok csapadék fogalmának a megismerése
jól” elv.
kísérleten keresztül:
meszes víz + kilélegzett levegő
Oldhatósági grafikonok elemzése,
információinak alkalmazása
kristályosítási kísérletek elvégzéséhez.

Pedagógiai eljárások,
módszerek, munka- és
Kapcs. pontok
szervezési formák
Tanulói kísérletek és Fizika: tömeg, térfogat,
elemzés,
sűrűség, energia,
halmazállapotok
Ábraés
adatsor- jellemzése, egyensúlyi
elemzés
állapotra törekvés, termikus
egyensúly, olvadáspont,
Információgyűjtés
forráspont, hőmérséklet,
nyomás, mágnesesség,
Prezentációkészítés
hőmérséklet mérése,
sűrűség mérése és
mértékegysége, testek
úszása, légnyomás mérése,
tömegmérés, térfogatmérés.

Tan-eszközök
Kísérleti
eszközök,
vegyszerek
(étolaj, konyhasó,
homok,
meszesvíz, víz,
timsó
vagy
rézgálic),
táramérleg IKT
eszközök

Telített oldat készítése
(számítási feladatok, oldhatósági adatok
leolvasása. tömeg és térfogatmérés,
oldatkésztés) táramérleggel,
mérőhengerrel
Információk, példák gyűjtése a gázok
oldódásának hőmérséklet- és
nyomásfüggéséről példákkal (pl.
keszonbetegség, magashegyi kisebb
légnyomás következményei).

Földrajz-Biológiaegészségtan: légkör
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Keverékek komponenseinek
szétválasztása

Egyszerű elválasztási feladatok
megtervezése és/vagy kivitelezése.
pl. vas- és alumíniumpor szétválasztása
Keverékek szétválasztásának
mágnessel
gyakorlása. Kísérletek szabályos színes filctoll festékanyagainak
és biztonságos végrehajtása
szétválasztása papírkromatográfiával
Sós homokból só kioldása, majd bepárlás
Oldás, kristályosítás, ülepítés,
után annak kristályosítása.
dekantálás, szűrés, bepárlás,
Információgyűjtés a „tengeri só”
mágneses elválasztás, desztilláció, előállításának módjairól.
adszorpció.
Információk gyűjtése és rendszerezése
A levegő mint gázelegy
a desztillációról és az adszorpcióról
A levegő térfogatszázalékos
(utóbbival kísérlet elvégzése is:
összetétele.
málnaszörp „színtelenítése”):
pl. a csapvíz desztillációja,
Néhány vizes oldat
kőolaj-finomítás,
Édesvíz, tengervíz (sótartalma
tömegszázalékban), vérplazma
Információk gyűjtése a levegő
(oldott anyagai).
komponenseinek szétválasztásáról.
Szilárd keverékek
Szilárd keverék komponenseinek
Szilárd keverék (pl. só és homok,
vizsgálata, kimutatása. (egyszerű tanuló
vas és kénpor, sütőpor, bauxit,
kísérleteken keresztül, pl. kvarchomokgránit, talaj).
mészkő, kvarchomok-konyhasó)

Fogalmak

Földrajz-Biológiaegészségtan: természetes
Tanulói kísérletek és vizek
elemzés,
Ábraés
elemzés

adatsor-

Információgyűjtés
Prezentációkészítés

talajtípusok.

Kísérleti
eszközök,
vegyszerek
(vaspor,
alumíniumpor,
konyhasó,
homok,
mészkőpor,
sósav)
IKT
eszközök

Daltoni atommodell, kémiailag tiszta anyag,=elem, vegyület, molekula, vegyjel, képlet, halmazállapot, fázis, fizikai
és kémiai változás, hőtermelő és hőelnyelő változás, anyagmegmaradás, keverék, komponens, elegy, oldat,
tömegszázalék
387

Tematikai
egység/fejlesztési cél A RÉSZECSKÉK SZERKEZETE ÉS TULAJDONSÁGAI, VEGYÜLETTÍPUSOK
 Részecskeszemlélet, elem, vegyület, molekula, kémiai reakció
Előzetes tudás

Órakeret
14 óra

A mennyiségi arányok értelmezése vegyületekben a vegyértékelektronok számának, illetve a periódusos rendszernek az
ismeretében.
A tematikai egység
Az anyagmennyiség fogalmának és az Avogadro-állandónak a megértése.
céljai
Ionok, ionos kötés, kovalens kötés és fémes kötés értelmezése a nemesgáz-elektronszerkezetre való törekvés elmélete alapján.
Az ismert anyagok besorolása legfontosabb vegyülettípusokba.
Ismeretek/ fejlesztési
követelmények
Az atom felépítése
Atommodellek a Bohr-modellig.
Atommag és elektronok.
Elektronok felosztása törzs- és
vegyértékelektronokra.
Vegyértékelektronok jelölése a
vegyjel mellett pontokkal,
elektronpár esetén vonallal.

A PERIÓDUSOS RENDSZER
Története (Mengyelejev),
felépítése.
A vegyértékelektronok száma és a
kémiai tulajdonságok
összefüggése a periódusos
rendszer 1., 2. és 13–18.
(régebben fő-csoportoknak
nevezett) csoportjaiban.

Pedagógiai eljárások,
módszerek, munka- és
szervezési formák

Tanulói tevékenységek

Példák gyűjtése az atomi méretek szemléltetésére. Frontális információközlés.
Jártasság szerzése az atom vegyértékelektronjának Ötletbörze
jelülésére.
Kötő-és nem kötő elektronok jelölése.

Mengyelejev munkássága.
periódusos rendszere.

Az

elemek

Kapcs.
pontok

Tan-eszközök

Fizika:
IKT-eszközök
töltés,
áramvezetés,
természet
méretviszonyai, atomi
méretek.

első

A periódusos rendszer szerepének jelentőségének
megértése feladatok keresztül.
Kiselőadások, prezentációk, plakát készítése
Müller Ferenc és Hevesy György munkásságáról

Frontális információközlés
Egyéni és csoportos
információgyűjtés és
feldolgozás a megadott
témákban.

IKT- eszközök
(ill. fali
periódusos
rendszer)
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Fémek, nemfémek, félfémek
elhelyezkedése a periódusos
rendszerben.
Magyar vonatkozású elemek
(Müller Ferenc, Hevesy György).
Nemesgázok elektronszerkezete.
Ismeretek/ fejlesztési
követelmények
Az anyagmennyiség
Az anyagmennyiség fogalma és
mértékegysége. Avogadroállandó. Atomtömeg, moláris
tömeg és mértékegysége,
kapcsolata a fizikában megismert
tömeg mértékegységével.

Tanulói tevékenységek

Az anyagmennyiség fogalmának a megértése,
anyagmennyiségre vonatkozó számítási feladatok
megoldása.

Pedagógiai eljárások,
módszerek, munka- és
szervezési formák
Frontális ismeretközlés
Ötletbörze

Kapcs.
Pontok
Fizika:
tömeg,

Tan-eszközök

IKT-eszközök

Példák, hasonlatok gyűjtése a moláris
mennyiségek nagyságrendjének szemléltetésére.
pl. 1 mol mennyiségű elemek, vegyületek
kimérése, „Hány mol homokszem lehet a
Szaharában?”
Elemek, vegyületek moláris tömegeinek
meghatározása a periódusos rendszerben lévő elem
atomtömegek ismeretében.
Meghatározott tömegű kémiailag tiszta anyag
anyagmennyiségének kiszámítása.
Egyszerű sztöchiometriai számítások végzése, a
reakcióban szereplő anyagok
tömegének/anyagmennyiségének ismeretében.
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Egyszerű ionok képződése
A nemesgáz-elektronszerkezet
elérése elektronok leadásával,
illetve felvételével: kation, illetve
anion képződése. Ionos kötés.
Ionos vegyületek képletének
jelentése.

Egyszerű ionok töltésének a meghatározása,
jelölése a periódusos rendszer 1, 2, 3. ill. 17, 18.
csoportjának elemeinél.
Egyszerű ionok elnevezésének a gyakorlása.
Egyszerű ionvegyületek képletének
meghatározása.
Ionvegyületek tömegszázalékos összetételének
meghatározása képletük alapján.
Egyszerű sóvegyületek keletkezésének felírása
egyenlettel.

Tanári magyarázat
Önálló ismeretalkalmazás
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Ismeretek/ fejlesztési
követelmények
Kovalens kötés
A nemesgáz-elektronszerkezet
elérése az atomok közötti közös
kötő elektronpár létrehozásával.
Egyszeres és többszörös kovalens
kötés. Kötő és nemkötő
elektronpárok, jelölésük vonallal.
Molekulák és összetett ionok
kialakulása.

Tanulói tevékenységek

Egyszerű molekulák szerkezetének felírásának
gyakorlása az atomok vegyértékelektronszerkezetének ismeretében az oktettelv
felhasználásával. (C, H, N, O, Cl)

Pedagógiai eljárások,
módszerek, munka- és
szervezési formák
Frontális információközlés,
Csoportmunka (megadott
elemek atomjaiból
molekulák szerkesztése)

Kapcs.
pontok

Tan-eszközök
Modellek
Kísérleti
eszközök,
vegyszerek (K,
Na, víz),
IKT eszközök

Molekulák alkotó elemek tömegszázalékos
összetételének számítása.
Példák gyűjtése összetett ionokra, elnevezésükre.
(pl. ammóniumion, hidroxidion)
Összetett ionok keletkezésével járó kísérletek, pl.
alkáli- és alkáliföldfémek reakciója vízzel.

Demonstrációs kísérlet
pl. Na, Ca, reakciója vízzel,
ammónia és hidrogénklorid gázfázisú reakciója.
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Fémes kötés
Fémek és nemfémek
A fémek és a fémes kötéshez kapcsolódó
megkülönböztetése tulajdonságaik jellemzők, tulajdonságok vizsgálata:
alapján. Fémek jellemző
pl.
tulajdonságai. A fémes kötés, az
- vezetőképesség-vizsgálat
áramvezetés értelmezése az
- mechanikai tulajdonságok vizsgálata,
atomok közös, könnyen
életből vett példák gyűjtése ezek gyakorlati
elmozduló elektronjai alapján.
hasznáról (alufólia, rézfúvós hangszerek)
Könnyűfémek, nehézfémek,
- sűrűségkülönbségek vizsgálata tömeg és
ötvözetek.
térfogatméréssel.
Demonstrációs kísérletek megfigyelés,
tapasztalatok rögzítése

Frontális információközlés
Csoportos tanulói kísérlet
Demonstrációs kísérlet
(pl. vas, alumíniumpor
égése,

Modellek
Kísérleti
eszközök,
vegyszerek (Vasés alumíniumpor,
gázégő),
IKT eszközök

Az ionos, kovalens és fémes kötés Ismeretek rendszerezése, kísérletleírások
ismerete, valamint a köztük levő
elemzésével az anyagban lévő kötéstípus
különbség megértése.
meghatározása.
Fogalmak

Atommag, törzs- és vegyértékelektron, periódusos rendszer, anyagmennyiség, ion, ionos, kovalens és fémes kötés, só.
Ionvegyületek. Elsőrendű kémiai kötések fogalma.
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Tematikai
Órakeret
16
A
KÉMIAI
REAKCIÓK
TÍPUSAI
egység/fejlesztési cél
óra
Előzetes tudás
Vegyértékelektron, periódusos rendszer, kémiai kötések, fegyelmezett és biztonságos kísérletezési képesség.
A kémiai reakciók főbb típusainak megkülönböztetése.
Egyszerű reakcióegyenletek rendezésének elsajátítása.
A tematikai egység A reakciók összekötése hétköznapi fogalmakkal: gyors égés, lassú égés, robbanás, tűzoltás, korrózió, megfordítható folyamat, sav,
céljai
lúg.
Az ismert folyamatok általánosítása (pl. égés mint oxidáció, savak és bázisok közömbösítési reakciói), ennek alkalmazása
kísérletekben.
Ismeretek/ fejlesztési
követelmények
Egyesülés
Egyesülés fogalma, példák.

Bomlás
Bomlás fogalma, példák.

Tanulói tevékenységek

Egyesülési és bomlási reakciókhoz kapcsolódó
kíséreltek szabályos és biztonságos végrehajtása.
pl. Hidrogén égése, magnézium égése
pl. cukor, nátrium-hidrogén-karbonát, káliumpermanganát, vas-oxalát hőbontása
A kísérletek elemzése.

Pedagógiai eljárások,
módszerek, munka- és
szervezési formák
Demonstrációs és tanulói
kísérletek:
vízbontás elektrolízissel,
alumínium és jód reakciója,
cink és kénpor reakciója
Ismeretek rendszerezése
Frontális ismeretközlés

Kapcs.
pontok

Tan-eszközök

Kísérleti eszközök,
vegyszerek
Biológiaegészségtan: (Kipp-készülék,
magnézium,
anyagcsere.
KMnO4, vas-oxalát
Fizika: hő.

A reakciók egyenletének felírása, rendezésének
gyakorlása
Gyors égés, lassú égés, oxidáció,
redukció
Az égés mint oxigénnel történő
kémiai reakció. Robbanás.
Tökéletes égés, nem tökéletes
égés és feltételei. Rozsdásodás.
Korrózió. Az oxidáció mint
oxigénfelvétel. A redukció mint
oxigénleadás. A redukció ipari

Tanulói kísérletek elvégzése, elemzése
Pl. faszén, toluol (vagy más szénhidrogén)
égésének vizsgálata.
Égéstermékek kimutatása.
Savval tisztított, tisztítatlan és olajos szög vízben
való rozsdásodásának vizsgálata.
Az élő szervezetekben végbemenő anyagcserefolyamatok során keletkező CO2-gáz kimutatása

Demonstrációs kísérletek
Süvöltő vizes ballon
(alkoholgőzök égése PC
ballonban)
Termitreakció
Izzó faszén, víz tetején égő
benzin oltása.

Kísérleti eszközök,
vegyszerek,(PC
ballon,
96%-os
etanol,
faszén,
benzin, meszes víz,
kénsav,
szeg,
gázégő)
elszívófülke,
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jelentősége. A CO-mérgezés és
elkerülhetősége, a CO-jelzők
fontossága. Tűzoltás, felelős
viselkedés tűz esetén.

indikátoros meszes vízzel.
Szituációs játékok
Levegőszabályozás gyakorlása Bunsen- vagy más tűzesetekre.
gázégőnél: kormozó és szúróláng.
Tűzoltás fontos szabályainak és a tűz esetén helyes
magatartás megismerése és értelmezése, az égés
kémiai feltételének ismeretében.
Reakcióegyenletek írásának gyakorlása.

Oldatok kémhatása, savak, lúgok
Savak és lúgok, disszociációjuk
vizes oldatban, Arrhenius-féle
sav-bázis elmélet. pH-skála, a pH
mint a savasság és lúgosság
mértékét kifejező számérték.
Indikátorok.

Savak, lúgok és a sav-bázis reakcióik ismerete,
ezekkel kapcsolatos egyenletek rendezése.

Kísérletek savakkal és lúgokkal
Savak és lúgok alapvető reakciói.

Kísérletek szabályos és biztonságos végrehajtása.
Háztartási anyagok kémhatásának vizsgálata
többféle indikátor segítségével. (szappan,
mosószóda, ecet, hipó, citrompótló)
Otthoni feladat: Növényi alapanyagú indikátor
készítése. (tea, lilakáposztalé)
Kísérletek savakkal (pl. ecettel) és pl. fémmel,
mészkővel, tojáshéjjal, vízkővel. Információk
gyűjtése arról, hogy a savas ételek, italok milyen
módon és mértékben roncsolják a fogakat.
Kísérletek szénsavval, a szénsav bomlékonysága.
Megfordítható reakciók szemléltetése.
Víz pH-jának meghatározása állott és frissen
forralt víz esetén.
Kísérletek lúgokkal, pl. NaOH-oldat pH-jának
vizsgálata. Annak óvatos bemutatása, hogy mit
tesz a 13-as pH-jú NaOH-oldat a bőrrel.

Demonstrációs és tanulói
kísérletek
Frontális ismeretközlés
Önálló és csoportos
információfeldolgozás
Otthoni feladat
(indikátorkészítés, pH
mérés)

IKT-eszközök

Kísérleti eszközök,
háztartási anyagok,
vegyszerek,
(szappan,
szóda,
ecet,
hipó,
citrompótló,
tea,
vöröskáposztalé,
tojáshéj,
mészkő,
NaOH-oldat,
szénsavas
víz,
indikátorok)
pHmérő.

Csoportmunka
Projektmunka
(pl. lakóhelyen található
természetes vizek pH-jának
vizsgálata)

Közömbösítési reakció, sók
Különböző töménységű savoldatok és lúgoldatok
képződése
Közömbösítés fogalma, példák összeöntése indikátor jelenlétében, a keletkező
oldat kémhatásának és pH-értékének vizsgálata.
sókra.
394

Reakcióegyenletek írásának gyakorlása.
Egyszerű számítási feladatok közömbösítéshez
szükséges oldatmennyiségekre.
Demonstrációs és
A kémiai reakciók egy általános
Az általánosítás képességének fejlesztése
tanulókísérletek
Kísérleti eszközök,
sémája
típusreakciók segítségével.
anyagok
 nemfémes elem égése
Tanulói kísérletek végrehajtása és elemzése
Frontális ismeretközlés
(vörösfoszfor,
(oxidáció, redukció) →
pl. Foszfor égetése, az égéstermék felfogása és
kalcium,
sósav,
égéstermék: nemfém-oxid → vízben oldása, az oldat kémhatásának vizsgálata.
Információgyűjtés és
NaOH-oldat,
nemfém-oxid reakciója vízzel
rendszerezés
szódavíz,
meszes
→ savoldat (savas kémhatás) pl. Kalcium égetése, az égésterméket vízbe
víz, indikátorok),
 fémes elem égése (oxidáció,
helyezve az oldat kémhatásának vizsgálata.
Fali táblák készítése
redukció) → égéstermék: fémprojektfeladatként
IKT eszközök
oxid → fém-oxid reakciója
vízzel → lúgoldat (lúgos
kémhatás)
pl. Kémcsőben lévő, indikátort is tartalmazó, kevés
 savoldat és lúgoldat
NaOH-oldathoz sósav adagolása az indikátor
összeöntése (közömbösítési
színének megváltozásáig, oldat bepárlása. Szódavíz
reakció) → sóoldat
(szénsavas ásványvíz) és meszes víz összeöntése
(ionvegyület, amely vízben jól indikátor jelenlétében.
oldódik, vagy csapadékként
kiválik).
Hétköznapi példák gyűjtése a hőmérséklet és a
kémiai reakciók sebességének reakciósebesség közötti kapcsolatról.
változása
a
hőmérséklettel
(melegítés, hűtés).
Egyesülés, bomlás, gyors és lassú égés, oxidáció, redukció, / elektronátmenet / pH, sav, bázis, lúg, közömbösítés / protonátmenet/
Fogalmak
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Továbbhaladás feltételei:

A tanuló ismerje a kémia egyszerűbb alapfogalmait (atom, kémiai és fizikai változás, elem, vegyület, keverék, halmazállapot, molekula,
anyagmennyiség, tömegszázalék, kémiai egyenlet, égés, oxidáció, redukció, sav, lúg, kémhatás), alaptörvényeit, vizsgálati céljait, módszereit és
kísérleti eszközeit, a mérgező anyagok jelzéseit.
Tudja, hogy a kémia a társadalom és a gazdaság fejlődésében fontos szerepet játszik.
Értse a kémia sajátos jelrendszerét, a periódusos rendszer és a vegyértékelektron-szerkezet kapcsolatát, egyszerű vegyületek elektronszerkezeti
képletét, a tanult modellek és a valóság kapcsolatát.
Értse és az elsajátított fogalmak, a tanult törvények segítségével tudja magyarázni a halmazállapotok jellemzőinek, illetve a tanult elemek és
vegyületek viselkedésének alapvető különbségeit, az egyes kísérletek során tapasztalt jelenségeket
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8. évfolyam
Heti óraszám: 2
Tematikai
Órakeret
É
LELMISZEREK
ÉS
AZ
EGÉSZSÉGES
ÉLETMÓD
egység/fejlesztési cél
18 óra
Előzetes tudás
Elem, vegyület, molekula, periódusos rendszer, kémiai reakciók ismerete, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés.
A szerves és a szervetlen anyagok megkülönböztetése.
Ismert anyagok besorolása a szerves vegyületek csoportjaiba. Információkeresés az élelmiszerek legfontosabb összetevőiről. A
mindennapi életben előforduló, a konyhai tevékenységhez kapcsolódó kísérletek tervezése, illetve elvégzése. Annak rögzítése, hogy a
A tematikai egység főzés többnyire kémiai reakciókat jelent.
céljai
Az egészséges táplálkozással kapcsolatban a kvalitatív és a kvantitatív szemlélet elsajátítása.
A tápanyagok összetételére és energiaértékére vonatkozó számítások készségszintű elsajátítása.
Az objektív tájékoztatás és az elriasztó hatású kísérletek eredményeként elutasító attitűd kialakulása a szenvedélybetegségekkel
szemben.
Ismeretek/ fejlesztési
követelmények

Tanulói tevékenységek

Pedagógiai eljárások,
módszerek, munka- és
szervezési formák

Kapcs. pontok

Tan-eszközök
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Szerves vegyületek
Szerves és szervetlen anyagok
megkülönböztetése.

Demonstrációs kísérlet elemzése:
Tömény kénsav (erélyes vízelvonó szer) és
kristálycukor reakciója.

Szénhidrátok
Elemi összetétel és az elemek
aránya. A „hidrát” elnevezés
tudománytörténeti magyarázata.
Egyszerű és összetett
szénhidrátok. Szőlőcukor (glükóz,
C6H12O6), gyümölcscukor
(fruktóz), tejcukor (laktóz),
répacukor (szacharóz). Biológiai
szerepük. Méz, kristálycukor,
porcukor. Mesterséges
édesítőszerek. Keményítő és
tulajdonságai, növényi tartaléktápanyag. Cellulóz és
tulajdonságai, növényi rostanyag.

Tanulói kísérlet:
Keményítő kimutatása jóddal élelmiszerekben.
Csiriz készítése.
Információk gyűjtése,
Karamellizáció.
rendszerezése

Fehérjék
Elemi összetétel. 20-féle
alapvegyületből felépülő
óriásmolekulák. Biológiai
szerepük (enzimek és
vázfehérjék). Fehérjetartalmú
élelmiszerek.
Zsírok, olajok
Elemi összetételük.
Megkülönböztetésük.
Tulajdonságaik. Étolaj és
sertészsír, koleszterintartalom,

Frontális információközlés
Demonstrációs és tanulói
kísérletek

Projektmunka (pl.
kiselőadás, prezentáció:
édesítő anyagok története,
mesterséges édesítőszerek,
természetes textíliák, a
cellulóz, mint sokoldalú
ipari alapanyag.)

Tanulói kísérletek konyhai eszközökkel,
anyagokkal:
Tojásfehérje kicsapása mechanikai (habverés)
magasabb hőmérsékleten, illetve sóval.

Tanulói kísérletek, Frontális
ismeretközlés

Tanulói kísérletek:
Oldékonysági vizsgálatok, pl. étolaj vízben Demonstrációs és tanulói
való
oldása
tojássárgája
segítségével, kísérletek végrehajtása és
majonézkészítés. Információk gyűjtése a elemzése

Biológiaegészségtan: az
élőlényeket felépítő
főbb szerves és
szervetlen anyagok,
anyagcserefolyamatok,
tápanyag.

IKT eszközök
Kísérleti eszközök,
vegyszerek
(cc. kénsav, cukor,
keményítő,
Lugol-oldat)

Fizika: a táplálékok
energiatartalma.

Konyhai eszközök,
tojás, konyhasó, ecet

Kísérleti eszközök,
anyagok (étolaj,
tojás, sertészsír,
pálmazsír)
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avasodás, kémiailag nem tiszta
anyagok, lágyulás.

Alkoholok és szerves savak
Szeszes erjedés. Pálinkafőzés. A
glikol, a denaturált szesz és a
metanol erősen mérgező hatása.
Ecetesedés. Ecetsav.

Az egészséges táplálkozás
Élelmiszerek összetétele, az
összetétellel kapcsolatos
táblázatok értelmezése, ásványi
sók és nyomelemek.
Energiatartalom, táblázatok
értelmezése, használata.
Sportolók, diétázók,
fogyókúrázók táplálkozása. Zsírés vízoldható vitaminok, a Cvitamin. Tartósítószerek.

margarinról,
sertészsírról.
Különféle
zsiradékok
fizikai
jellemzőinek
összehasonlítása.
Demonstrációs
kísérlet
(szappanfőzés)
elemzése.
Információk, hírek gyűjtése mérgezési Tanulói kísérletek, Tanári
esetekről.
magyarázat,
Frontális
Tanulói kísérlet és elemzés:
ismeretátadás
Alkoholok párolgásának bemutatása.
Ecetsav kémhatásának vizsgálata, háztartásban
előforduló további szerves savak (citromsav,
borkősav) bemutatása.
Információk gyűjtése, és rendszerezése az Tanári magyarázat
élelmiszerek tápanyag-összetételről.
Tanulói kísérletek
Az egészséges életmód kémiai szempontból
való áttekintése, egészségtudatos szemlélet
kialakítása példákon keresztül.

Kísérleti eszközök,
anyagok (metanol,
etanol, citromsav,
borkősav)

IKT-eszközök

Információgyűjtés, elemzés
Prezentáció, kiselőadás

Napi tápanyagbevitel vizsgálata összetétel és
energia szempontjából. (Egy napi étrend
tápanyag-összetételének meghatározása)
Üdítőitalok kémhatásának, összetételének
vizsgálata a címke alapján.
Információk gyűjtése Szent-Györgyi Albert
munkásságáról,
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Szenvedélybetegségek
Függőség. Dohányzás, nikotin.
Kátrány és más rákkeltő anyagok,
kapcsolatuk a tüdő betegségeivel.
Alkoholizmus és kapcsolata a máj
betegségeivel. „Partidrogok”,
egyéb kábítószerek.

Fogalmak

Információk gyűjtése és rendszerezése a drog- Demonstrációs kísérlet
és alkoholfogyasztás, valamint a dohányzás
Pl. dohányfüst nyoma
veszélyeiről.
papírzsebkendőn,
próbálkozás kátrányfoltok
Információk gyűjtése Kabay János
oldószer nélküli
munkásságáról.
eltávolításával.
Képek, szövegrészletek
elemzése

Szerves vegyület, alkohol, szerves sav, zsír, olaj, szénhidrát, fehérje, dohányzás, alkoholizmus, drog.

Tematikai
Órakeret
egység/fejlesztési cél KÉMIA A TERMÉSZETBEN
17 óra
Előzetes tudás
A halmazok, keverékek, kémiai reakciók ismerete, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés.
A természetben található legfontosabb anyagok jellemzése azok kémiai tulajdonságai alapján.
Szemléletformálás annak érdekében, hogy a tanuló majd felnőttként is képes legyen alkalmazni a kémiaórán tanultakat a természeti
A tematikai egység környezetben előforduló anyagok tulajdonságainak értelmezéséhez, illetve az ott tapasztalt jelenségek és folyamatok
céljai
magyarázatához.
A levegő- és a vízszennyezés esetében a szennyezők forrásainak és hatásainak összekapcsolása, továbbá azoknak a módszereknek,
illetve attitűdnek az elsajátítása, amelyekkel az egyén csökkentheti a szennyezéshez való hozzájárulását.
Ismeretek/ fejlesztési
követelmények
Hidrogén
Tulajdonságai. Előfordulása a
csillagokban.

Tanulói tevékenységek
A légköri gázok és a légszennyezés kémiai
vonatkozásainak ismerete, megértése,
környezettudatos szemlélet kialakítása.

Pedagógiai eljárások,
módszerek, munkaés szervezési formák

Demonstrációs és

Kapcs. pontok
Biológiaegészségtan:
szaglás, tapintás,

Tan-eszközök

Kísérleti eszközök,
anyagok
(Kipp-
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Légköri gázok
A légkör összetételének ismétlése
(N2, O2, CO2, H2O, Ar).
Tulajdonságaik, légzés,
fotoszintézis, üvegházhatás, a CO2
mérgező hatása.
Levegőszennyezés
Monitoring rendszerek,
határértékek, riasztási értékek.
Szmog. O3, SO2, NO, NO2, CO2,
CO, szálló por (PM10).
Tulajdonságaik. Forrásaik.
Megelőzés, védekezés. Ózonpajzs.
Az ózon mérgező hatása a légkör
földfelszíni rétegében. A savas
esőt okozó szennyezők
áttekintése.

Ismeretek/ fejlesztési
követelmények
Vizek
Édesvíz, tengervíz, ivóvíz, esővíz,
ásványvíz, gyógyvíz, szennyvíz,
desztillált víz, ioncserélt víz, jég,
hó. Összetételük, előfordulásuk,
felhasználhatóságuk. A
természetes vizek mint élő
rendszerek.

tanulói kísérletek

látás,
készülék, gyertyák)
Demonstrációs és tanulói kísérlet:
környezetszennyez
Hidrogén égése, durranógáz-próba.
Információfeldolgozás és, levegő-, víz- és Ásvány
és
Annak kísérleti bemutatása, hogy az oxigén
talajszennyezés,
kőzetminták
szükséges feltétele az égésnek.
Tanári magyarázat
fenntarthatóság.
Lépcsős kísérlet gyertyasorral.
IKT eszközök
Pl. esővíz pH-jának meghatározása.
Fizika:
Szálló por kinyerése levegőből.
Naprendszer,
atommag, a
Információk gyűjtése az elmúlt évtizedek
természetkárosítás
levegővédelmi intézkedéseiről.
fajtáinak fizikai
háttere, elektromos
Levegőszennyezettségi adatsorok értelmezése, az
áram.
egészségügyi-határérték fogalmának megértése
egyszerű számítási feladatokon keresztül.

Tanulói tevékenységek

Pedagógiai eljárások,
módszerek, munkaés szervezési formák

Tanulói kísérlet:
Különböző vizek bepárlása, a bepárlási maradék
vizsgálata.

Tanulói kísérlet

Információk gyűjtése és elemzése a
kereskedelemben kapható ásványvizek kémiai
összetételéről.

Tantárgyi koncentráció

Otthoni feladat

Kapcs. Pontok

Tan-eszközök

Földrajz: vizek,
környezetkárosító
anyagok és
hatásaik.

Kísérleti eszközök,
anyagok (ásvány és
csapvíz,
mészkő,
dolomit,
sziksó,
indikátorokecetsav)

Projektfeladat
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Vízszennyezés

(prezentáció, plakát)

A Föld vízkészletének terhelése
kémiai szemmel. A természetes
vizeket szennyező anyagok
(nitrát-, foszfátszennyezés,
olajszennyezés) és hatásuk az
élővilágra. A szennyvíztisztítás
lépései. A közműolló. Élővizeink
és az ivóvízbázis védelme.
Ásványok, ércek
Az ásvány, a kőzet és az érc
fogalma. Magyarországi
hegységképző kőzetek főbb
ásványai. Mészkő, dolomit,
szilikátásványok. Barlang- és
cseppkőképződés. Homok, kvarc.
Agyag és égetése. Porózus
anyagok. Kőszén, grafit, gyémánt.
Szikes talajok.

Fogalmak

Forrásfeldolgozás: Környezeti katasztrófák
kémiai szemmel.

Tanári magyarázat

Egyszerű ásvány- és kőzetgyűjtemény
létrehozása. Ércek bemutatása.
Tanulói kísérletek mészkővel, dolomittal és
sziksóval, vizes oldataik kémhatásának
bemutatása.

Tanulói kísérlet

A témakör ismereteinek szintézise: a vizek,
ásványok és ércek kémiai összetételének
áttekintése; a vízszennyezés kémiai
vonatkozásainak ismerete, megértése,
környezettudatos szemlélet kialakításához
kapcsolódó feladatok megoldása.

Földrajz:
ásványok, kőzetek,
vizek,
Tantárgyi koncentráció környezetkárosító
anyagok
és
Projektfeladat
hatásaik.
(kőzetgyűjtemény)
Tanári magyarázat

H2, légköri gáz, természetes és mesterséges víz, ásvány, érc, levegőszennyezés, vízszennyezés.
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Tematikai
Órakeret
egység/fejlesztési cél KÉMIA AZ IPARBAN
17 óra
Előzetes tudás
A természetben előforduló anyagok ismerete, kémiai reakciók ismerete, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés.
Annak felismerése, hogy a természetben található nyersanyagok kémiai átalakításával értékes és nélkülözhetetlen anyagokhoz
lehet jutni, de az ezek előállításához szükséges műveleteknek veszélyei is vannak. Néhány előállítási folyamat legfontosabb
A tematikai egység lépéseinek megértése, valamint az előállított anyagok jellemzőinek, továbbá (lehetőleg aktuális vonatkozású) felhasználásainak
céljai
magyarázata (pl. annak megértése, hogy a mész építőipari felhasználása kémiai szempontból körfolyamat). Az energiatermelés
kémiai vonatkozásai esetében a környezetvédelmi, energiatakarékossági és a fenntarthatósági szempontok összekapcsolása a
helyes viselkedésformákkal.
Ismeretek/ fejlesztési
követelmények
A vegyész és a vegyészmérnök
munkája az iparban, a vegyipari
termékek jelenléte
mindennapjainkban. A vegyipar és
a kémiai kutatás modern,
környezetbarát irányvonalai.
A tágabban értelmezett vegyipar
főbb ágainak, legfontosabb
termékeinek és folyamatainak
ismerete, megértése,
környezettudatos szemlélet
kialakítása.

Tanulói tevékenységek

Információk gyűjtése és feldolgozása a
vegyipar ágazatairól,jelentőségéről, a
magyarországi vegyipari központjai, a
vegyipar mint húzóágazat.

Pedagógiai eljárások,
módszerek, munka- és
szervezési formák
Frontális ismeretközlés
Önálló/csoportos
forrásfeldolgozás

Kapcs. pontok

Tan-eszközök

Földrajz:
Tematikus térkép
Magyarország ipara
IKT eszközök
Kísérleti eszközök,
vegyszerek

403

Vas- és acélgyártás
A vas és ötvözeteinek
tulajdonságai. A vas- és
acélgyártás folyamata röviden. A
vashulladék szerepe.

Információk gyűjtése a metallurgia
fejlődéséről
Demonstrációs kísérletek elemezése

Alumíniumgyártás
A folyamat legfontosabb lépései.
A folyamat energiaköltsége és
környezetterhelése.
Újrahasznosítás. Az alumínium
tulajdonságai.

Környezeti szempontok felismerése a
kohászat tevékenységével kapcsolatosan.

Üvegipar
Homok, üveg. Az üveg
tulajdonságai. Újrahasznosítás.

Információk gyűjtése és rendszerezése:
az amorf szerkezetről,
a hazai üveggyártásról.

Papírgyártás
A folyamat néhány lépése.
a különféle felhasználási célú papírok
Fajlagos faigény. Újrahasznosítás. előállításának környezetterhelő hatásáról.
Műanyagipar
A műanyagipar és hazai szerepe.
Műanyagok. Közös
tulajdonságaik.

Demonstrációs kísérletek,
Alumínium oxidációja a
védőréteg leoldása után
Vas előállítása
alumíniumtermittel.
Tanári magyarázat,
Folyamatábra készítése
/elemzése
Projektmunka (Az ajkai
vörösiszap-katasztrófa)

IKT eszközök,
kísérleti anyagok,
vegyszerek
(alumínium,
higany(II)-klorid,
vas(III)-oxidpor,
alumíniumpor,
magnéziumpor)

Demonstrációs kísérlet
(ha adottak a feltételek):
Felhevített üveg
formázása.
Frontális ismeretközlés
Önálló/csoportos
információfeldolgozás

a biopolimerek és a műanyagok
szerkezetének hasonlóságáról, mint
egységekből felépülő óriásmolekulákról.
a műanyagipar nyersanyagairól.
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Energiaforrások kémiai szemmel
Felosztásuk: fosszilis, megújuló,
nukleáris; előnyeik és hátrányaik.
Becsült készletek. Csoportosításuk
a felhasználás szerint. Alternatív
energiaforrások.

Fosszilis energiaforrások
Szénhidrogének: metán, benzin,
gázolaj. Kőolaj-finomítás. A
legfontosabb frakciók
felhasználása. Kőszenek fajtái,
széntartalmuk, fűtőértékük, koruk.
Égéstermékeik. Az égéstermékek
környezeti terhelésének
csökkentése: porleválasztás,
további oxidáció. Szabályozott
égés, Lambda-szonda, katalizátor.

Az energiaforrások áttekintése a kémia
szempontjából, környezettudatos szemlélet
kialakítása.
Információk feldolgozása a kémiai
szintézisek szerepéről az üzemanyagok
előállításánál.

Információk gyűjtése és feldolgozása az
egyén energiatudatos viselkedési
lehetőségeiről, a hazai olajfinomításról és a
megújuló energiaforrások magyarországi
fölhasználásáról.

Demonstrációs kísérlet
(Robbanóelegy
bemutatása, gázszag),
Önálló/csoportos
információfeldolgozás

Biológiaegészségtan:
fenntarthatóság,
környezetszennyezé
s, levegő-, víz- és
talajszennyezés.

IKT eszközök,
kísérleti anyagok,
vegyszerek
(éter)

Tanári magyarázat

Fizika: az energia
fogalma,
Projektmunka (plakát
mértékegysége,
készítése a megújuló és
energiatermelési
fogyó energiahordozókról eljárások, hatásfok,
és környezeti hatásaikról) a környezettudatos
magatartás fizikai
alapjai,
energiatakarékos
eljárások,
energiatermelés
módjai, kockázatai,
víz-, szél-, nap- és
fosszilis energiák,
atomenergia, a
természetkárosítás
fajtáinak fizikai
háttere, elektromos
áram.
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Biomassza

Földrajz:
fenntarthatóság,
környezetkárosító
anyagok és hatásaik,
energiahordozók,
környezetkárosítás.

Megújuló energiaforrások. A
biomassza fő típusai energetikai
szempontból. Összetételük,
égéstermékeik. Elgázosítás,
folyékony tüzelőanyag gyártása. A
biomassza mint ipari alapanyag
Mész
A mészalapú építkezés
körfolyamata: mészégetés,
mészoltás, karbonátosodás. A
vegyületek tulajdonságai.
Balesetvédelem.

Információk feldolgozása a mész-, a gipszés a cementalapú építkezés során zajló
kémiai reakciók szerepéről.
A főbb lépések bemutatása: a lejátszódó
kémiai reakciók egyenletének felírása.

Tanulói kísérlet
Forrásfeldolgozás
Tanári magyarázat

IKT eszközök,
kísérleti anyagok,
vegyszerek
(égetett
mész,
oltott mész)

Földrajz:
Magyarország tájai
(mészkőhegységein
k és a cementipar
elhelyezkedése
közötti kapcsolat)

Tanulói kísérlet
pl. a keletkező CO2-gáz kimutatása meszes
Kalcium-szulfát. Kristályvíz.
vízzel,
Kristályos gipsz, égetett gipsz. Az
mészoltás kisebb mennyiségben.
égetett gipsz (modellgipsz)
vízfelvétele, kötése. Cementalapú
Információk gyűjtése a régi mészégetésről.
kötőanyagok, kötési idő, nedvesen
tartás.
Vas- és acélötvözet, alumínium, üveg, papír, energia, fosszilis energia, földgáz, kőolaj, szén, biomassza, mész, körfolyamat,
Fogalmak
kristályvíz.
Gipsz és cement
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Tematikai
Órakeret
egység/fejlesztési cél KÉMIA A HÁZTARTÁSBAN
20 óra
Előzetes tudás
A háztartásban előforduló anyagok és azok kémiai jellemzői, kémiai reakciók ismerete, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés.
A háztartásokban található anyagok és vegyszerek legfontosabb tulajdonságainak ismerete alapján azok kémiai szempontok szerinti,
szakszerű jellemzése.
Az egyes vegyszerek biztonságos kezelésének, a szabályok alkalmazásának készségszintű elsajátítása a kísérletek során, a tiltott
A tematikai egység műveletek okainak megértése.
céljai
A háztartási anyagok és vegyszerek szabályos tárolási, illetve a hulladékok előírásszerű begyűjtési módjainak ismeretében ezek
gyakorlati alkalmazása.
A háztartásban előforduló anyagokkal, vegyszerekkel kapcsolatos egyszerű, a hétköznapi életben is használható számolási feladatok
megoldása.
Ismeretek/ fejlesztési
követelmények
Savak, lúgok és sók biztonságos
használata
Használatuk a háztartásban
(veszélyességi jelek). Ajánlott
védőfelszerelések. Maró anyagok.
Savak
Háztartási sósav. Akkumulátorsav.
Ecet. Vízkőoldók: a mészkövet és
a márványt károsítják.
Lúgok
Erős lúgok: zsíroldók,
lefolyótisztítók. Erős és gyenge
lúgokat tartalmazó tisztítószerek.

Tanulói tevékenységek
A háztartásban előforduló savak, lúgok és sók,
valamint biztonságos használatuk módjainak
elsajátítása.
Pl. kénsavas ruhadarab szárítása,
majd a szövet roncsolódása nedvességre.
Információk gyűjtése az élelmiszerekben használt
gyenge savakról.
Demonstrációs kísérlet elemzése:
(a tömény lúg és az étolaj reakciója során a
zsíroldékony étolaj vízoldékonnyá alakul)
Információk feldolgozása a táplálékaink
sótartalmáról és a túlzott sófogyasztás
vérnyomásra gyakorolt hatásáról.

Pedagógiai eljárások,
módszerek, munka- és
szervezési formák
Demonstrációs kísérlet,
Tanuló kísérlet
Információfeldolgozás
Tanári magyarázat
Ismeretek szintézise

Kapcs. pontok

Tan-eszközök
Kísérleti
eszközök,
vegyszerek
(cc.kénsav,
étolaj, tömény
nátronlúg,
sütőpor,
szódabikarbóna,
ecetsav),
IKT
eszközök
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Sók
Konyhasó. Tulajdonságai.
Felhasználása. Szódabikarbóna.
Tulajdonságai. Felhasználása. A
sütőpor összetétele:
szódabikarbóna és sav keveréke,
CO2-gáz keletkezése.
Ismeretek/ fejlesztési
követelmények
Fertőtlenítő- és fehérítőszerek
Hidrogén-peroxid. Hipó.
Klórmész. Tulajdonságaik. A hipó
(vagy klórmész) + sósav
reakciójából mérgező Cl2-gáz
keletkezik. A klórgáz
tulajdonságai. A vízkőoldó és a
klórtartalmú fehérítők, illetve
fertőtlenítőszerek együttes
használatának tilalma.

Tanulói kísérlet:
Sütőpor és szódabikarbóna reakciója vízzel és
ecettel. Információk a szódabikarbónával való
gyomorsav-megkötésről.

Tanulói tevékenységek

Pedagógiai eljárások,
módszerek, munka- és
szervezési formák

A háztatásban előforduló fertőtlenítő- és
mosószerek, valamint biztonságos használatuk Tanulói/Demonstrációs
módjainak elsajátítása.
kísérlet,
Tanulói kísérlet
H2O2 bomlása, O2-gáz fejlődése és azonosítása
a hidrogén-peroxid fehérítő hatása.
Információk gyűjtése a háztartási vegyszerek
összetételéről.
Semmelweis Ignác tudománytörténeti szerepének
rögzítése.

Otthoni feladat
Projektmunka: Kiselőadás,
prezentáció Semmelweis
Ignác tudománytörténeti
szerepéről

Kapcs. pontok

Tan-eszközök
IKT eszközök,
kísérleti anyagok,
vegyszerek
(hidrogénperoxid-oldat,
mangán(IV)oxid,)

Tanári magyarázat
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Mosószerek, szappanok, a vizek
keménysége
Mosószerek és szappanok, mint
kettős oldékonyságú részecskék.
A szappanok, mosószerek
mosóhatásának változása a
vízkeménységtől függően. A víz
keménységét okozó vegyületek. A
vízlágyítás módjai,
csapadékképzés, ioncsere.

Információk a kettős oldékonyságú részecskékről.

IKT eszközök,
kísérleti anyagok,
vegyszerek
(szappan, csapvíz,
deszt.víz,
kalcium-kloridoldat,
trisó,
nátrium-karbonát)

Tanulói kísérletek

Tanulói kísérlet:
Otthoni feladat
a szappan habzása kemény, lágy és desztillált
vízben.
Tanári magyarázat
Vízlágyítók és adagolásuk különbsége mosógép és
mosogatógép esetében.
Információk feldolgozása a foszfátos és
foszfátmentes mosópor környezetkémiai
vonatkozásairól.
Kémiai információk gyűjtése a háztartásban
található néhány további anyagról, azok
biztonságos és környezettudatos kezelése.
A háztartásban előforduló kémiai jellegű
számítások elvégzési módjának elsajátítása.

Ismeretek/ fejlesztési
követelmények

Tanulói tevékenységek

Pedagógiai eljárások,
módszerek, munka- és
szervezési formák

Kapcs. pontok

Tan-eszközök
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Csomagolóanyagok és hulladékok
kezelése
A csomagolóanyagok áttekintése.
Az üveg és a papír mint
újrahasznosítható
csomagolóanyag. Alufólia,
aludoboz. Az előállítás
energiaigénye. Műanyagok
jelölése a termékeken.
Élettartamuk.
A csomagolóanyagok áttekintése,
a hulladékkezelés szempontjából
is, környezettudatos szemlélet
kialakítása.
Réz és nemesfémek
A félnemesfémek és nemesfémek.
A réz (vörösréz) és ötvözetei
(sárgaréz, bronz). Tulajdonságaik.
Tudománytörténeti érdekességek.
Az ezüst és az arany ún.
tisztaságának jelölése.
Választóvíz, királyvíz.

Tanulói kísérlet:
Alumínium oldása savban és lúgban.
Tanulói kísérletek
Információk rendszerezése: mi miben tárolható, mi
mosható mosogatógépben, mi melegíthető
Tanári magyarázat:
mikrohullámú melegítőben.
Projektfeladat: Településem
Információk gyűjtése a csomagolóanyagok
hulladékgazdálkodása (mi
szükségességéről, a környezettudatos
történik a háztartásunkban
viselkedésről.
keletkező hulladékkal)

Biológiaegészségtan:
tudatos
fogyasztói
szokások,
fenntarthatóság.

IKT eszközök,
kísérleti anyagok,
vegyszerek
(alumíniumreszelé
k, sósav, NaOHoldat, PVC darab)

Demonstrációs kísérlet elemzése (műanyag
égetése).
Információk gyűjtése és prezentálása az helyi
települési hulladékkezelési rendszerekről.
Demonstrációs kísérlet elemzése (réz és tömény
salétromsav reakciója.)

Demonstrációs kísérlet
Önálló forrásfeldolgozás

A nemesfémtárgyak nemesfémtartalmának
meghatározása adatsorok alapján.

IKT eszközök,
kísérleti anyagok,
vegyszerek
(rézreszelék,
tömény
salétromsav)

Információk gyűjtése a réz és a nemesfémek
társadalmi szerepéről.
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Ismeretek/ fejlesztési
követelmények
Permetezés, műtrágyák
Réz-szulfát mint növényvédő szer.
Szerves növényvédő szerek.
Adagolás, lebomlás, várakozási
idő. Óvintézkedések
permetezéskor. A növények
tápanyagigénye. Műtrágyák N-, P, K-tartalma, vízoldékonysága,
ennek veszélyei.
Az energia kémiai tárolása
Energia tárolása kémiai (oxidációredukció) reakciókkal.
Szárazelemek, akkumulátorok.
Mérgező fémsók, vegyületek
begyűjtése.
Fogalmak

Tanulói tevékenységek

Tanulói kísérlet
A rézgálic színe, és a kihevített só színe.
Számítási feladatok permetlé készítésére és
műtrágya adagolására.

Pedagógiai eljárások,
módszerek, munka- és
szervezési formák

Kapcs. pontok

Tanulói kísérlet
Tanári magyarázat

Tan-eszközök
IKT eszközök,
kísérleti anyagok,
vegyszerek
(rézgálic,
borszeszégő)

Ábraelemzése
(biogén
Információk értelmezése a valós műtrágyaigényről. elemek körforgása)

Információk gyűjtése a háztartásban használt Információgyűjtés/feldolgo Fizika:
az
szárazelemekről és akkumulátorokról.
zás
energia
Forrásfeldolgozás a közvetlen áramtermelés
fogalma,
lehetőségéről a tüzelőanyag-cellában: a H2 Tanári magyarázat
mértékegysége,
oxidációja.
elektromos
áram.

Vízkőoldó, zsíroldó, fertőtlenítő- és fehérítőszer, mosószer, vízkeménység, csomagolóanyag, műanyag, szelektív gyűjtés,
nemesfém, permetezőszer, műtrágya, várakozási idő, adagolás, szárazelem, akkumulátor.
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A fejlesztés várt
eredmények az
évfolyam végén

Ismerje néhány, a hétköznapi élet szempontjából jelentős szervetlen és szerves vegyület tulajdonságait, egyszerűbb esetben
ezen anyagok előállítását és a mindennapokban előforduló anyagok biztonságos felhasználásának módjait.
Tudja, hogy a kémia a társadalom és a gazdaság fejlődésében fontos szerepet játszik.
Értse és az elsajátított fogalmak, a tanult törvények segítségével tudja magyarázni a halmazállapotok jellemzőinek, illetve a
tanult elemek és vegyületek viselkedésének alapvető különbségeit, az egyes kísérletek során tapasztalt jelenségeket.
Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról önállóan vagy csoportban dolgozva információt keresni, és tudja ennek
eredményét másoknak változatos módszerekkel, az infokommunikációs technológia eszközeit is alkalmazva bemutatni.
Alkalmazza a megismert törvényszerűségeket egyszerűbb, a hétköznapi élethez is kapcsolódó problémák, kémiai számítási
feladatok megoldása során, illetve gyakorlati szempontból jelentős kémiai reakciók egyenleteinek leírásában.
Használja a megismert egyszerű modelleket a mindennapi életben előforduló, a kémiával kapcsolatos jelenségek
elemzéseskor.
Megszerzett tudását alkalmazva hozzon felelős döntéseket a saját életével, egészségével kapcsolatos kérdésekben, vállaljon
szerepet személyes környezetének megóvásában.
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Földrajz
7.évfolyam
A 7. évfolyamon a földrajz tantárgy alapóraszáma: 68 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
A Kárpát-medence térsége
Európa és a távoli kontinensek Európa földrajza
eltérő fejlettségű térségei, tipikus Az Európán kívüli kontinensek
tájai
földrajza
A földrajzi övezetesség rendszere
Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
8
22
20
8
10
68

TÉMAKÖR: A KÁRPÁT-MEDENCE TÉRSÉGE
Javasolt óraszám: 8 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–
–
–
–
–

elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek
megismerése és megőrzése iránt;
bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és a fejlettségbeli különbségek kialakulásának
okait és következményeit;
következtet Magyarország és a Kárpát-medence térségében előforduló természeti és környezeti
veszélyek kialakulásának okaira, várható következményeire, térbeli jellemzőire;
híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;
nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt.

TÉMAKÖR: EURÓPA FÖLDRAJZA
Javasolt óraszám: 22 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek leírására alkalmazott
mutatókat;
– népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg, következtetéseket
von le;
– foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le belőlük;
– bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és fejlettségbeli különbségek kialakulásának okait
és következményeit;
– elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek
megismerése és megőrzése iránt;
– ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait és lehetőségeit a földrajzi, környezeti
eredetű problémák mérséklésében, megoldásában;
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–
–
–

híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;
reális alapokon nyugvó magyarság- és Európa-tudattal rendelkezik;
nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt.

TÉMAKÖR: AZ EURÓPÁN KÍVÜLI KONTINENSEK FÖLDRAJZA
Javasolt óraszám: 20 óra
Tanulási eredmények

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

megnevez az egyes kontinensekre, országcsoportokra, meghatározó jelentőségű országokra
jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokat, ott előállított termékeket, szolgáltatásokat;
probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemzi Európa és az Európán kívüli kontinensek
tipikus tájait, településeit, térségeit;
bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és fejlettségbeli különbségek kialakulásának okait
és következményeit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–
–
–
–
–
–

–

ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek leírására alkalmazott
mutatókat;
népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg, következtetéseket
von le;
foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le belőlük;
híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;
nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt;
példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb környezetre kiterjedő
következményeit, megnevezi és ok-okozati összefüggéseiben bemutatja a globálissá váló
környezeti problémákat;
a környezeti kérdésekkel, globális problémákkal kapcsolatos álláspontját logikus érvekkel
támasztja alá, javaslatot fogalmaz meg a környezeti problémák mérséklésére.

TÉMAKÖR: A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG RENDSZERE
Javasolt óraszám: 8 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–
–
–
–
–
–

példákat nevez meg a természeti adottságok gazdálkodást, életvitelt befolyásoló szerepére;
helyi, regionális és a Föld egészére jellemző folyamatok közötti hasonlóságokat, összefüggéseket
felismer;
példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb környezetre kiterjedő
következményeit, ok-okozati összefüggéseket fogalmaz meg;
ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait és lehetőségeit a földrajzi, környezeti
eredetű problémák mérséklésében, megoldásában;
az egyes térségek kapcsán földrajzi és környezeti veszélyeket és problémákat fogalmaz meg,
valamint reflektál azokra;
a környezeti kérdésekkel, globális problémákkal kapcsolatos álláspontját logikus érvekkel
támasztja alá, javaslatot fogalmaz meg a környezeti problémák mérséklésére.

TÉMAKÖR: ÉLETÜNK ÉS A GAZDASÁG: A PÉNZ ÉS A MUNKA VILÁGA
Javasolt óraszám: 10 óra
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Tanulási eredmények

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–
–
–
–

példákat sorol a globalizáció mindennapi életünket befolyásoló folyamataira;
érveket fogalmaz meg a tudatos fogyasztói magatartás, a környezettudatos döntések fontossága
mellett;
életkori sajátosságainak megfelelő helyzetekben alkalmazza pénzügyi ismereteit (pl. egyszerű
költségvetés készítése, valutaváltás, diákvállalkozás tervezése);
foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le belőlük.
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8. évfolyam
A 8. évfolyamon a földrajz tantárgy alapóraszáma: 34 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:

Témakör neve
Tájékozódás a földrajzi térben
Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza
Magyarország földrajza
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
4
5
25
34

TÉMAKÖR: TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDRAJZI TÉRBEN
Javasolt óraszám: 4 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–
–
–
–

tájékozódik különböző típusú és tartalmú térképeken, biztonsággal leolvassa azok
információtartalmát, a térképen elhelyez földrajzi elemeket;
gyakorlati feladatokat (pl. távolság- és helymeghatározás, utazástervezés) old meg nyomtatott és
digitális térkép segítségével;
el tud készíteni egyszerű térképvázlatokat, útvonalterveket;
azonosítja a jelenségek időbeli jellemzőit.

TÉMAKÖR: KÖZVETLEN LAKÓKÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZA
Javasolt óraszám: 5 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–
–
–
–

elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek
megismerése és megőrzése iránt;
összehasonlít, illetve komplex módon, problémaközpontú megközelítéssel vizsgál pl. hazai
nagytájakat, tájakat, régiókat, településeket;
javaslatot fogalmaz meg lakókörnyezete jövőbeli, környezeti szempontokat szem előtt tartó,
fenntartható fejlesztésére;
érveket fogalmaz meg a tudatos fogyasztói magatartás, a környezettudatos döntések fontossága
mellett.

TÉMAKÖR: MAGYARORSZÁG FÖLDRAJZA
Javasolt óraszám: 25 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–
–
–

népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg, következtetéseket
von le;
következtet Magyarország és a Kárpát-medence térségében előforduló természeti és környezeti
veszélyek kialakulásának okaira, várható következményeire, térbeli jellemzőire;
elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek
megismerése és megőrzése iránt;
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–
–

híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;
reális alapokon nyugvó magyarság- és Európa-tudattal rendelkezik.

418

Ének-zene
5–8. évfolyam
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 tematikai egységek és a
tartalmak az oktatás gyakorlatában átfedik egymást.
A Kerettanterv témakörei:
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 improvizáció
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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.
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5. évfolyam
Az 5. évfolyamon az ének-zene tantárgy óraszáma: 68 óra (heti 2 óra)

TÉMAKÖR: ZENEMŰVEK/ ÉNEKES ANYAG
ÓRASZÁM: 34 óra
Dalok a mindennapi élet, munka, szerelem témaköreiből
A bundának nincs gallérja; A kapuban a szekér; A karádi faluvégen ; Aki dudás; Árpa is van;
Az ürögi faluvégen, Csínom Palkó, Csínom Jankó ; Dudaszó hallatszik ; Erdő, erdő, de magos
a teteje; Egy kis kertet kerítek ; Erdő, erdő, erdő; Érik a szőlő; Esik az eső, ázik a heveder; Hej,
Dunáról fúj a szél; Hidló végén; Hol jártál az éjjel; Hull a szilva; Jaj, de beteg vagyok; Jó
gazdasszony vagyok én; Kicsi vagyok, nagy az eszem; Kitrákotty – mese; Megyen már a
hajnalcsillag lefelé; Még azt mondják, nem illik; Megismerni a kanászt; Összegyűltek,
összegyűltek; Póda Péter, Póda Pál; Régi táncdal, Sej, Nagyabonyban; Száraz tónak nedves
partján; Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt
Műzenei szemelvények, más népek dalai
M. Praetorius: Viva la Musica (kánon); J.S. Bach: Üdv rád és házad népére; L. van Beethoven:
A mormotás fiú dala; Johannes Brahms: Bölcsődal; Bárdos Lajos: Szép kis család; Szőnyi
Erzsébet: Postaváró (amerikai dallam); A kis lányok (cseh népdal.); Édes fülmile (tatár népdal.);
Pál, Kata, Péter (francia); Áll egy ifjú nyírfa (orosz népdal.)
Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra
Báránkámon csengő szól; Bárcsak régen felébredtem volna; Föl, föl vitézek; Haj, ki, kisze, haj;
Kossuth Lajos azt írta; Pásztorok, keljünk fel; Új esztendő; Regős ének, Talalaj, talalaj, Tóth
Lőrinc
Nemzeti énekeink: Erkel Ferenc-Kölcsey Ferenc: Himnusz
ISMERETEK
- 50 dal megismerése
- A dalokban előforduló népi kifejezések értelmezése
- A dalok témájához, karakteréhez igazodó tempók, éneklési módok megismerése

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK

 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
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 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; ereszkedő és kupolás dallamvonal
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

II.TÉMAKÖR: ZENEMŰVEK/ZENEHALLGATÁSI ANYAG
ÓRASZÁM: 14 óra
Zenehallgatási anyag
Dunántúli ugrós táncok
Kodály Zoltán: Háry János: Sej, Nagyabonyban; Székelyfonó: Kitrákotty mese; Karácsonyi
pásztortánc: gyermekkar
Bartók Béla: Magyar képek: Este a székelyeknél; Ürögi kanásztánc; Román népi táncok: 6., 7.
tétel
Bárdos Lajos: Régi táncdal - vegyeskar
Zene Mátyás király udvarából
J. S. Bach: Parasztkantáta: (Mer hahn en neue Oberkeet)
W. A. Mozart: Egy kis éji zene; A- dúr zongoraszonáta - III. Török induló
Liszt Ferenc: Manók tánca
Johannes Brahms: V. magyar tánc
Mogyeszt Muszorgszkij: Egy kiállítás képei –Ódon várkastély; Tüilériák kertje
Farkas Ferenc: Régi magyar táncok – Lapockás tánc, Ugrós
Ligeti György: Síppal, dobbal, nádi hegedűvel - dalciklus Weöres Sándor verseire
John Williams: Csillagok háborúja – induló

ISMERETEK
 a legelterjedtebb magyar népi hangszerek (pl. tekerő, cimbalom, citera, duda) ismerete
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 A klasszikus zenekar hangszercsaládjainak felsorolása, és alapvető hangszereinek
megnevezése (fafúvók rézfúvók, vonós, ütős)
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
 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

III.TÉMAKÖR: ISMERETEK / - RITMIKAI FEJLESZTÉS
ÓRASZÁM: 8 óra
ISMERETEK
 A tanult ritmusértékek bővítése a 16-od, ritmussal. Ismeri és használja gyakorló
nevüket, 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
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 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

IV.TÉMAKÖR: ISMERETEK - HALLÁSFEJLESZTÉS
ÓRASZÁM: 6 óra
ISMERETEK





Tiszta kvint, tiszta kvárt, tiszta oktáv
Kis terc, nagy terc, kis szekund, nagy szekund
Dúr és moll hangzás
Módosított hangok: fi, szi, ta szolmizációs hangok felismerése, dallamalkotó szerepük
értelmezése

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; dúr - moll jelleg; módosított hangok; módosító jelek
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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

V.TÉMAKÖR: ISMERETEK – ZENEI ÍRÁS, OLVASÁS
ÓRASZÁM: 6 óra
ISMERETEK
 a tizenhatod – formációk grafikai képe és írása
 a tiszta hangközök grafikai képe és írása
 a módosított hangok grafikai képe és írása
 az abszolút hangnevek

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK






ritmusgyakorlatok olvasása és hangoztatása tizenhatodos 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
 a tanult hangközök megszólaltatása egyidejűleg is, énekelve és hangszeren próbálva
 rövid dallamok írása betűkottáról hangjegybe, C-dóban
FOGALMAK
Tempójelzés; relatív szolmizáció; abszolút hangnevek; dúr;
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.
A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

-Éneklés
10 dal és zenei szemelvény éneklése emlékezetből, stílusosan és kifejezően csoportban és
egyénileg is.
-A tanult zenei elemek felismerése.
-Zenehallgatás
A többször hallgatott zeneművek felismerése részleteik alapján, hallás után.
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Reneszánsz és barokk zeneszerzők megnevezése.
A népi hangszerek és a népi zenekar felismerése.
Egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközök, megoldások felismerése és
megnevezése. (tempó, karakter, dallam, hangszín, dinamika, formai megoldások).
-Improvizáció
A tanult ritmusképletek alkalmazása . Zenei kérdés-felelet szerkesztése ( megadott hangok,
ritmuselemek alapján)

6. évfolyam
A 6. évfolyamon az ének-zene tantárgy óraszáma: 34 óra.

I.TÉMAKÖR: ZENEMŰVEK/ ÉNEKES ANYAG
ÓRASZÁM: 17 óra
Dalok a mindennapi élet, munka, szerelem témaköreiből
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
 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

 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
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 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

II. TÉMAKÖR: ZENEMŰVEK/ZENEHALLGATÁSI ANYAG
ÓRASZÁM: 7 óra
Zenehallgatási anyag
Kapuvári verbunk (Magyar népzenei antológia)
Kodály Zoltán: Lengyel László – gyermekkar; Gergely-járás – részlet - Jobb az árpa –
gyermekkar; Kállai kettős – 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)
427

ISMERETEK
 a legelterjedtebb magyar népi hangszerek (pl. tekerő, duda, cimbalom, citera, doromb,
furulya, tárogató, síp) ismerete
 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 karakter eket
 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
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

III.TÉMAKÖR: ISMERETEK / - RITMIKAI FEJLESZTÉS
ÓRASZÁM: 4 óra
ISMERETEK
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 A tanult ritmusértékek bővítése kis éles és nyújtott ritmussal, Ismeri és használja
gyakorló nevüket, 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;
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

IV. TÉMAKÖR: ISMERETEK - HALLÁSFEJLESZTÉS
ÓRASZÁM: 3 óra
ISMERETEK





Tiszta kvint, tiszta kvárt, tiszta oktáv
Kis terc, nagy terc, kis szekund, nagy szekund
Dúr és moll hangzás
Módosított hangok: fi, szi, ta szolmizációs hangok felismerése, dallamalkotó szerepük
értelmezése
 Hangköz, hangzat, hármashangzat
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
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 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 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

V.TÉMAKÖR: ISMERETEK – ZENEI ÍRÁS, OLVASÁS
ÓRASZÁM: 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
 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.
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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.

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

-Éneklés 10 dal és zenei szemelvény éneklése emlékezetből , stílusosan és kifejezően.
- A tanult zenei elemek felismerése.
-Zenehallgatás Többször meghallgatott zeneművek felismerése részleteik, témáik alapján. A
szimfonikus zenekar hangszercsoportjainak, hangszereinek megnevezése. A bécsi
klasszicizmus zeneszerzői, néhány művük felsorolása.
-Improvizáció Változatos ritmusképletek alkalmazása.
- Egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközök, megoldások felismerése és
megnevezése. (tempó, karakter, dallam, hangszín, dinamika, formai megoldások). A többször
meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után.

7–8. évfolyam
Az iskolai zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és a műalkotás optimális
zenei befogadása.
A zenei befogadás aránya megnő, melyet változatos motivációs technikákkal és aktivitások
gazdag tárházával lehet sikeressé tenni.
Dalkincsük folyamatosan bővül a magyar és más népek dalaival, ez által fejlődik stílusos,
kifejező éneklésük. A dalok és zeneművek válogatása igazodik életkori sajátosságaikhoz.
A közös éneklés legmagasabb szintje az iskolai kórus, mely nélkül nem teljesíthetők Kodály
zenei nevelési elvei.
Ebben a tanulási szakaszban összegződnek a korábbi tanítási egységek zeneművei zenetörténeti
szemléletmóddal. A tanulók minden egyes tanévben találkoztak a fontos zenetörténeti
korszakokhoz tartozó, életkori sajátosságaiknak megfelelő zeneművekkel, melyeknek itt a
rendszerezése történik.
Legfontosabb módszertani elv, hogy megfelelő motivációval a gyermek megtalálja a
kapcsolatot a zeneművek által közvetített érzelmi – intellektuális élethelyzetek és a sajátja
között!
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7. évfolyam
A 7. évfolyamon az ének-zene tantárgy óraszáma: 34 óra.

I.TÉMAKÖR: ZENEMŰVEK/ ÉNEKES ANYAG
JAVASOLT ÓRASZÁM: 28 óra
Magyar népdalok - 7. osztály
A szennai lipisen-laposon; Által mennék; Ej, haj, gyöngyvirág; Erdő, erdő, de magos a teteje;
Fecském, fecském ; Hopp ide tisztán ; Kecskemét is kiállítja; Megkötöm lovamat; Megrakják
a tüzet; Sej, felszállott a kakas; Te vagy a legény
Műzenei szemelvények
Gloria Patri et Filio (gregorián); Moniot D’Arras: Nyári ének (XIII sz.); Praetorius: Jubilate
Deo – kánon; J. S. Bach: Már nyugosznak a völgyek (János Passió 15. sz); J. Haydn: Szerenád;
W. A.Mozart: Vágyódás a tavasz után; L. van Beethoven: Urián földkörüli utazása, Örömóda;
Franz Schubert: A pisztráng
Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra
Pásztorok, pásztorok, örvendezve; Kossuth Lajos táborában; Amadé László – Arany János:
Toborzó (A szép fényes katonának); Bocsásd meg Úristen (Cantus Catholici, 1651, Balassi B.)
protestáns egyházi népének; Néktek emlékezem (Cantus Catholici, 1651)

ISMERETEK
 Népdalok és műdalok
 a magyar népzene régi és új rétegeinek jellemzői
 Műzene és népzenei feldolgozások különbsége
 Homofon és polifon (kánon) szerkesztés
 A zenetörténeti stílusok vokális jellemzői
 A dúr és moll szerepe a zenei kifejezésben
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK

 Az újonnan, hallás után tanult népdalok, műdalok énekelése kottaképről és emlékezetből
 Előadói készség: az adott dal karakterének árnyalt megszólaltatása (dinamika, tempó,
zenei tagolás, frazeálás, stílus)
 A parlandot, rubato, giusto természetes módú használata
 Minta adása a dalok hiteles megszólaltatásához, a tanári, adatközlő és művészi
előadásokból
 Megzenésített versek előadása tanár, hangszeren játszó osztálytárs által megszólaltatott
hangszerkísérettel
 Dalok előadása a hozzájuk kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és
hangszerkísérettel
 A helyes éneklési szokások és a tiszta intonáció fejlődése
 Felismeri a népdalok és a mai világ párhuzamait
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FOGALMAK
A korábban tanultak elmélyítése.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés
 A kreativitás támogatása az éneklésnél, táncolásnál
 Éneklés az iskolai kórusban
 Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó előadásokban, projektekben
 Részvétel a Zenei Világnap alkalmából rendezett iskolai programokban
 A Fejlesztési feladatok és Készségek elnevezésű részben javasoltak alkalmazása

II.TÉMAKÖR: ZENEMŰVEK/ZENEHALLGATÁSI ANYAG
JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 óra
Zenehallgatási anyag
Magyar Gregoriánum (Schola Hungarica) - részletek
Orlando di Lasso: Visszhang
Bakfark Bálint: Fantázia lantra - részlet
J. S. Bach: h-moll szvit – Badinerie; d-moll toccata és fúga;Parasztkantáta Nr.16 basszus ária;
János Passió – Már nyugosznak a völgyek 15.sz.
G. F. Handel: Messiás – Halleluja; F- dúr orgonaverseny I. tétel
H. Purcell: Artúr király – Pásztor, pásztor
Joseph Haydn: Óra – szimfónia II. tétel, fisz-moll (Búcsú) szimfónia IV. tétel
W. A. Mozart: Falusi muzsikusok; Figaro házassága – nyitány részlet
L. van Beethoven: G-dúr zongoraverseny 2. tétel; IX. szimfónia –Örömóda
Franz Schubert: A pisztráng; A-dúr zongoraötös IV. tétel
Kodály Zoltán: Jelenti magát Jézus
Új Pátria sorozat – Utolsó Óra (válogatás)
A népzenei revival legjobb felvételei

TÉMAKÖR: ZENEMŰVEK/ZENEHALLGATÁSI ANYAG
ÓRASZÁM: 24 óra
Zenehallgatási anyag – 7. osztály
Magyar Gregoriánum (Schola Hungarica) - részletek
Orlando di Lasso: Visszhang
Bakfark Bálint: Fantázia lantra - részlet
J. S. Bach: h-moll szvit – Badinerie; d-moll toccata és fúga;Parasztkantáta Nr.16 basszus ária;
János Passió – Már nyugosznak a völgyek 15.sz.
G. F. Handel: Messiás – Halleluja; F- dúr orgonaverseny I. tétel
H. Purcell: Artúr király – Pásztor, pásztor
Joseph Haydn: Óra – szimfónia II. tétel, fisz-moll (Búcsú) szimfónia IV. tétel
W. A. Mozart: Falusi muzsikusok; Figaro házassága – nyitány részlet
L. van Beethoven: G-dúr zongoraverseny 2. tétel; IX. szimfónia –Örömóda
Franz Schubert: A pisztráng; A-dúr zongoraötös IV. tétel
Kodály Zoltán: Jelenti magát Jézus
Új Pátria sorozat – Utolsó Óra (válogatás)
A népzenei revival legjobb felvételei
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ISMERETEK



Ismeri a zenetörténeti korszakok legfontosabb ismertetőjegyeit,(középkor, reneszánsz, barokk,
bécsi klasszicizmus, romantika) történelmi és kulturális hátterüket
Azonosítani tudja az egyes korszakokhoz tartozó zenei műfajokat, jellemzőiket, hangszerelési
sajátosságaikat

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
 a zenei befogadási készség fejlesztése a figyelem intenzitásának növelésével
 élményszerűséget biztosító zenekövetés képességének kialakítása
 a zenei ízlés és a zenei emlékezet fejlesztése a zenetörténet remekműveivel való találkozás során
 a kultúrabefogadási szándék erősödése a remekművek elemzésén keresztül
 a zene keltette érzések megfogalmazása tanári kérdések segítségével

FOGALMAK
Zenei korstílusok: középkor, reneszánsz, barokk, klasszika, romantika
Zenei műfajok: zsoltár, trubadúr ének, madrigál, mise, oratórium, kantáta, szvit, concerto,
versenymű, szimfónia, szimfonikus költemény, műdal, rapszódia, opera, ária, kamarazene,
Hangfürt, homofónia, polifónia
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Részvétel ifjúsági hangversenyeken
 Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán
 Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához
 Zeneművek zenetörténeti rendszerezése
 Koncertfilm megtekintése
 Kiállítás
megszervezése
híres
magyar
zeneszerzőkről,
zenekarokról,
előadóművészekről, zeneművekről, koncerthelyszínekről
 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

III.TÉMAKÖR: ZENEI ISMERETEK / - RITMIKAI FEJLESZTÉS
ÓRASZÁM: 6 óra
ISMERETEK



Új ismeret: 3/8, 6/8 –os ütemmutató
Felütés- súlytalan indítás

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
 Ritmusgyakorlatok hangoztatása nyolcad-ütemmutatóval
 Minden, korábban tanult ritmikai ismeret gyakorlása, alkalmazása változatos formákban
 Alkotó készség: 3/8 és 6/8, valamint a felütés alkalmazása improvizáció során

 Részvétel közös kreatív zenélési formákban, a zeneművek befogadásának
előkészítéséhez Felhasználja énekhangját, az akusztikus környezet hangjait,
ütőhangszereket, egyszerűbb dallamhangszereket.
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FOGALMAK
3/8-os ütemmutató, 6/8-os ütemmutató, felütés/súlytalan kezdés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A tanult új dalok ritmusának hangoztatása
 Ritmuskánon az osztály csoportjai között
 Improvizáció, kreativitás támogatása a tanult ritmikai elemek felhasználásával
 Egyszerűbb ritmushangszerek készítése
 Kottaíráshoz alkalmas szoftverek használatának megismerése
 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása

IV.TÉMAKÖR: ISMERETEK - HALLÁSFEJLESZTÉS
ÓRASZÁM: 6 óra
ISMERETEK



A korábban tanultak elmélyítése, értelmezése
Kis és nagy szext, szeptim

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
 A tanult hangközök éneklése, hangoztatása változatos formákban
 Az énekelt és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek megfigyelése, megnevezése
és éneklése
 A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából

 A dúr és moll jellegű hangzás további megfigyelése a zenehallgatási és az énekelt anyaghoz
kapcsolódóan


A többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével a többirányú figyelem, a hallás, az intonációs
készség fejlődése



Bevezetés a többszólamúságba: egy hallott szólamhoz saját szólam megszólaltatása tiszta
intonációval

FOGALMAK
A korábban tanultak elmélyítése.
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
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V.TÉMAKÖR: ISMERETEK – ZENEI ÍRÁS, OLVASÁS
ÓRASZÁM: 4 óra
ISMERETEK



Új ismeret: 1# 1 bé előjegyzés
A korábbi ismeretek mobilizálása:




Módosított és módosítójel nélküli szolmizációs hangok és törzshangok ismerete
A szolmizációs hangok és a zenei törzshangok közötti alapvető különbség
értelmezése a tanult énekelt anyagokon
 Tiszta, kis- és nagy hangközök (T1-T8) megfigyelése és megnevezése az énekelt és
a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan
 Fél és egész hangos építkezés fogalmi ismerete
 Kis és nagy terc szerepének fogalmi ismerete a dúr és moll jelleg hangzásában
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
 Rövid dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre
 Gyakorlat szerzése a felismerő kottaolvasásban
 A kottakép újonnan tanult elemeinek felismerése kottából a tanult énekelt és zenehallgatási
anyaghoz kapcsolódóan

FOGALMAK
Minden korábbian szereplő fogalom. Továbbá: G-dúr, é-moll, F-dúr, d-moll
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
 Kottaíráshoz alkalmas szoftverek használatának megismerése
 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása.
TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI
-Éneklés 15 dal és zenei szemelvény éneklése emlékezetből csoportosan.
A tanult zenei elemek felismerése.
-Zenehallgatás
A XIX. Századi zeneművek megnevezése (szerző,cím) többször hallott részleteik alapján.
A magyar zenei romantika az évfolyamon tanult zeneszerzőinek vázlatos ismertetése.
A romantika stílusjegyeinek szóbeli megfogalmazása.
A romantika jellegzetes műfajainak felsorolása.
-Improvizáció
Dallamalkotás a népdalok megtanult dallam-és formaalkotási törvényszerűségei alapján
(megadott kezdősorokkal)
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8. évfolyam
A 8. évfolyamon az ének-zene tantárgy óraszáma: 34 óra.

I.TÉMAKÖR: ZENEMŰVEK/ ÉNEKES ANYAG
ÓRASZÁM: 28 óra
Magyar népdalok
A bolhási kertek alatt; A csitári hegyek alatt; Az igaz Messiás; Béreslegény; Bújdosik az árva
madár; Elindultam szép hazámból; Elmegyek, elmegyek; Erdő mellett estvéledtem; Gerencséri
utca; Hej, haj Boldizsár – cigány népdal; Kőmíves Kelemen balladája; Röpülj, páva
Műzenei szemelvények, más népek dalai
Aranyosom – lengyel népdal; Enni, inni van csak kedvem – szlovák népdal; Régi mesékre – ír
népdal; Nyírfácska - orosz népdal; Ismeretlen szerző: Az erdőn már a rügy fakad –
Tavaszköszöntő, a reneszánsz mű dallama; Bárdos Lajos: Csöndes kánon (Raics István);
Gaudeamus igitur (két szólam); W. A. Mozart: Ó, felvirradt a szép óra; Gebhardi – Kerényi
György: Glória szálljon – kánon; Nobody knows – spirituálé (két szólam)
Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra
Ó, gyönyörű szép, titokzatos éj; Kossuth Lajos azt üzente; Fónagy József – Arany János:
Süvegemen nemzetiszín rózsa; Ma van húsvét napja
ISMERETEK
 Népdalok és műdalok
 a magyar népzene régi és új rétegeinek jellemzői
 Műzene és népzenei feldolgozások különbsége
 Homofon és polifon (kánon) szerkesztés
 A zenetörténeti stílusok vokális jellemzői
 A dúr és moll szerepe a zenei kifejezésben
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK

 Az újonnan, hallás után tanult népdalok, műdalok éneklése kottaképről és emlékezetből
 Előadói készség: az adott dal karakterének árnyalt megszólaltatása (dinamika, tempó,
zenei tagolás, frazeálás, stílus)
 A parlandot, rubato, giusto természetes módú használata
 Minta adása a dalok hiteles megszólaltatásához, a tanári, adatközlő és művészi
előadásokból
 Megzenésített versek előadása tanár, hangszeren játszó osztálytárs által megszólaltatott
hangszerkísérettel
 Dalok előadása a hozzájuk kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és
hangszerkísérettel
 A helyes éneklési szokások és a tiszta intonáció fejlődése
 Felismeri a népdalok és a mai világ párhuzamait
FOGALMAK
A korábban tanultak elmélyítése.
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés
 A kreativitás támogatása az éneklésnél, táncolásnál
 Éneklés az iskolai kórusban
 Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó előadásokban, projektekben
 Részvétel a Zenei Világnap alkalmából rendezett iskolai programokban
 A Fejlesztési feladatok és Készségek elnevezésű részben javasoltak alkalmazása

II.TÉMAKÖR: ZENEMŰVEK/ZENEHALLGATÁSI ANYAG
JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 óra
Zenehallgatási anyag
W. A. Mozart: A-dúr klarinétkvintett lassú tétele
Fréderic Chopin: g-moll mazurka
Liszt Ferenc: Mazeppa – részletek; XV. Magyar rapszódia
Felix Mendelssohn: e-moll hegedűverseny I. tétel - részlet
Antonin Dvořak: IX. Új világ szimfónia – IV. tétel (részlet)
Giuseppe Verdi: Aida – Bevonulási induló; Nabucco – Szabadság kórus
Georges Bizet: Carmen – Torreádor dal
Erkel Ferenc: Bánk bán – Keserű bordal; Hazám, hazám
Johannes Brahms: Akadémiai ünnepi nyitány – részlet
Robert Schumann: Gyermekjelenetek – Álmodozás
Richard Wagner: Tannhäuser - Nászinduló
Pjotr Iljics Csajkovszkij: IV. szimfónia IV. tétel
Claude Debussy: Gyermekkuckó - Néger baba tánca
Igor Stravinsky: Petruska – Orosz tánc
Bartók Béla: Négy szlovák népdal; Allegro Barbaro; Concerto: IV. tétel Intermezzo Interrotto
Kodály Zoltán: Székelyfonó – Rossz feleség ballada, El kéne indulni Fölszállott a páva –
részletek a variációkból
Kodály Zoltán- Weöres Sándor: Öregek, Esti dal
Carl Orff: Carmina Burana – Ó, Fortuna
Krzysztof Penderecki: Hirosima emlékezete
George Gerschwin: Porgy és Bess – Porgy dala (Az ínség nálam a vagyon...)
Jazz standard-ek
Új Pátria sorozat – Utolsó Óra (autentikus felvételek).
Népzenei revival legjobb felvételei

ISMERETEK



Ismeri a zenetörténeti korszakok legfontosabb ismertetőjegyeit, történelmi és kulturális
hátterüket
Azonosítani tudja az egyes korszakokhoz tartozó zenei műfajokat, jellemzőiket, hangszerelési
sajátosságaikat

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
 a zenei befogadási készség fejlesztése a figyelem intenzitásának növelésével
 élményszerűséget biztosító zenekövetés képességének kialakítása
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a zenei ízlés és a zenei emlékezet fejlesztése a zenetörténet remekműveivel való találkozás során
a kultúrabefogadási szándék erősödése a remekművek elemzésén keresztül
a zene keltette érzések megfogalmazása tanári kérdések segítségével

FOGALMAK
Zenei korstílusok: középkor, reneszánsz, barokk, klasszika, romantika, zenei
impresszionizmus, kortárs zene
Zenei műfajok: zsoltár, trubadúr ének, madrigál, mise, oratórium, kantáta, szvit, concerto,
versenymű, szimfónia, szimfonikus költemény, műdal, rapszódia, opera, ária, kamarazene,
jazz, spirituálé.
Hangfürt, homofónia, polifónia, hangszerelés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Részvétel ifjúsági hangversenyeken
 Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán
 Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához
 Zeneművek zenetörténeti rendszerezése
 Koncertfilm megtekintése
 Kiállítás
megszervezése
híres
magyar
zeneszerzőkről,
zenekarokról,
előadóművészekről, zeneművekről, koncerthelyszínekről
 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

III.TÉMAKÖR: ZENEI ISMERETEK / - RITMIKAI FEJLESZTÉS
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
ISMERETEK



Új ismeret: 3/8, 6/8 –os ütemmutató
Felütés- súlytalan indítás

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
 Ritmusgyakorlatok hangoztatása nyolcad-ütemmutatóval
 Minden, korábban tanult ritmikai ismeret gyakorlása, alkalmazása változatos formákban
 Alkotó készség: 3/8 és 6/8, valamint a felütés alkalmazása improvizáció során

 Részvétel közös kreatív zenélési formákban, a zeneművek befogadásának
előkészítéséhez Felhasználja énekhangját, az akusztikus környezet hangjait,
ütőhangszereket, egyszerűbb dallamhangszereket.
FOGALMAK
3/8-os ütemmutató, 6/8-os ütemmutató, felütés/súlytalan kezdés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A tanult új dalok ritmusának hangoztatása
 Ritmuskánon az osztály csoportjai között
 Improvizáció, kreativitás támogatása a tanult ritmikai elemek felhasználásával
 Egyszerűbb ritmushangszerek készítése
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 Kottaíráshoz alkalmas szoftverek használatának megismerése
 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása

IV. TÉMAKÖR: ISMERETEK - HALLÁSFEJLESZTÉS
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
ISMERETEK



A korábban tanultak elmélyítése, értelmezése
Kis és nagy szext, szeptim

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
 A tanult hangközök éneklése, hangoztatása változatos formákban
 Az énekelt és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek megfigyelése, megnevezése
és éneklése
 A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából

 A dúr és moll jellegű hangzás további megfigyelése a zenehallgatási és az énekelt anyaghoz
kapcsolódóan


A többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével a többirányú figyelem, a hallás, az intonációs
készség fejlődése



Bevezetés a többszólamúságba: egy hallott szólamhoz saját szólam megszólaltatása tiszta
intonációval

FOGALMAK
A korábban tanultak elmélyítése.
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

V.TÉMAKÖR: ISMERETEK – ZENEI ÍRÁS, OLVASÁS
ÓRASZÁM: 4 óra
ISMERETEK
Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés – tudatosítás – gyakorlás/alkalmazás hármas
egységében


Új ismeret: 1# 1 bé előjegyzés



A korábbi ismeretek mobilizálása:




Módosított és módosítójel nélküli szolmizációs hangok és törzshangok ismerete
A szolmizációs hangok és a zenei törzshangok közötti alapvető különbség
értelmezése a tanult énekelt anyagokon
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 Tiszta, kis- és nagy hangközök (T1-T8) megfigyelése és megnevezése az énekelt és
a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan
 Fél és egész hangos építkezés fogalmi ismerete
 Kis és nagy terc szerepének fogalmi ismerete a dúr és moll jelleg hangzásában
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
 Rövid dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre
 Gyakorlat szerzése a felismerő kottaolvasásban
 A kottakép újonnan tanult elemeinek felismerése kottából a tanult énekelt és zenehallgatási
anyaghoz kapcsolódóan

FOGALMAK
Minden korábban szereplő fogalom. Továbbá: G-dúr, é-moll, F-dúr, d-moll
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
 Kottaíráshoz alkalmas szoftverek használatának megismerése
 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI
-Éneklés
15 dal és zenei szemelvény éneklése emlékezetből csoportosan.
A tanult zenei elemek felismerése.
-Zenehallgatás
A XIX.-XX. századi zeneművek megnevezése (szerző,cím) többször hallott részleteik alapján
szóbeli megfogalmazása.
-Improvizáció
Dallamalkotás a népdalok megtanult dallam-és formaalkotási törvényszerűségei alapján
(megadott kezdősorokkal)
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Vizuális kultúra

5. évfolyam

Az 5. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 34 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok
Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és
reflexió
Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei
Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének
lehetőségei
Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete
Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat
Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
5
5
5
5
4
5
5
34

TÉMAKÖR: VIZUÁLIS MŰVÉSZETI JELENSÉGEK – ALKOTÁSOK, STÍLUSOK
Javasolt óraszám: 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.

TÉMAKÖR: VIZUÁLIS MŰVÉSZETI JELENSÉGEK – SZEMÉLYES VIZUÁLIS TAPASZTALAT ÉS
REFLEXIÓ

Javasolt óraszám: 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;
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− 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;
− 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.

TÉMAKÖR: MÉDIUMOK SAJÁTOSSÁGAI – MÉDIUMOK JELLEMZŐ KIFEJEZŐESZKÖZEI
Javasolt óraszám: 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;
− 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.

TÉMAKÖR: TÉR ÉS IDŐBELI VISZONYOK – TÉR ÉS IDŐ VIZUÁLIS MEGJELENÍTÉSÉNEK
LEHETŐSÉGEI

Javasolt óraszám: 5 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;
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− 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.

TÉMAKÖR: VIZUÁLIS INFORMÁCIÓ ÉS BEFOLYÁSOLÁS – KÉP ÉS SZÖVEG ÜZENETE
Javasolt óraszám: 4 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.

TÉMAKÖR: KÖRNYEZET: TECHNOLÓGIA ÉS HAGYOMÁNY – HAGYOMÁNY, DESIGN,
DIVAT

Javasolt óraszám: 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;
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− 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.

TÉMAKÖR: KÖRNYEZET: TECHNOLÓGIA ÉS HAGYOMÁNY – TÁRGYAK, TEREK, FUNKCIÓ
Javasolt óraszám: 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;
− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott
képanyag alapján.
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6. évfolyam

Az 6. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 34 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok
Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és
reflexió
Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei
Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének
lehetőségei
Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete
Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat
Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
5
5
5
5
4
5
5
34

TÉMAKÖR: VIZUÁLIS MŰVÉSZETI JELENSÉGEK – ALKOTÁSOK, STÍLUSOK
Javasolt óraszám: 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.

TÉMAKÖR: VIZUÁLIS MŰVÉSZETI JELENSÉGEK – SZEMÉLYES VIZUÁLIS TAPASZTALAT ÉS
REFLEXIÓ

Javasolt óraszám: 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;
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− 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;
− 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.

TÉMAKÖR: MÉDIUMOK SAJÁTOSSÁGAI – MÉDIUMOK JELLEMZŐ KIFEJEZŐESZKÖZEI
Javasolt óraszám: 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;
− 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.

TÉMAKÖR: TÉR ÉS IDŐBELI VISZONYOK – TÉR ÉS IDŐ VIZUÁLIS MEGJELENÍTÉSÉNEK
LEHETŐSÉGEI

Javasolt óraszám: 5 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;
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− 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.

TÉMAKÖR: VIZUÁLIS INFORMÁCIÓ ÉS BEFOLYÁSOLÁS – KÉP ÉS SZÖVEG ÜZENETE
Javasolt óraszám: 4 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.

TÉMAKÖR: KÖRNYEZET: TECHNOLÓGIA ÉS HAGYOMÁNY – HAGYOMÁNY, DESIGN,
DIVAT

Javasolt óraszám: 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;
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− 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.

TÉMAKÖR: KÖRNYEZET: TECHNOLÓGIA ÉS HAGYOMÁNY – TÁRGYAK, TEREK, FUNKCIÓ
Javasolt óraszám: 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;
− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott
képanyag alapján.
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7. évfolyam
A 7. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 34 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok
Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és
reflexió
Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei
Időbeli és térbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének
lehetőségei
Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete
Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat
Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
5
5
4
4
6
5
5
34

TÉMAKÖR: VIZUÁLIS MŰVÉSZETI JELENSÉGEK – ALKOTÁSOK, STÍLUSOK
Javasolt óraszám: 5 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan is pontosan, részletgazdagon
szövegesen jellemez, bemutat;
− 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;
− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket
összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal,
alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt;
− tetszésítélete alapján alkotásokról információkat gyűjt, kifejezőerő és a közvetített hatás
szempontjából csoportosítja, és megállapításait felhasználja más szituációban;
− megfogalmazza személyes viszonyulását, értelmezését adott vagy választott művész
alkotásai, társadalmi reflexiói kapcsán.

TÉMAKÖR: VIZUÁLIS MŰVÉSZETI JELENSÉGEK – SZEMÉLYES VIZUÁLIS TAPASZTALAT ÉS
REFLEXIÓ

Javasolt óraszám: 5 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;

450

− elvont fogalmakat, művészeti tartalmakat belső képek összekapcsolásával bemutat,
magyaráz és különböző vizuális eszközökkel megjelenít;
− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat különböző
szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző helyzetekben a
megoldás érdekében felhasználja;
− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán személyes
módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit;
− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva
megoldást talál.

TÉMAKÖR: MÉDIUMOK SAJÁTOSSÁGAI – MÉDIUMOK JELLEMZŐ KIFEJEZŐESZKÖZEI
Javasolt óraszám: 4 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;
− 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.

TÉMAKÖR: IDŐBELI ÉS TÉRBELI VISZONYOK – TÉR ÉS IDŐ VIZUÁLIS MEGJELENÍTÉSÉNEK
LEHETŐSÉGEI

Javasolt óraszám: 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;
− a helyzetek, történetek ábrázolása, dokumentálása során felhasználja a kép és szöveg, a kép
és hang viszonyában rejlő lehetőségeket, egyénileg vagy 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.

TÉMAKÖR: VIZUÁLIS INFORMÁCIÓ ÉS BEFOLYÁSOLÁS – KÉP ÉS SZÖVEG ÜZENETE
Javasolt óraszám: 6 óra
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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 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 használja a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés
vizuális eszközeit, egyénileg és csoportmunkában is;
− a helyzetek, történetek ábrázolása, dokumentálása során felhasználja a kép és szöveg, a kép
és hang viszonyában rejlő lehetőségeket, egyénileg vagy csoportmunkában is;
− nem vizuális információkat (pl. számszerű adat, absztrakt fogalom) különböző célok (pl.
tudományos, gazdasági, turisztikai) érdekében vizuális, képi üzenetté alakít;
− gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét változatos vizuális eszközök segítségével
prezentálja.

TÉMAKÖR: KÖRNYEZET: TECHNOLÓGIA ÉS HAGYOMÁNY – HAGYOMÁNY, DESIGN,
DIVAT

Javasolt óraszám: 5 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan is pontosan, részletgazdagon
szövegesen jellemez, bemutat;
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket
összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal,
alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt;
− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést
végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit;
− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat,
tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is;
− gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét változatos vizuális eszközök segítségével
prezentálja;
− 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.
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TÉMAKÖR: KÖRNYEZET: TECHNOLÓGIA ÉS HAGYOMÁNY – TÁRGYAK, TEREK, FUNKCIÓ
Javasolt óraszám: 5 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést
végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit;
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− 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.
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8. évfolyam
A 8. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 34 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok
Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és
reflexió
Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei
Időbeli és térbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének
lehetőségei
Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete
Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat
Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
5
5
4
4
6
5
5
34

TÉMAKÖR: VIZUÁLIS MŰVÉSZETI JELENSÉGEK – ALKOTÁSOK, STÍLUSOK
Javasolt óraszám: 5 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan is pontosan, részletgazdagon
szövegesen jellemez, bemutat;
− 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;
− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket
összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal,
alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt;
− tetszésítélete alapján alkotásokról információkat gyűjt, kifejezőerő és a közvetített hatás
szempontjából csoportosítja, és megállapításait felhasználja más szituációban;
− megfogalmazza személyes viszonyulását, értelmezését adott vagy választott művész
alkotásai, társadalmi reflexiói kapcsán.

TÉMAKÖR: VIZUÁLIS MŰVÉSZETI JELENSÉGEK – SZEMÉLYES VIZUÁLIS TAPASZTALAT ÉS
REFLEXIÓ

Javasolt óraszám: 5 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− elvont fogalmakat, művészeti tartalmakat belső képek összekapcsolásával bemutat,
magyaráz és különböző vizuális eszközökkel megjelenít;
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− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat különböző
szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző helyzetekben a
megoldás érdekében felhasználja;
− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán személyes
módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit;
− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva
megoldást talál.

TÉMAKÖR: MÉDIUMOK SAJÁTOSSÁGAI – MÉDIUMOK JELLEMZŐ KIFEJEZŐESZKÖZEI
Javasolt óraszám: 4 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;
− 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.

TÉMAKÖR: IDŐBELI ÉS TÉRBELI VISZONYOK – TÉR ÉS IDŐ VIZUÁLIS MEGJELENÍTÉSÉNEK
LEHETŐSÉGEI

Javasolt óraszám: 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;
− a helyzetek, történetek ábrázolása, dokumentálása során felhasználja a kép és szöveg, a kép
és hang viszonyában rejlő lehetőségeket, egyénileg vagy 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.

TÉMAKÖR: VIZUÁLIS INFORMÁCIÓ ÉS BEFOLYÁSOLÁS – KÉP ÉS SZÖVEG ÜZENETE
Javasolt óraszám: 6 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− 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 használja a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés
vizuális eszközeit, egyénileg és csoportmunkában is;
− a helyzetek, történetek ábrázolása, dokumentálása során felhasználja a kép és szöveg, a kép
és hang viszonyában rejlő lehetőségeket, egyénileg vagy csoportmunkában is;
− nem vizuális információkat (pl. számszerű adat, absztrakt fogalom) különböző célok (pl.
tudományos, gazdasági, turisztikai) érdekében vizuális, képi üzenetté alakít;
− gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét változatos vizuális eszközök segítségével
prezentálja.

TÉMAKÖR: KÖRNYEZET: TECHNOLÓGIA ÉS HAGYOMÁNY – HAGYOMÁNY, DESIGN,
DIVAT

Javasolt óraszám: 5 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan is pontosan, részletgazdagon
szövegesen jellemez, bemutat;
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket
összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal,
alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt;
− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést
végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit;
− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat,
tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is;
− gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét változatos vizuális eszközök segítségével
prezentálja;
− 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.
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Dráma és színház
A dráma és színház tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek
célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a
kreativitás fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése. A dráma és színház kreatív
folyamata szolgálja a tanulók ön- és társismeretének gazdagodását, segíti az oldottabb és
könnyebb kapcsolatépítést és kapcsolatfenntartást.
A tanulói tevékenységek a gondolatok és érzelmek kifejezését, ezzel együtt különböző drámai
és színházi kifejezési formák megismerését, alkalmazásuk elsajátítását és értelmezését
szolgálják. A dramatikus tevékenység gyakorlása és tanulása hozzájárul az önazonosság
erősítéséhez és a nemzeti, helyi vagy nemzetiségi közösségi tudat kialakításához.
A dráma és színház tevékenységformáival való – a Nemzeti alaptanterv magyar nyelv és
irodalom tantárgyra vonatkozó szemléletéhez igazodó – személyes találkozás révén a
művészeti ág nyelve a tanulók sajátjává válik, és mindezek eredményeként kialakul bennük a
művészettel élés, az értő befogadóvá válás alapvető igénye.
A dráma és színház tevékenységei nagy szerepet játszanak a Nemzeti alaptantervben
megfogalmazott valamennyi kompetencia fejlesztésében.
Fejleszti a tanulás kompetenciáit, mert a tanuláshoz kapcsolódó sikeresség megélt élményként
jelenik meg, mely más tárgyak tanulásához is pozitív megerősítést ad.
Fejleszti a kommunikációs kompetenciákat, mert a dráma és színház keretei között sokféle
önkifejezési forma (verbális, vokális, nonverbális) alkalmazására és gyakorlására van
lehetőség, ami a kommunikációs lehetőségek körét a megszokotthoz képest erőteljesen
kitágítja. A kommunikáció folyamatában a tanulók nyitottan, érzékenyen és kritikusan
viszonyulnak mások véleményéhez, illetve konstruktív párbeszéd folytatására törekednek.
Fejleszti a digitális kompetenciákat, hiszen a tanulók kezében lévő digitális eszközök a
hétköznapi kommunikáció mindennapos eszközei, melyeket konkrét vagy szimbolikus
tartalommal gyakran alkalmaznak kortárs élethelyzetekben. Emellett a dramatikus
tevékenységek során a tanulók azonosítják a digitális környezet kínálta lehetőségeket és
veszélyeket is, érvényesen foglalkozhatnak a magánszféra, a személyes adatok és a digitális
identitás meglétével vagy hiányával, veszélyeztetésével vagy biztonságával.
Fejleszti a matematikai, gondolkodási kompetenciákat, hiszen a dramatikus tevékenységek
folyamán és következtében a tanuló motivált a problémák azonosítására, a kérdések
megfogalmazására, a bizonyítékok keresésére és értékelésére, a logikus érvelés alkalmazására,
a következtetések levonására, és megalapozott információkra, tényekre és bizonyítékokra
támaszkodó döntésekre törekszik. Ugyanakkor a dráma és színház tevékenységei teret adnak a
szabad asszociáción alapuló, divergens gondolkodási szakaszoknak is, a fantázia, kreatív
megközelítések szabadságának, melyek szintén nagy szerepet játszanak a gondolkodás
fejlesztésében.
Fejleszti a személyes és társas kapcsolati kompetenciákat, hiszen a tantárgy tanulásának
jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, ami segíti az önismeret, a reális
önértékelés kialakulását, ugyanakkor a csoportos együttműködésben, közös cél érdekében zajló
munka erősíti az érdekérvényesítés és az alkalmazkodás dinamikus egyensúlyában zajló
konfliktusmegoldások folyamatát.
A tantárgy sajátosságai miatt nagyban fejleszti a kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és
kulturális tudatosság kompetenciáit, hiszen a tárgy tanulása során a tanuló olyan készségeket
sajátít el, amelyek magukban foglalják gondolatok, tapasztalatok és érzések befogadását és
kifejezését a művészetek és más kulturális kifejezésmódok széles körében.
Végül a személyiségfejlesztésben betöltött szerepe miatt fejleszti a munkavállalói, innovációs
és vállalkozói kompetenciákat is.
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A dráma és a színház tantárgy értékelésénél a Nat irányelveivel összhangban az iskola
választhat a fejlesztő, tanulást támogató és az összegző-minősítő eszközök használata között.
Fontos, hogy a tanulóval szemben támasztott elvárások egyértelműek legyenek, már a tanulási
folyamat elején ismertté váljanak. Minden tanuló önmagához, saját fejlődési útjához mérten
értékelendő. A tevékenységek értékelésében meghatározó szerepet kell kapnia a tanulói
önértékelésnek, a társértékelésnek és a csoportos értékelési formáknak, fejlesztve ezzel a tanuló
reflektivitását és érzelmi, szociális intelligenciáját. Az iskola ennek érdekében dönthet úgy,
hogy elsősorban vagy kizárólag fejlesztő, tanulást támogató (pl. szöveges vagy egyes
dramatikus formákra támaszkodó) értékelést alkalmaz.
A dráma és színház tantárgy a felső tagozat valamely évfolyamán heti egy órában kötelezően
választandó, valamint a 11. évfolyamon a művészetek tantárgy keretében önálló tárgyként is
választható. A dráma és színház tantárgy szervezése megvalósulhat projektnapok, témahét vagy
tematikus hét keretében, továbbá tömbösítve
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7. évfolyam
A dráma és színház tanítása komplex művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amely
interakciókon keresztül, játék, cselekvés és tapasztalat útján éri el célját, a dramatikus
tevékenységben megvalósuló tanulást.
A dráma és színház eszközeinek megismerése és kreatív alkalmazása segíti a tanulók személyes
megnyilvánulását, az önbizalom megteremtését, kapcsolatteremtő képességének
kibontakoztatását. Szolgálja a tanulók beszédfejlesztését, mozgásfejlesztését, önkifejezését, önés társismeretének gazdagodását. Szerepet játszik a koncentráció, a figyelemösszpontosítás, a
térbeli tájékozódás, az érzékelés fejlesztésében, az együttműködési készség kialakításában.
A dramatikus tevékenységekben, a játékokban, a problémaközpontú tematikus
foglalkozásokban való cselekvő részvétel során megélt egyéni és közösségi élményeken
keresztül fejlődnek a tanulók alkotó és befogadó, valamint kommunikációs és szocializációs
készségei, képességei.
A tárgy fejlesztési feladatai és ismeretei elsősorban tevékenység-központú, komplex gyakorlati
képzés során sajátíthatók el. Ezért a tematikai egységekhez időkeretek csak ajánlatként
határozhatók meg. A feltüntetett témakörök és fejlesztési feladatok megjelenése átfedi egymást,
a tagolás csak a könnyebb áttekinthetőséget szolgálja, a tanterv óraszámajánlásai az éves
összóraszám vonatkozásában nyújtanak tájékoztatást. A kerettanterv összességében az adott
iskolaszakaszokra fogalmazza meg a fejlesztési feladatokat és ismereteket a hozzárendelt
óraszámokkal. A témakörök, illetve a fejlesztési feladatok és ismeretek nem sorrendben, hanem
a korosztály és a csoport adottságainak, képzettségének megfelelően, a szaktanár döntése
alapján, akár integrált formában, ugyanazon tevékenységek keretében is feldolgozhatóak; egy
fejlesztési feladat pedig több tevékenység során is vizsgálható.
Az 7–8. évfolyamon a dráma és színház tantárgy heti fél-fél óra kötelező óraszámmal
rendelkezik, emellett a szabad órakeret terhére további óraszámban, illetve más tantárgyakba,
tanulási területekbe integráltan, esetleg moduláris formában jelenhet meg.
A 7–8. évfolyamon a dráma és színház tantárgy alapóraszáma: 34 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Javasolt óraszám
Témakör neve
Szabályjátékok, népi játékok
7
Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével, 4
mozgással, tánccal)
Rögtönzés
5
Saját történetek feldolgozása
5
Műalkotások feldolgozása
3
Dramaturgiai alapfogalmak
3
A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás, 2
tánc)
Színházi műfajok, stílusok
2
Színházi előadás megtekintése
3
34
Összes óraszám:
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TÉMAKÖR: SZABÁLYJÁTÉKOK, NÉPI JÁTÉKOK
Javasolt óraszám: 7 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 felfedezi a tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságait és összefüggéseit;
 megfigyeli, azonosítja és értelmezi a tárgyi világ jelenségeit;
 felidézi a látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatásokat;
 kitalál és alkalmaz elképzelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatásokat;
 tudatosan irányítja és összpontosítja figyelmét a környezete jelenségeire;
 koncentrált figyelemmel végzi a játékszabályok adta keretek között tevékenységeit;
 megfigyeli, azonosítja és értelmezi a környezetéből érkező hatásokra adott saját válaszait;
 értelmezi önmagát a csoport részeként, illetve a csoportos tevékenység alkotó
közreműködőjeként.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Beszéd- és légzéstechnikai gyakorlatok (a hangsúly-, a beszédtempó- és a
hangmagasságváltásra épülő gyakorlatok)
 A látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatások felidézése
 Koncentrációs és lazítógyakorlatok az ismert gyakorlatok formai nehezítésével, illetve új
gyakorlatok megismerésével
 A figyelem összpontosítása és tudatos irányítása a környezet jelenségeire
 Térérzékelést, tájékozódást, koordinációt, egyensúlyérzéket fejlesztő gyakorlatok
 A tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságainak és összefüggéseinek felfedezése
 Csoportépítő játékok
Fogalmak

beszédtechnika, légzéstechnika, hangerő, hangmagasság, hangterjedelem, hangszín, hanglejtés,
beszédtempó, beszédritmus, szünettartás, testtartás, gesztus, mimika, tekintet, koncentráció,
lazítás, egyensúly, koordináció, térhasználat, együttműködés
Javasolt tevékenységek
 A kifejező közlés technikai alapjainak elsajátítása – artikulációs gyakorlatok, tempó-,
hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok (pl. beszédre késztető játékok, hanggyakorlatok)
 Beszédgyakorlatok szavakkal, szókapcsolatokkal, mondatokkal; beszédgyakorlatok
egyszerű, könnyen tanulható szövegekkel
 Nem verbális kommunikációs játékok: beszéd nélküli gyakorlatok egész csoportban
különféle kommunikációs helyzetekben, kis csoportokban és párosával
 Koncentrációs gyakorlatok a figyelem irányítására, a mozgás koordinációjára, az
együttműködésre, az egymáshoz igazodásra csoportos és páros formákban
 A térérzékelést, a térbeli tájékozódást, a mozgáskoordinációt fejlesztő egyszerűbb
gyakorlatok
 Az egész csoport együttműködését igénylő játékok
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TÉMAKÖR: DRAMATIKUS JÁTÉKOK (SZÖVEGGEL, HANGGAL, BÁBBAL, ZENÉVEL,
MOZGÁSSAL, TÁNCCAL)
Javasolt óraszám: 4 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 fejleszti az együttműködésre és a konszenzus kialakítására irányuló gyakorlatát;
 adekvát módon alkalmazza a verbális és nonverbális kifejezés eszközeit;
 felfedezi a tárgyi világ kínálta eszközöket, ezek művészi formáit (pl. a bábot és a maszkot);
 használja a tér sajátosságaiban rejlő lehetőségeket;
 felfedezi a feszültség élményét és szerepét a dramatikus tevékenységekben;
 felismeri a helyzetek feldolgozása során a szerkesztésben rejlő lehetőségeket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek






Az együttműködésre és a konszenzus kialakítására irányuló gyakorlat fejlesztése
A verbális és nonverbális kifejezés eszközeinek adekvát módon történő alkalmazása
A tér sajátosságaiban rejlő lehetőségek figyelembevétele a dramatikus játékokban
A tárgyi világ kínálta eszközök, és ezek művészi formáinak (pl. a báb és a maszk)
alkalmazása a dramatikus játékok során
 A feszültség élményének és szerepének felfedezése a dramatikus tevékenységben
 Kommunikációs játékok
 Interakciós játékok
Fogalmak

drámajáték, kommunikáció, interakció
Javasolt tevékenységek
 Csoporton belüli kommunikációt és együttműködést erősítő játékok
 Megadott témára, címre alkotott állóképek, képsorozatok
 Egyszerű szituációk megjelenítése különféle eszközrendszerek használatával (pl.
némajáték, számsorok, halandzsa)
 Bábos, maszkos formák használata a szerepbelépés elősegítésére, illetve a játéklehetőségek
kitágítására

TÉMAKÖR: RÖGTÖNZÉS
Javasolt óraszám: 5 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 az alkotótevékenység során használja a megismert kifejezési formákat;
 felfedezi a szerepbe lépésben és az együttjátszásban rejlő lehetőségeket;
 felismeri és alapszinten alkalmazza a kapcsolat létrehozásának és fenntartásának
technikáit.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 A szerepbe lépésben és az együttjátszásban rejlő lehetőségek felfedezése
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A kapcsolat létrehozási és fenntartási technikáinak alapszinten történő alkalmazása
Rögtönzéses gyakorlatok közösen egyeztetett karakterek szerepeltetésével
Rögtönzés közösen választott témára, a tanár által megadott szervezési formában
A rögtönzés értelmezése, megvitatása
A rögtönzésre épülő alkotótevékenység során a megismert kifejezési formák alkalmazása

Fogalmak

szituációk alapelemei, szerep, szerepbe lépés, típusok ábrázolása
Javasolt tevékenységek
 Rögtönzés a tanár által megadott témák vagy fogalmak alapján
 Rögtönzés a tanulók által közösen kidolgozott cselekményvázra (jelenetvázra) építve
 Szituációs játékok a szereplők jellegzetes vonásainak megadásával, befejezetlen történetre
 Nem verbális kifejezőeszközökre építő rögtönzések (pl. témára, fogalomra, mozdulatra,
hangeffektusokra, tárgyakkal)
 Feszültségteli hétköznapi helyzetek megjelenítése és közös értelmezése; a szereplők
cselekvési lehetőségeinek keresése (célok, szándékok, gátak vizsgálata)
 Rögtönzés a megismert kifejezési formák alkalmazásával

TÉMAKÖR: SAJÁT TÖRTÉNETEK FELDOLGOZÁSA
Javasolt óraszám: 5 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megkülönbözteti és alapszinten alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat;
 értelmezi a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a különböző dramatikus
tevékenységek révén;
 felismeri és megvizsgálja a problémahelyzeteket és azok lehetséges megoldási alternatíváit;
 alkalmazza a tanult dramatikus technikákat a helyzetek megjelenítésében.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Történetek (látott, hallott, olvasott, a tanár által hozott, a tanulók élményeiből építkező)
dramatikus feldolgozása
 A kiscsoportos dramatikus tevékenységben a vizsgált tartalmakhoz a tanulók önálló
döntései alapján formai megoldások társítása
 Történetek, élmények dramatikus feltárása során a tanár és a tanulók által közösen választott
bábos, zenés vagy mozgásos elemek alkalmazása
 Történetek, döntési helyzetek értelmezése, megvitatása
Fogalmak

forma és tartalom, feszültség, hatás, döntési helyzet
Javasolt tevékenységek
 Spontán beszédre késztető gyakorlatok (pl. közös mondandó, történetgazda)
 Feszültségteli jelenetek felidézése kiscsoportos rögtönzések formájában
 Közös történetalkotás feszültségteli jelenetekre építve
 Analóg történetek alkotása, analóg helyzetek dramatikus feldolgozása
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 A távolítás egyéb technikáinak alkalmazása (pl. a megfordítás vagy a szerepcsere
lehetőségeinek alkalmazása)
 A szereplő sokszorozása adta lehetőségek kibontása, alkalmazása (pl. a szereplő és a belső
hangok külön választása)
 Távolítás más művészeti területek formanyelvének alkalmazásával

TÉMAKÖR: MŰALKOTÁSOK FELDOLGOZÁSA
Javasolt óraszám: 3 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 értelmezi a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a különböző dramatikus
tevékenységek révén;
 felismeri és megvizsgálja a problémahelyzeteket és azok lehetséges megoldási alternatíváit.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 A látott-hallott-olvasott történetek különböző dramatikus tevékenységekkel történő
értelmezése
 Irodalmi művekben megjelenő döntési helyzetek elemzése, feldolgozása dramatikus
tevékenységekkel (pl. balladák, mesék, elbeszélő költemények, mítoszok, mondák, kortárs
irodalmi alkotások, a tanulókat érdeklő konfliktushelyzetek, emberi problémák alapján)
 Az irodalmi művekben megjelenő döntési helyzetek lehetséges megoldási alternatíváinak
felismerése és vizsgálata különféle dramatikus tevékenységekkel
 Dramatikus improvizációk irodalmi művek vagy (nép) hagyomány felhasználásával
 Különböző irodalmi vagy művészeti alkotások (pl. zene, képzőművészet, film, fotó,
iparművészet) játékon, megjelenítésen keresztül történő megközelítése
Fogalmak

fény-árnyék, hangsúlyos pontok, kontraszt, forma, méretarány, ritmus a művészetben, tempó,
harmónia, diszharmónia
Javasolt tevékenységek
 Ritmusjátékok a műelemzésben
 Különböző művészeti alkotások maszkos, bábos és/vagy mozgásos, táncos dramatikus
tevékenységekkel történő megközelítése
 Különböző karakterek kifejezése, jellemzése mozgással, tánccal
 Művészi szövegrészletek, a (nép) hagyomány szövegeinek és/vagy más elemeinek
felhasználása különböző dramatikus tevékenységekben

TÉMAKÖR: DRAMATURGIAI ALAPFOGALMAK
Javasolt óraszám: 3 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megkülönbözteti és alapszinten alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat;
 felismeri és azonosítja a dramatikus szituációk jellemzőit (szereplők, viszonyrendszer,
cél, szándék, akarat, konfliktus, feloldás).
463

Fejlesztési feladatok és ismeretek

 A szerep alapelemeinek (funkció, karakter, viszonyok) felismerése és alkalmazása
dramatikus játékok során
 A cselekmény alapelemeinek (téma, történet, cselekmény, esemény) felismerése és
alkalmazása dramatikus játékok során
 A dramatikus szituációk alapelemeinek (szereplők, hely, idő, viszonyrendszer, probléma)
felismerése és azonosítása
Fogalmak

szerep, funkció, karakter, viszony, téma, történet, cselekmény, cselekményszál, esemény
Javasolt tevékenységek
 Szerepjátékok megadott dramaturgiai szerkezetekre
 Közös történetépítés dramatikus eszközökkel
 A felépített és megjelenített történetek dramaturgiai szempontú elemzése

TÉMAKÖR: A SZÍNHÁZ KIFEJEZŐESZKÖZEI (SZÖVEG, HANG, BÁB, ZENE, MOZGÁS, TÁNC)
Javasolt óraszám: 2 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 felfedezi a kommunikációs jelek jelentéshordozó és jelentésteremtő erejét;
 felismeri és azonosítja a dráma és a színház formanyelvi sajátosságait a látott
előadásokban.
Fejlesztési feladatok és ismeretek








A szöveg megjelenési formái a színpadon
A kommunikációs jelek jelentéshordozó és jelentésteremtő erejének felismerése
A színház akusztikus kifejezőeszközei (élő zene, zörej stb.)
A színházi vizualitás eszközei (díszlet, jelmez, fény stb.)
Bábhasználat, bábszínház
Mozgás és tánc a színpadon

Fogalmak

dialógus, monológ, élő zene, hangeffekt, díszlet, jelmez, fényeffekt, báb, maszk, árnyjáték
Javasolt tevékenységek
 Hangra, zörejre, ritmusra, zenére épülő dramatikus tevékenységek
 Kísérletezés a színházi vizualitás eszközeivel dramatikus tevékenységek során
 Dramatikus tevékenységek berendezési tárgyakkal, kellék- és jelmezhasználattal
 Kapcsolatfelvétel, dialógus, monológ szöveges, mozgásos, táncos, maszkos, bábos
tevékenységekben
 A színházi kifejezőeszközök használatának értelmezése – kis- és nagycsoportos formákban
és/vagy dramatikus tevékenységekben
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TÉMAKÖR: SZÍNHÁZI MŰFAJOK, STÍLUSOK
Javasolt óraszám: 2 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 felismeri és azonosítja a dráma és a színház formanyelvi sajátosságait a látott
előadásokban.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Alapvető színpadi műfajok felismerése és megkülönböztetése
 Alapvető színpadi műfajok jellemző jegyeinek elkülönítése és egyes elemeinek alkalmazása
saját játékokban
 A színházi előadások formanyelvi jellemzőinek felismerése és azonosítása a látott
előadásokban
 Egyszerűbb stílusgyakorlatok
Fogalmak

tragédia, komédia, vígjáték, bohózat, színmű, opera, táncjáték, stílus
Javasolt tevékenységek
 A komikus jelenetek jellemzőinek vizsgálata dramatikus tevékenységekkel
 A zene, az ének színpadi alkalmazásának lehetőségei dramatikus tevékenységekben, és
ennek megfigyelése színpadi munkában
 Szöveges, mozgásos, bábos stílusgyakorlatok
 Paródia-játékok a megismert műfajokhoz és stílusokhoz
 A színházi műfajok, stílusok értelmezése – kis- és nagycsoportos formákban és/vagy
dramatikus tevékenységekben

TÉMAKÖR: SZÍNHÁZI ELŐADÁS MEGTEKINTÉSE
Javasolt óraszám: 3 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 felfedezi a színházi kommunikáció erejét;
 felismeri a színházi élmény fontosságát;
 a színházi előadást a dramatikus tevékenységek kiindulópontjául is használja.
Fejlesztési feladatok és ismeretek









Előadástípusok és műfajok alapvető jellemzőinek felismerése
A tanár és a tanulók által közösen választott típusú és műfajú színházi előadás megtekintése
A színházi kommunikáció erejének felfedezése
A színházi élmény fontosságának felismerése
Élmények megfogalmazása irányított beszélgetés keretében
Élmények feldolgozása dramatikus tevékenységformák segítségével
A színház közösségi feladatai, funkciói

Fogalmak

színjáték, színpad, színész, néző, szervezési feladatok
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Javasolt tevékenységek
 A közösen látott előadás megbeszélése, megvitatása, értelmezése – kis- és nagycsoportos
formákban és/vagy dramatikus tevékenységekben
 A színpad összetett hatásrendszerének vizsgálata
 A szereplők és a történet színpadi ábrázolásának értelmezése
 A színpadi térformáknak és használatuk következményeinek vizsgálata
 A zene, a mozgás és a tánc színpadi szerepének, hatásának értelmezése
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Digitális kultúra
5-8. 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.
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 emegoldással találkoznak. A tananyag feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók
különböző informális tanulási utakon összegyűjtött ismereteire, azt rendszereznünk,
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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 nevelésioktatási 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,
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.
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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.
Az 5–6. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Algoritmizálás és blokkprogramozás
Online kommunikáció
Robotika
Szövegszerkesztés
Bemutatókészítés
Multimédiás elemek készítése
Az információs társadalom, e-Világ
A digitális eszközök használata
Összes óraszám:

7
2
6
6
4
4
3
2
34

Javasolt
óraszám
7
3
5
6
4
4
3
2
34

5. osztály
34 óra

TÉMAKÖR: ALGORITMIZÁLÁS ÉS BLOKKPROGRAMOZÁS
Javasolt óraszám: 7 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön;
 egyszerű algoritmusokat elemez és készít;
 ismeri a kódolás eszközeit;
 adatokat kezel a programozás eszközeivel.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat;
 ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
 ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszközeit;
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 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz
a tanult blokkprogramozási nyelven;
 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről;
 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 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
 Szekvencia, elágazások és ciklusok; egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé
építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján
 A programozás építőkockái
 Számok és szöveges adatok
 A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben
 Elágazások, feltételek kezelése; többirányú elágazás; ciklusok fajtái
 Animáció, grafika programozása
 A program megtervezése, kódolása
 Tesztelés, elemzés
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
 Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő hétköznapi tevékenységek és
információáramlási folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése
 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
 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
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TÉMAKÖR: ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ
Javasolt óraszám: 2 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai
környezetének elektronikus szolgáltatásait;
 ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 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.
Fejlesztési feladatok és ismeretek






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
 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

TÉMAKÖR: ROBOTIKA
Javasolt óraszám: 6 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
 adatokat gyűjt szenzorok segítségével;
 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése
 Algoritmus készítése lépésekre bontással
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Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével
A gyakorlati életből vett egyszerű problémák megoldása algoritmusok segítségével
Robotvezérlési alapfogalmak
Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással
Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák
során

Fogalmak

robot, szenzor, algoritmus, blokkprogramozás, kódolás, vezérlés
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

TÉMAKÖR: SZÖVEGSZERKESZTÉS
Javasolt óraszám: 6 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 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.
Fejlesztési feladatok és ismeretek






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
Fogalmak

szövegbevitel, megnyitás, mentés, kijelölés, másolás, törlés, áthelyezés, szövegegységek,
karakter, karakter formázása, karakter típusa, karakter stílusa, karakter mérete, bekezdés,
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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

TÉMAKÖR: BEMUTATÓKÉSZÍTÉS
Javasolt óraszám: 4 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 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.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza;
 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum
szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat.
Fejlesztési feladatok és ismeretek








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

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)
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 Bemutató készítése projektmunkában végzett tevékenység összegzéséhez, bemutatásához,
a megfelelő szerkezet kialakításával, az információforrások etikus használatával

TÉMAKÖR: MULTIMÉDIÁS ELEMEK KÉSZÍTÉSE
Javasolt óraszám: 4 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót;
 digitális képeken képkorrekciót hajt végre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít;
 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Feladatleírás, illetve minta alapján rasztergrafikus ábra létrehozása, összehasonlítása,
szerkesztése és illesztése különböző típusú dokumentumokba
 Digitalizáló eszközök megismerése. Kép, hang és video digitális rögzítése
 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

rajz, rasztergrafika létrehozása, rasztergrafika szerkesztése, rajzeszközök; kép, hang, video
digitális rögzítése; digitalizáló eszköz, képszerkesztési műveletek, transzformációk,
színválasztás, retusálás, képméret változtatása
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

TÉMAKÖR: AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, E-VILÁG
Javasolt óraszám: 3 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit;
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 ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 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.
Fejlesztési feladatok és ismeretek






Az információ szerepe a modern társadalomban
Információkeresési technikák, stratégiák
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
 Érdeklődési körnek, tanulmányoknak megfelelően információk keresése valamelyik
keresőmotorban, és a találatok hatékony szűrése

TÉMAKÖR: A DIGITÁLIS ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
Javasolt óraszám: 2 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 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.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat;
 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és
elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat;
 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról
beszámol.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek

 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
 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 kacsolódóan használandó perifériák lehetőségeinek megismerése,
használata
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6. osztály
34 óra

TÉMAKÖR: ALGORITMIZÁLÁS ÉS BLOKKPROGRAMOZÁS
Javasolt óraszám: 7 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön;
 egyszerű algoritmusokat elemez és készít;
 ismeri a kódolás eszközeit;
 adatokat kezel a programozás eszközeivel.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 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.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 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
 Szekvencia, elágazások és ciklusok; egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé
építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján
 A programozás építőkockái
 Számok és szöveges adatok
 A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben
 Elágazások, feltételek kezelése; többirányú elágazás; ciklusok fajtái
 Animáció, grafika programozása
 A program megtervezése, kódolása
 Tesztelés, elemzés
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
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Javasolt tevékenységek

 Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő hétköznapi tevékenységek és
információáramlási folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése
 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
 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

TÉMAKÖR: ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ
Javasolt óraszám: 3 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai
környezetének elektronikus szolgáltatásait;
 ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 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.
Fejlesztési feladatok és ismeretek






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
 Etikus és hatékony online kommunikáció az iskolai élethez és más tantárgyakhoz
kapcsolódó csoportmunka érdekében
 Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs
alkalmazásokban
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 Személyes adatok, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok
tárolása és megosztása a családi és az iskolai környezet elektronikus szolgáltatásai,
felhőszolgáltatások segítségével.

TÉMAKÖR: ROBOTIKA
Javasolt óraszám: 5 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
 adatokat gyűjt szenzorok segítségével;
 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit.
Fejlesztési feladatok és ismeretek









Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése
Algoritmus készítése lépésekre bontással
Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével
A gyakorlati életből vett egyszerű problémák megoldása algoritmusok segítségével
Robotvezérlési alapfogalmak
Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással
Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák
során

Fogalmak

robot, szenzor, algoritmus, blokkprogramozás, kódolás, vezérlés
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

TÉMAKÖR: SZÖVEGSZERKESZTÉS
Javasolt óraszám: 6 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a
szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
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 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 és ismeretek






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
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

TÉMAKÖR: BEMUTATÓKÉSZÍTÉS
Javasolt óraszám: 4 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 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.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza;
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 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum
szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat.
Fejlesztési feladatok és ismeretek








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

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

TÉMAKÖR: MULTIMÉDIÁS ELEMEK KÉSZÍTÉSE
Javasolt óraszám: 4 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót;
 digitális képeken képkorrekciót hajt végre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít;
 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Feladatleírás, illetve minta alapján rasztergrafikus ábra létrehozása, összehasonlítása,
szerkesztése és illesztése különböző típusú dokumentumokba
 Digitalizáló eszközök megismerése. Kép, hang és video digitális rögzítése
 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

rajz, rasztergrafika létrehozása, rasztergrafika szerkesztése, rajzeszközök; kép, hang, video
digitális rögzítése; digitalizáló eszköz, képszerkesztési műveletek, transzformációk,
színválasztás, retusálás, képméret változtatása
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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
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TÉMAKÖR: AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, E-VILÁG
Javasolt óraszám: 3 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit;
 ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 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.
Fejlesztési feladatok és ismeretek






Az információ szerepe a modern társadalomban
Információkeresési technikák, stratégiák
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
 Érdeklődési körnek, tanulmányoknak megfelelően információk keresése valamelyik
keresőmotorban, és a találatok hatékony szűrése

TÉMAKÖR: A DIGITÁLIS ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 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.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat;
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 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és
elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat;
 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról
beszámol.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 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
 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 kacsolódóan használandó perifériák lehetőségeinek megismerése,
használata

TÉMAKÖR: A DIGITÁLIS ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
Javasolt óraszám: 2 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 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.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett
alkalmazások használatában;
 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és
elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat;
 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról
beszámol;
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 tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével,
továbbításával kapcsolatos problémák kezeléséről;
 ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 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
 Az operációs rendszer segédprogramjai. Az állományok és könyvtárak tömörítése
 Az operációs rendszerek, helyi hálózatok erőforrásainak használata, jogosultságok
ismerete. Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása,
tudatosítása; etikus információkezelés
 Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és a hozzá
tartozó jogosultságok szerepe, kezelése. Alkalmazások a virtuális térben. Állományok
tárolása, kezelése és megosztása a felhőben
Fogalmak

adat, információ, hír, digitalizálás, digitalizálás minősége, kódolás, kódolási problémák,
ergonómia, be- és kikapcsolás folyamata, be- és kiviteli periféria, háttértár, kommunikációs
eszközök, működési elv, működési paraméterek, hálózatok felhasználási területei,
mobileszközök operációs rendszere, operációs rendszerek eszközkezelése, operációs rendszer
segédprogramjai, állományok és könyvtárak tömörítése, helyi hálózat, jogosultságok, etikus
információkezelés
Javasolt tevékenységek

 Digitális eszközök és perifériáinak feladatot segítő felhasználása projektfeladatokban
 Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó állományok rendezett tárolása a lokális gépen, azok
megosztása a társakkal a felhőszolgáltatáson keresztül
 Adatok tömörített tárolása, továbbítása a hálózaton keresztül az együttműködés érdekében
 Történelmi, földrajzi témák feldolgozásához térinformatikai, térképalkalmazások
felhasználása
 A 3D megjelenítés lehetőségeinek felhasználása tantárgyi feladatokban
 Közös munka esetén a digitális erőforrásokhoz tartozó hozzáférési és jogosultsági szintek
megismerése
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7–8. évfolyam
A 7–8. évfolyam tananyaga szervesen kapcsolódik az 5–6. évfolyam tananyagához, annak
spirális-teraszos logikát követő mélyítése, bővítése.
A digitális írástudás témaköreinek feldolgozása – az életkornak, ezáltal a magasabb
absztrakciós szintnek, valamint a nagyobb közismereti tudásnak megfelelően – lehetővé teszi
összetettebb problémák megoldását. Új elemként jelenik meg az adatok táblázatos
elrendezése, vektorgrafikus ábrák beillesztése, valamint kitekintés a webes dokumentumok
világába. A digitális írástudás alapjainak elsajátítását a 8. évfolyam végére lényegében
lezárjuk.
A problémamegoldás fejlesztésében új témakörként jelenik meg a táblázatkezelés, amely
alapszinten ugyan, de kerek egészet alkot. Az algoritmizálás, programozás témakörében a
tanulók már csoportmunkában önállóan fejlesztenek blokkalapú programokat,
megismerkednek az 5–6. osztályban tanulttól eltérő platformmal is. A 8. osztály végére a
blokkprogramozás mint algoritmizálási, kódolási eszköz lezárásra kerül.
A 7–8. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Algoritmizálás és blokkprogramozás
Online kommunikáció
Robotika
Szövegszerkesztés
Bemutatókészítés
Multimédiás elemek készítése
Táblázatkezelés
Az információs társadalom, e-Világ
A digitális eszközök használata
Összes óraszám:

Javasolt
óraszám
7
2
4
4
3
3
6
3
2
34

Javasolt
óraszám
8
2
4
4
3
3
6
2
2
34

7. osztály
34 óra

TÉMAKÖR: ALGORITMIZÁLÁS ÉS BLOKKPROGRAMOZÁS
Javasolt óraszám: 7 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 értelmezi az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatát;
 egyszerű algoritmusokat elemez és készít;
 ismeri a kódolás eszközeit;
 adatokat kezel a programozás eszközeivel.
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat;
 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz
a tanult blokkprogramozási nyelven;
 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről;
 vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban.
Fejlesztési feladatok és ismeretek



















Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata
Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója
A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései
A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírásának
egy lehetséges módja
Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata
Az elemi adatok megkülönböztetése, kezelése és használata
Szekvencia, elágazások és ciklusok. Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé
építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján
Példák típusalgoritmus használatára
A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben
Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok
Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása
A program megtervezése, kódolása
Animáció, grafika programozása
Mozgások vezérlése
Tesztelés, elemzés
Az objektumorientált gondolkozás megalapozása
Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt
hatásának vizsgálata

Fogalmak

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód,
szekvencia, elágazás, ciklus, elemi adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési
szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, animáció, grafika programozása, objektumorientált
gondolkozás, típusfeladatok, tesztelés, elemzés, hibajavítás
Javasolt tevékenységek

 Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő hétköznapi tevékenységek és
információáramlási folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése
 Hétköznapi algoritmusok leírása egy lehetséges algoritmusleíró eszközzel
 Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok megoldása
 Típusalgoritmusok – összegzés, másolás, eldöntés, maximumkiválasztás – használatát
igénylő programozási feladatok megoldása
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 Projektmunkában egyszerű részekre bontott feladat elkészítése a részfeladatok
megoldásával és összeállításával
 Egyszerű algoritmussal megadható mozgások vezérlése valós és szimulált környezetben, az
eredmények tesztelése, vizsgálata a lehetséges paraméterek függvényében
 Adatok kezelését, változók használatát igénylő folyamatok programozása
 Új objektum létrehozását igénylő feladatok megoldása blokkprogramozási környezetben

TÉMAKÖR: ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ
Javasolt óraszám: 2 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai
környezetének elektronikus szolgáltatásait;
 ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 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.
Fejlesztési feladatok és ismeretek






Online kommunikációs csatornák 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
Javasolt tevékenységek

 Elektronikus levél írása, üzenetküldő és csevegőprogram használata az elektronikus
kommunikáció szabályainak betartásával
 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
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TÉMAKÖR: ROBOTIKA
Javasolt óraszám: 4 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 adatokat gyűjt szenzorok segítségével;
 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit.
Fejlesztési feladatok és ismeretek







Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével
Szenzorok funkciói, paraméterei, használata
Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással
Vezérlési feladatok megoldása objektumokkal, eseményvezérelten
Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák
során

Fogalmak

robot, szenzor, blokkprogramozás, vezérlési szerkezetek, vezérlés, elágazás, ciklus
Javasolt tevékenységek

 A környezeti tárgyakra, akadályokra reagáló robot programozása
 Akadálypályát teljesíteni képes robot programozása
 A robot szenzorokkal gyűjtött adatainak rögzítése, feldolgozása egy akadálypályán; a
viselkedés módosítása a gyűjtött adatoknak megfelelően

TÉMAKÖR: SZÖVEGSZERKESZTÉS
Javasolt óraszám: 4 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 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);
 a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában van a
nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival;
 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás
szabályaival.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentumok létrehozása, formázása
 Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése
 Szövegszerkesztési alapelvek. A szöveg tipográfiája, tipográfiai ismeretek. Szöveges
dokumentumok szerkezete, objektumok. Élőfej és élőláb
 Táblázat beszúrása a szövegbe. A táblázat formázása
 Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása
 Mentés különböző formátumokba
 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései
Fogalmak

szövegszerkesztési alapelvek, tipográfia, dokumentumok szerkezete, objektumok, élőfej,
élőláb, táblázat szövegben, táblázat tulajdonságai, dokumentumformátumok, csoportmunka
eszközei, webes dokumentumkészítés, információforrások etikus felhasználása
Javasolt tevékenységek

 Kész minta alapján szöveges dokumentumok önálló létrehozása, például iratminták, adatlap
készítése
 Adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó problémához, az iskolai élethez,
hétköznapi problémához szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentum
készítése önállóan vagy projektmunka keretében, például tanulmány egy adott történelmi
korról
 Adott dokumentum tartalmának megfelelő szerkezet kialakítása, például levélpapír
készítése és sablonként történő mentése, élőfej és élőláb kialakítása és formázása, vízjel
szerepeltetése egy kép beszúrásával
 Az elkészített dokumentum környezetbarát nyomtatásának megbeszélése, mentése és
megnyitása PDF formátumban
 Szöveges dokumentum megosztása online tárhelyen
TÉMAKÖR: BEMUTATÓKÉSZÍTÉS
Javasolt óraszám: 3 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 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.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza;
 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum
szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Szöveget, táblázatot, ábrát, képet, hangot, animációt, videót tartalmazó prezentáció
létrehozása, formázása, paramétereinek beállítása
 Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése
 Bemutatószerkesztési alapelvek. A mondandóhoz illeszkedő megjelenítés
 Automatikusan és az interaktívan vezérelt lejátszás beállítása a bemutatóban
 Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása
 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései
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prezentáció, multimédiás objektum, dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei,
lényegkiemelés, dokumentum belső szerkezete, információforrások etikus felhasználása
Javasolt tevékenységek

 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
 Tájékoztató vagy reklámcélú, automatikusan ismétlődő, animált bemutató készítése
 Rövid rajzfilm készítése prezentációkészítő alkalmazással
 Elkészített prezentáció megjelenítése többféle elrendezésben, mentése különböző
formátumokba

TÉMAKÖR: MULTIMÉDIÁS ELEMEK KÉSZÍTÉSE
Javasolt óraszám: 3 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót;
 digitális képeken képkorrekciót hajt végre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít;
 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Kép, hang és video digitális rögzítése (képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvételkészítés) és javítása
 Multimédia alapelemek: fotó, hang, video készítése, szerkesztése, felhasználása
előadásokhoz és bemutatókhoz
 Raszter- és vektorgrafikai ábra összehasonlítása, szerkesztése és illesztése különböző típusú
dokumentumokba
 Feladatleírás, illetve minta alapján vektorgrafikus ábra készítése. Görbék, csomópontok
felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek
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képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés, fotó, hang, video készítése,
szerkesztése, felhasználása, rasztergrafika, vektorgrafika, görbék, csomópontok,
csomópontműveletek
Javasolt tevékenységek

 A mindennapi, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó kép, hang és video
rögzítése szkennerrel, digitális fényképezőgéppel, okostelefonnal
 Rögzített, illetve rendelkezésre álló multimédia-alapelemek: fotó, hang, video szerkesztése
és felhasználása előadásokhoz, bemutatókhoz
 Feladatleírás, illetve minta alapján raszter- és vektorgrafikai ábra készítése, szerkesztése,
módosítása különböző dokumentumokba, előadásokhoz és bemutatókhoz
 Ábrakészítés során egyszerű transzformációs műveletek, igazítások, csoportműveletek
használata
 Olyan grafikai feladatok megoldása, amelyek algoritmikus módszereket igényelnek:
másolás, klónozás, tükrözés, geometriai transzformációk

TÉMAKÖR: TÁBLÁZATKEZELÉS
Javasolt óraszám: 6 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az adatokat táblázatos formába rendezi és formázza;
 problémákat old meg táblázatkezelő program segítségével.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű statisztikai
függvényeket használ táblázatkezelő programban;
 az adatok szemléltetéséhez diagramot készít;
 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Az adatok csoportosítási, esztétikus megjelenítési lehetőségei
 Táblázatkezelési alapfogalmak: cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás,
adattípus. Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása. Adatbevitel, javítás,
másolás, mozgatás elsajátítása
 Statisztikai adatelemzés, statisztikai számítások. Statisztikai függvények használata
táblázatkezelőkben
 Adatok feldolgozását segítő számítási műveletek
 Feladatok a cellahivatkozások használatára. Relatív és abszolút cellahivatkozás. Saját
képletek szerkesztése. Függvények használata, paraméterezés
 Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével
 Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei. Diagram létrehozása, szerkesztése.
Diagramtípusok
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táblázatkezelési alapfogalmak, cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás,
adatok táblázatos formába rendezése, adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, relatív és
abszolút cellahivatkozás, saját képletek szerkesztése, függvények használata, paraméterezés,
adatok csoportosítása, diagram létrehozása, diagram szerkesztése, diagramtípusok
Javasolt tevékenységek

 Mérési eredmények, nyomtatott és online adathalmazok, táblázatok elemzése
 Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése
különböző forrásokból
 Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással
 A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása
egy táblázatkezelő programban
 Az osztály, évfolyam vagy az iskola adatainak statisztikai elemzése
 Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának
felismerése
 Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program
segítségével

TÉMAKÖR: AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, E-VILÁG
Javasolt óraszám: 3 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit;
 ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét;
 online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket;
 ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont egyidejű
érvényesítésének lehetőségét;
 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel,
alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket;
 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Az információs technológiai fejlesztés gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak
felismerése
 Az információ szerepe a modern társadalomban
 Információkeresési technikák, stratégiák, többszempontú keresés
 A digitális eszközök egészségre és személyiségre gyakorolt hatásai
 Az adatbiztonság és adatvédelem tudatos felhasználói magatartásának szabályai
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e-Világ, e-kereskedelem, e-bank, e-állampolgárság, virtuális személyiség, információs
társadalom, adatvédelem, internetes bűnözés, digitális eszközöktől való függőség
Javasolt tevékenységek

 Az információs társadalom múltjában kijelölt szakasz (például ókori számolási módszerek
vagy elektromechanikus gépek) projektmódszerrel történő feldolgozása
 Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés
egészségügyi vizsgálatra vagy veszélyeshulladék-lerakási címek keresése
 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
 Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségeket alkalmazása, például a
közösségi oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése
 Többszempontú, hatékony információkeresési feladatok megoldása más tantárgyak
tananyagához kapcsolódó témában

TÉMAKÖR: A DIGITÁLIS ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
Javasolt óraszám: 2 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 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.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett
alkalmazások használatában;
 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és
elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat;
 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról
beszámol;
 tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével,
továbbításával kapcsolatos problémák kezeléséről;
 ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 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
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 Az operációs rendszer segédprogramjai. Az állományok és könyvtárak tömörítése
 Az operációs rendszerek, helyi hálózatok erőforrásainak használata, jogosultságok
ismerete. Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása,
tudatosítása; etikus információkezelés
 Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és a hozzá
tartozó jogosultságok szerepe, kezelése. Alkalmazások a virtuális térben. Állományok
tárolása, kezelése és megosztása a felhőben
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adat, információ, hír, digitalizálás, digitalizálás minősége, kódolás, kódolási problémák,
ergonómia, be- és kikapcsolás folyamata, be- és kiviteli periféria, háttértár, kommunikációs
eszközök, működési elv, működési paraméterek, hálózatok felhasználási területei,
mobileszközök operációs rendszere, operációs rendszerek eszközkezelése, operációs rendszer
segédprogramjai, állományok és könyvtárak tömörítése, helyi hálózat, jogosultságok, etikus
információkezelés
Javasolt tevékenységek

 Digitális eszközök és perifériáinak feladatot segítő felhasználása projektfeladatokban
 Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó állományok rendezett tárolása a lokális gépen, azok
megosztása a társakkal a felhőszolgáltatáson keresztül
 Adatok tömörített tárolása, továbbítása a hálózaton keresztül az együttműködés érdekében
 Történelmi, földrajzi témák feldolgozásához térinformatikai, térképalkalmazások
felhasználása
 A 3D megjelenítés lehetőségeinek felhasználása tantárgyi feladatokban
 Közös munka esetén a digitális erőforrásokhoz tartozó hozzáférési és jogosultsági szintek
megismerése
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8. osztály
34 óra

TÉMAKÖR: ALGORITMIZÁLÁS ÉS BLOKKPROGRAMOZÁS
Javasolt óraszám: 7 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 értelmezi az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatát;
 egyszerű algoritmusokat elemez és készít;
 ismeri a kódolás eszközeit;
 adatokat kezel a programozás eszközeivel.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat;
 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz
a tanult blokkprogramozási nyelven;
 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről;
 vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban.
Fejlesztési feladatok és ismeretek



















Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata
Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója
A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései
A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírásának
egy lehetséges módja
Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata
Az elemi adatok megkülönböztetése, kezelése és használata
Szekvencia, elágazások és ciklusok. Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé
építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján
Példák típusalgoritmus használatára
A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben
Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok
Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása
A program megtervezése, kódolása
Animáció, grafika programozása
Mozgások vezérlése
Tesztelés, elemzés
Az objektumorientált gondolkozás megalapozása
Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt
hatásának vizsgálata
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algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód,
szekvencia, elágazás, ciklus, elemi adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési
szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, animáció, grafika programozása, objektumorientált
gondolkozás, típusfeladatok, tesztelés, elemzés, hibajavítás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő hétköznapi tevékenységek és
információáramlási folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése
 Hétköznapi algoritmusok leírása egy lehetséges algoritmusleíró eszközzel
 Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok megoldása
 Típusalgoritmusok – összegzés, másolás, eldöntés, maximumkiválasztás – használatát
igénylő programozási feladatok megoldása
 Projektmunkában egyszerű részekre bontott feladat elkészítése a részfeladatok
megoldásával és összeállításával
 Egyszerű algoritmussal megadható mozgások vezérlése valós és szimulált környezetben, az
eredmények tesztelése, vizsgálata a lehetséges paraméterek függvényében
 Adatok kezelését, változók használatát igénylő folyamatok programozása
 Új objektum létrehozását igénylő feladatok megoldása blokkprogramozási környezetben

TÉMAKÖR: ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ
Javasolt óraszám: 2 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai
környezetének elektronikus szolgáltatásait;
 ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 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.
Fejlesztési feladatok és ismeretek






Online kommunikációs csatornák használata, online kapcsolattartás
Etikus és hatékony online kommunikáció a csoportmunka érdekében
Online identitás védelmében teendő lépések, használható eszközök
Adattárolás és megosztás felhőszolgáltatások használatával
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online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások
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

TÉMAKÖR: ROBOTIKA
Javasolt óraszám: 4 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 adatokat gyűjt szenzorok segítségével;
 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit.
Fejlesztési feladatok és ismeretek







Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével
Szenzorok funkciói, paraméterei, használata
Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással
Vezérlési feladatok megoldása objektumokkal, eseményvezérelten
Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák
során

Fogalmak

robot, szenzor, blokkprogramozás, vezérlési szerkezetek, vezérlés, elágazás, ciklus
Javasolt tevékenységek

 A környezeti tárgyakra, akadályokra reagáló robot programozása
 Akadálypályát teljesíteni képes robot programozása
 A robot szenzorokkal gyűjtött adatainak rögzítése, feldolgozása egy akadálypályán; a
viselkedés módosítása a gyűjtött adatoknak megfelelően

TÉMAKÖR: SZÖVEGSZERKESZTÉS
Javasolt óraszám: 4 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 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;
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 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés,
elválasztás);
 a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában van a
nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival;
 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás
szabályaival.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentumok létrehozása, formázása
 Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése
 Szövegszerkesztési alapelvek. A szöveg tipográfiája, tipográfiai ismeretek. Szöveges
dokumentumok szerkezete, objektumok. Élőfej és élőláb
 Táblázat beszúrása a szövegbe. A táblázat formázása
 Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása
 Mentés különböző formátumokba
 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései
Fogalmak

szövegszerkesztési alapelvek, tipográfia, dokumentumok szerkezete, objektumok, élőfej,
élőláb, táblázat szövegben, táblázat tulajdonságai, dokumentumformátumok, csoportmunka
eszközei, webes dokumentumkészítés, információforrások etikus felhasználása
Javasolt tevékenységek

 Kész minta alapján szöveges dokumentumok önálló létrehozása, például iratminták, adatlap
készítése
 Adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó problémához, az iskolai élethez,
hétköznapi problémához szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentum
készítése önállóan vagy projektmunka keretében, például tanulmány egy adott történelmi
korról
 Adott dokumentum tartalmának megfelelő szerkezet kialakítása, például levélpapír
készítése és sablonként történő mentése, élőfej és élőláb kialakítása és formázása, vízjel
szerepeltetése egy kép beszúrásával
 Az elkészített dokumentum környezetbarát nyomtatásának megbeszélése, mentése és
megnyitása PDF formátumban
 Szöveges dokumentum megosztása online tárhelyen

TÉMAKÖR: BEMUTATÓKÉSZÍTÉS
Javasolt óraszám: 3 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 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;
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 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás
szabályaival.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

 ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza;
 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum
szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Szöveget, táblázatot, ábrát, képet, hangot, animációt, videót tartalmazó prezentáció
létrehozása, formázása, paramétereinek beállítása
 Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése
 Bemutatószerkesztési alapelvek. A mondandóhoz illeszkedő megjelenítés
 Automatikusan és az interaktívan vezérelt lejátszás beállítása a bemutatóban
 Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása
 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései
Fogalmak

prezentáció, multimédiás objektum, dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei,
lényegkiemelés, dokumentum belső szerkezete, információforrások etikus felhasználása
Javasolt tevékenységek

 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
 Tájékoztató vagy reklámcélú, automatikusan ismétlődő, animált bemutató készítése
 Rövid rajzfilm készítése prezentációkészítő alkalmazással
Elkészített prezentáció megjelenítése többféle elrendezésben

TÉMAKÖR: MULTIMÉDIÁS ELEMEK KÉSZÍTÉSE
Javasolt óraszám: 3 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót;
 digitális képeken képkorrekciót hajt végre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít;
 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Kép, hang és video digitális rögzítése (képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvételkészítés) és javítása
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 Multimédia alapelemek: fotó, hang, video készítése, szerkesztése, felhasználása
előadásokhoz és bemutatókhoz
 Raszter- és vektorgrafikai ábra összehasonlítása, szerkesztése és illesztése különböző típusú
dokumentumokba
 Feladatleírás, illetve minta alapján vektorgrafikus ábra készítése. Görbék, csomópontok
felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek
Fogalmak

képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés, fotó, hang, video készítése,
szerkesztése, felhasználása, rasztergrafika, vektorgrafika, görbék, csomópontok,
csomópontműveletek
Javasolt tevékenységek

 A mindennapi, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó kép, hang és video
rögzítése szkennerrel, digitális fényképezőgéppel, okostelefonnal
 Rögzített, illetve rendelkezésre álló multimédia-alapelemek: fotó, hang, video szerkesztése
és felhasználása előadásokhoz, bemutatókhoz
 Feladatleírás, illetve minta alapján raszter- és vektorgrafikai ábra készítése, szerkesztése,
módosítása különböző dokumentumokba, előadásokhoz és bemutatókhoz
 Ábrakészítés során egyszerű transzformációs műveletek, igazítások, csoportműveletek
használata
 Olyan grafikai feladatok megoldása, amelyek algoritmikus módszereket igényelnek:
másolás, klónozás, tükrözés, geometriai transzformációk

TÉMAKÖR: TÁBLÁZATKEZELÉS
Javasolt óraszám: 6 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az adatokat táblázatos formába rendezi és formázza;
 problémákat old meg táblázatkezelő program segítségével.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű statisztikai
függvényeket használ táblázatkezelő programban;
 az adatok szemléltetéséhez diagramot készít;
 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Az adatok csoportosítási, esztétikus megjelenítési lehetőségei
 Táblázatkezelési alapfogalmak: cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás,
adattípus. Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása. Adatbevitel, javítás,
másolás, mozgatás elsajátítása
 Statisztikai adatelemzés, statisztikai számítások. Statisztikai függvények használata
táblázatkezelőkben
 Adatok feldolgozását segítő számítási műveletek
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 Feladatok a cellahivatkozások használatára. Relatív és abszolút cellahivatkozás. Saját
képletek szerkesztése. Függvények használata, paraméterezés
 Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével
 Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei. Diagram létrehozása, szerkesztése.
Diagramtípusok
Fogalmak

táblázatkezelési alapfogalmak, cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás,
adatok táblázatos formába rendezése, adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, relatív és
abszolút cellahivatkozás, saját képletek szerkesztése, függvények használata, paraméterezés,
adatok csoportosítása, diagram létrehozása, diagram szerkesztése, diagramtípusok
Javasolt tevékenységek

 Mérési eredmények, nyomtatott és online adathalmazok, táblázatok elemzése
 Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése
különböző forrásokból
 Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással
 A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása
egy táblázatkezelő programban
 Az osztály, évfolyam vagy az iskola adatainak statisztikai elemzése
 Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának
felismerése
 Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program
segítségével

TÉMAKÖR: AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, E-VILÁG
Javasolt óraszám: 2 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit;
 ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét;
 online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket;
 ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont egyidejű
érvényesítésének lehetőségét;
 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel,
alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket;
 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

 Az információs technológiai fejlesztés gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak
felismerése
 Az információ szerepe a modern társadalomban
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 Információkeresési technikák, stratégiák, többszempontú keresés
 A digitális eszközök egészségre és személyiségre gyakorolt hatásai
 Az adatbiztonság és adatvédelem tudatos felhasználói magatartásának szabályai
Fogalmak

e-Világ, e-kereskedelem, e-bank, e-állampolgárság, virtuális személyiség, információs
társadalom, adatvédelem, internetes bűnözés, digitális eszközöktől való függőség
Javasolt tevékenységek

 Az információs társadalom múltjában kijelölt szakasz (például ókori számolási módszerek
vagy elektromechanikus gépek) projektmódszerrel történő feldolgozása
 Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés
egészségügyi vizsgálatra vagy veszélyeshulladék-lerakási címek keresése
 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
 Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségeket alkalmazása, például a
közösségi oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése
 Többszempontú, hatékony információkeresési feladatok megoldása más tantárgyak
tananyagához kapcsolódó témában

TÉMAKÖR: A DIGITÁLIS ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
Javasolt óraszám: 2 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 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.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett
alkalmazások használatában;
 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és
elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat;
 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról
beszámol;
 tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével,
továbbításával kapcsolatos problémák kezeléséről;
 ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek

 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
 Az operációs rendszer segédprogramjai. Az állományok és könyvtárak tömörítése
 Az operációs rendszerek, helyi hálózatok erőforrásainak használata, jogosultságok
ismerete. Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása,
tudatosítása; etikus információkezelés
 Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és a hozzá
tartozó jogosultságok szerepe, kezelése. Alkalmazások a virtuális térben. Állományok
tárolása, kezelése és megosztása a felhőben
Fogalmak

adat, információ, hír, digitalizálás, digitalizálás minősége, kódolás, kódolási problémák,
ergonómia, be- és kikapcsolás folyamata, be- és kiviteli periféria, háttértár, kommunikációs
eszközök, működési elv, működési paraméterek, hálózatok felhasználási területei,
mobileszközök operációs rendszere, operációs rendszerek eszközkezelése, operációs rendszer
segédprogramjai, állományok és könyvtárak tömörítése, helyi hálózat, jogosultságok, etikus
információkezelés
Javasolt tevékenységek

 Digitális eszközök és perifériáinak feladatot segítő felhasználása projektfeladatokban
 Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó állományok rendezett tárolása a lokális gépen, azok
megosztása a társakkal a felhőszolgáltatáson keresztül
 Adatok tömörített tárolása, továbbítása a hálózaton keresztül az együttműködés érdekében
 Történelmi, földrajzi témák feldolgozásához térinformatikai, térképalkalmazások
felhasználása
 A 3D megjelenítés lehetőségeinek felhasználása tantárgyi feladatokban
 Közös munka esetén a digitális erőforrásokhoz tartozó hozzáférési és jogosultsági szintek
megismerése
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TECHNIKA és TERVEZÉS
5-7. osztály
A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei:
Általános tantervű tanulócsoport 5-7. évfolyam
A tantárgy órakerete: heti: 1. óra
évi: 36 óra
Évfolyam
5.
6.
7.

Heti
órakeret

Évi órakeret

1
1
1

36
36
36

Kerettanterv
i órakeret
34
34
34

Helyi
tervezésű
órakeret
2
2
2

A tantárggyal kapcsolatos pedagógiai szervezési megjegyzések:
A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv:
Megjegyzés:
Az 5/2020. (I.31.) Kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló
110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet módosításához készített, és az Oktatási Hivatal honlapján
található kerettantervben található általános iskola 5-7. évfolyamára kiadott technika és
tervezés tantárgyi kerettanterv alapján készült az intézmény helyi tanterve.
Az Oktatási Hivatal honlapján található kerettantervek a Nat 2020 szabályozásával, tartalmával
összhangban állnak.
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5-6. évfolyam
A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5–6. évfolyamon az, hogy az 1–
4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során nyert tapasztalatok újabbakkal
egészüljenek ki, és az élményszerű megismerés önállóbbá, tudatosabbá, célzottabbá váljon. Az
életkori sajátosságaikhoz igazodó korszerű, hatékony és meggyőző módszerek révén a tanulók
alapkészségei erősödjenek, gondolkodási képességeik folyamatosan fejlődjenek, elvontabbá
váljanak. A tevékenységek keretei kilépnek a tanterem védett környezetéből, a játékos
tevékenységek helyébe fokozatosan az életből átvett feladatok lépnek, a tanulói tevékenységek
feltételei és következményei egyre életszerűbbé válnak. Ezzel megkezdődik a felkészülésük
környezetük egyre önállóbb alakítására, a változásokhoz való rugalmasabb alkalmazkodásra és
saját sorsuk befolyásolására. A veszélyhelyzetek és a konfliktusok kezelése, az átgondoltan
tervezett és kitartó munka, majd az ezt záró reális értékelés alakítja ki a helyes önértékeléssel
bíró, fejlődőképes, önálló személyiséget, s így egyre inkább képessé válnak az önképzésre,
önálló tanulásra. Az életvezetési ismeretek a testi-lelki épséget veszélyeztető betegségek
megelőzésére, a káros szenvedélyektől mentes, egészség- és környezettudatos életvitel igazi
értékként való elfogadására, megélésére és megtartására irányulnak. A családok
mindennapjaira vonatkozóan az élethelyzetek megoldására, a háztartási munka célszerű
szervezésére, az anyagi lehetőségek ésszerű felhasználására, az egészséges táplálkozás
érdekében hagyományos és korszerű eljárások és eszközök alkalmazására kell példákat
mutatni.
A nemzeti kultúra átörökítéséhez, a nemzeti hagyományok ápolásához gyakorlati
tevékenységekkel (tárgyalkotó tevékenységgel és gyűjtőmunkával) kapcsolódik a tantárgy. A
jól megalapozott nemzeti azonosságtudatra épülhet az egyetemes emberi kultúra értékeinek
elfogadása. A munka értékteremtő szerepe, a környezetkímélő termelés és a tudatos fogyasztói
magatartás kiemelése a gazdasági ismeretek megalapozásához járul hozzá.
Az alkotóképesség fejlesztése a Tárgyi kultúra, technológiák, termelés részben a
modellezés során, a manuális tevékenységek gyakorlásával az alapvető technikai eszközök
balesetmentes és szakszerű használatával történik. A gyűjtőmunkák és az anyagvizsgálatok
végzése segíti a megismerési és rendszerezései folyamatok gyakorlását. A harmonikus és
esztétikus zöld környezet kialakítására az agrotechnikai tevékenységek nevelnek. A
Közlekedés témakör egyrészt az 1–4. évfolyamon elsajátítottak ismétlése, gyakoroltatása (a
gyalogos, kerékpáros és tömegközlekedés KRESZ szerinti szabályai, rendje, eszközrendszere,
a balesetmentes, udvarias közlekedés elvárható követelményei, elsősegélynyújtás), másrészt
bővítése (menetrendek, információforrások használata).
7. évfolyam
A technika, életvitel és gyakorlat tantárgyban a 7. évfolyamon új és egyszersmind nagy
jelentőségű tematikai egységként a munkába állás előzményeit, a munkákat,
munkakörnyezeteket, szakmákat, továbbtanulási lehetőségeket közvetlenül és célzottan
bemutató, pályaorientációt szolgáló tanórák, foglalkozások jelennek meg. A korábbi években a
produktív tevékenységek tapasztalatai révén kialakult önismeret, a már felismert saját
tulajdonságok összevethetővé válnak a megismert lehetőségekkel, az ismeretek az életpályára
vonatkozó elképzeléssé válhatnak, a továbbtanulásról, a pályaválasztásról szóló elhatározássá
érlelődhetnek.
A 7. évfolyamon a család által használt összetettebb műszaki rendszerek, közművek,
közszolgáltatások összefoglalásával befejeződik, teljessé válik a háztartás, a lakókörnyezet
megismerése. Ennek révén a családi életre nevelés elemeként tudatosabbá válhat a családon
belüli munkamegosztás és az azon belül lehetséges saját szerepek. Az ennek keretében szerzett
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tapasztalatok, a vizsgálódás, a működési próbák, a környezet alakításában elvégzett kisebb
feladatok, amellett, hogy a pályaorientációt segítve további alkalmakat adnak arra, hogy a
tanulók feltárják saját képességeiket, jelentősen fejlesztik a műszaki és természettudományos
kompetenciát is. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók egyrészt felhasználják a
természettudományos tantárgyakban tanultakat, másrészt az ekkor szerzett tapasztalatok alapul
szolgálnak a későbbi években sorra kerülő tanuláshoz. A társas kapcsolati kultúra fejlesztésére
a csoportos keretek között végzett feladatmegoldás, a tanuló saját tevékenységének, a saját
továbbtanulási elképzeléseknek a társakéival való összevetése adhat alkalmat. A
kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia kialakulását a saját szerep megtalálása, az
ötleteknek, elképzeléseknek a valósággal, a lehetőségekkel való összevetése és értékelése, a
tanulás tanítását, a hatékony, önálló tanulási kompetencia fejlődését pedig a tantárgy
valamennyi 7. osztályos foglalkozását jellemző feladatközpontú tevékenységi tartalmak segítik.
A matematikai kompetenciát és a gazdasági, pénzügyi nevelést a háztartási és a közlekedési
rendszerek megismerése, működésük elemzése során elvégzett, célzottan a mennyiségi
összefüggésekről szóló számítási feladatok szolgálják. Ezeknek a költségekre vonatkozó
eredményei egyben hozzájárulnak a takarékosság, a környezettudatosság, a fenntarthatóság
iráni elkötelezettség fejlesztéséhez is.
A 7. évfolyamra két kerettantervi változat készült. Az A változatban a Tárgyi kultúra,
technológiák, tárgykészítés, modellezés fejezet is teret nyert, amelynek sajátos fejlesztési célja,
hogy a diák az otthonában előforduló kisebb-nagyobb műszaki természetű hibák,
működészavarok megelőzését szolgáló, házilag is végrehajtható karbantartási feladatokat vagy
esetleg egyszerűbb javítási műveleteket is képes legyen elvégezni. A B változatból viszont ez
kimarad, és helyette a Munkakörnyezetek megismerése kapott nagyobb hangsúlyt, amely
fejezet fókuszában a különböző munkahelyeken tett látogatások során szerzett személyes,
helyszíni tapasztalatszerzés áll.
Fő feladataink a folyamatos fejlesztés során:
 a tájékozódás és az egyéni, a családi, az iskolai és lakókörnyezetünkben való tájékozottság
igényének a felkeltése;
 az összefüggések és kölcsönhatások keresése; az érdeklődésből származó információk és
az egyéni tapasztalatok összehangolása;
 rendszerszemléletű gondolkodásmód következetes kialakítása (a természeti, társadalmi és
technikai környezet kapcsolatrendszere);
 a problémaérzékenység erősítése, és a folyamatok tudatos, tervezett végig vitele a
probléma-felismeréstől a problémamegoldásig;
 a környezettudatos magatartás mindennapokban történő gyakoroltatása, hogy aktívan
alkalmazzák a környezetbarát technológiákat;
 a munkamegosztás, az önálló munkaszervezés, az önkiszolgálás, az önellátás, az
önellenőrzés, a reális értékelés fokozatos kiépítése;
 a tervezés és az alkotás örömének az átélése, az agyag – forma – funkció – esztétikum –
gazdaságosság egységének megvalósítása;
 célszerű, takarékos és hatékony gazdálkodás az anyagi és humán erőforrásokkal (az
anyaggal, az energiával, a munkával, az idővel);
 a lelki és testi egészség fenntartását elősegítő életvitel kialakítása, különös hangsúly
helyezve a megelőzésre;
 a kölcsönös bizalomra, toleranciára épülő kapcsolatrendszerek kialakítása, melyben
felelősek vagyunk önmagunkért és másokért;
 a kritikus önértékelés és mások tetteinek és alkotásainak tárgyilagos, közösen kialakított
szempontok szerinti megítélése;
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a kézügyességet továbbfejlesztő tevékenységek előtérbe helyezése, mert a kéz
intelligenciájának fejlesztésére a gyermek- és ifjúkor a legalkalmasabb, s bizonyított tény,
hogy később már kevésbé pótolhatók az itt elkövetett mulasztások;
a technika-életvitel tantárgy tanulási szokásrendjének kialakítása (kommunikáció,
mintakövetés, munkafogások, önellenőrzés, hibajavítás, könyvtárhasználat, IKT
alkalmazása.

Kiemelt fejlesztési feladatok:
Énkép, önismeret:
Biztonságérzetet adó, gyakorlati és elméleti tanulási sikerek átélését lehetővé tevő, tapintatos
és szeretetteljes bánásmód teszi lehetővé, hogy felfedezhessék belső értékeiket. Több új
tantárgyhoz kapcsolódóan, különböző csoportokhoz alkalmazkodva együtt kell működniük,
ahol kipróbálhatják, hogy mire képesek, megtapasztalhatják az újszerű feladatokkal való
találkozás élményét, az alkotó munka során hasznosuló tanulságokkal élhetik meg a
próbálkozásaikat. Az így kialakuló pozitív énkép és a reális önismeret segíti az átmeneteket.
A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

5. évfolyam:
Témakör neve
Modell- és makettépítés
technológiái
Település – a település kialakulása,
településtípusok
Építészet – forma és funkció,
anyagok és szerkezetek
Közterek, közösségi terek,
középületek
Közlekedés – közlekedés egykor és
ma
Lakás, lakókörnyezet – a lakás
jellemzői, lakástípusok, funkciók,
helyiségek
Lakás, lakókörnyezet – funkciók,
berendezések
Lakás karbantartása – a
legfontosabb állagmegóvási,
karbantartási munkák
Komplex modell- és makettkészítés
Évfolyam összesen

Kerettantervi
óraszám
4

Helyi többletóraszám (±)
0

Témakör
összidőkerete

3

0

3

4

0

4

4

0

4

3

2

5

4

0

4

4

0

4

3

0

3

5
34

0
2

5
36

4
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6. évfolyam:
Témakör neve
Modell- és makettépítés
technológiái
Település – a település kialakulása,
településtípusok
Építészet – forma és funkció,
anyagok és szerkezetek
Közterek, közösségi terek,
középületek
Közlekedés – közlekedés egykor és
ma
Lakás, lakókörnyezet – a lakás
jellemzői, lakástípusok, funkciók,
helyiségek
Lakás, lakókörnyezet – funkciók,
berendezések
Lakás karbantartása – a
legfontosabb állagmegóvási,
karbantartási munkák
Komplex modell- és makettkészítés
Évfolyam összesen

7. évfolyam:
Tematikai egység rövid címe
A települések közműellátása, a
legfontosabb
közművek,
közszolgáltatások
Korszerű, egészséges lakás és
lakókörnyezet
Az egészséges település
Közlekedés, közlekedési rendszerek
Komplex modellezési feladat
Évfolyam összesen

Kerettantervi
óraszám
4

Helyi többletóraszám (±)
0

3

0

3

4

0

4

4

0

4

3

Témakör
összidőkerete
4

5

4

0

4

4

0

4

3

0

3

5
34

2
2

5
36

Kerettantervi
óraszám
6

Helyi többletóraszám (±)
0

8

0

8

6
6
8

0
2

6
8
8

34

2

36

Témakör
összidőkerete
6

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek.
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A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret
felhasználása
5. évfolyam:
Tematikai egység
Közlekedés
Közlekedésben rejlő veszélyek

6. évfolyam:
Tematikai egység
Komplex modell- és makettkészítés

7 évfolyam:
Tematikai egység
Közlekedés
Közlekedésben rejlő veszélyek

Szabad órakeret:

2

Téma
Figyelem, elővigyázatosság.
Baleset esetén teendők.
Segélyhívás. Szituációs játékok.

Óraszám
2

Összesen:

2

Szabad órakeret:

2

Téma
A nevezetes ünnepekhez
hagyományőrző rendezvényekhez
kapcsolódó tárgyak, ajándékok,
eszközök, munkadarabok
készítése.
(Karácsony,Farsang,Húsvét,
Anyák napja,)

Óraszám
2

Összesen:

2

Szabad órakeret:

2

Téma
Figyelem, elővigyázatosság.
Baleset esetén teendők.
Segélyhívás. Szituációs játékok.
Összesen:

Óraszám
2

2
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5. évfolyam
Óraszám:

36 óra/év
1 óra/hét

TEMATIKAI EGYSÉG

1. MODELL- ÉS MAKETTÉPÍTÉS
TECHNOLÓGIÁI

Órakeret 4 óra
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelésioktatási szakasz végére:
–

megérti a munkatevékenység értékteremtő lényegét;

–

felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések ok-okozati
összefüggéseit;

–

felismeri az egyes műveletek baleseti veszélyeit;

– elemi műszaki rajzi ismereteit alkalmazza a tervezés során;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– megismeri a méretmegadás elemeit;
Tanulási eredmények
– felismeri a méretarányos kicsinyítés, nagyítás feladatát,
jelentőségét;
– ismeri a vetületi ábrázolást;
– irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel
információkat szerez a modellezés során felhasznált anyagok
tulajdonságairól, például természetes és mesterséges
faanyagok, műanyagok, fémek, papírok, textilek, képlékeny
anyagok.
–
–
–

Fejlesztési feladatok
és ismeretek

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

A szabályok szükségességének belátása, a szabálykövető
magatartás fejlesztése
A térszemlélet és az elvont gondolkodás fejlesztése
A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének
fejlesztése
Ok-okozati összefüggések felismerése
A modellezés, makettépítés feladata, jelentősége
A modell és a makett közötti különbségtétel
A mérés célja, fontossága
Mérőeszközök alkalmazása
Mérés milliméteres pontossággal
Műszaki ábrázolás alapismereteinek elsajátítása
Méretmegadás elemei, szabályai
Vetületi ábrázolás, méretarány alkalmazása, a méretarányos
kicsinyítés, nagyítás jelentősége
Rajzolvasási gyakorlatok. A valóság és az ábra
összefüggéseinek felismerése
A modellezéshez felhasználható anyagok (például papír, fa,
műanyag, fém, textil, agyag vagy egyéb képlékeny anyag)
tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati
módszerekkel (szemrevételezés, próba, összehasonlítás, mérés
alapján)
Különböző szerkezetek építése, terhelési próba végzése
Az anyagok megmunkálásához, alakításához, szereléséhez
szükséges technológiák, szerszámok megismerése, célszerű,
balesetmentes használatuk elsajátítása
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Fogalmak

Modell, makett, mérés, mérőeszköz, mérési pontosság, méretmegadás
elemei és szabályai, vonalfajták, méretszám, méretarány, kicsinyítés,
nagyítás, vetület, az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó technológiák
és szerszámok, eszközök megnevezése
–
–

–
–
Javasolt
tevékenységek

–
–
–
–
–

TEMATIKAI EGYSÉG

Modellek és makettek megfigyelése megadott szempontok
szerint, azonosságok, különbségek megfogalmazása, a modell, illetve makettkészítés jelentőségének felismerése
A műszaki rajz szükségességének felismerése térbeli alakzatok,
tárgyak és róluk készült műszaki rajzok, axonometrikus ábrák
tanulmányozásán, elemzésén keresztül. A valóság és az ábra
közötti kapcsolat, megfelelés azonosítása
Mérőeszközök használata, mérés milliméter pontossággal
Műszaki rajzok értelmezése, a műszaki ábrázolás jelképeinek,
szabályainak megismerése, azonosítása
Vetületi ábra, egyszerű műszaki rajz készítése szabadkézzel,
majd szerkesztéssel geometrikus testekről
A modellezéshez, makettépítéshez felhasználható anyagok
néhány
tulajdonságának
megismerése
egyszerűbb
anyagvizsgálati módszerekkel
A rendelkezésre álló szerszámok és a velük végezhető
műveletek megismerése, gyakorlása
Azonos anyagú, különböző profilú rudak terheléspróbája
Térbeli szerkezetek, tornyok építése rudakból, stabilitásuk,
terhelhetőségük vizsgálata

2. TELEPÜLÉS – A TELEPÜLÉS
KIALAKULÁSA, TELEPÜLÉSTÍPUSOK

Órakeret 3 óra

513

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelésioktatási szakasz végére:
-jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és
lépéseinek meghatározásában.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

Tanulási eredmények

–

ismeri a legfontosabb településfajtákat, azok jellemzőit;

–

összehasonlítja a különböző településtípusokhoz kötődő
életformákat, azonosságokat, különbségeket fogalmaz meg;

–

összehasonlítja a különböző életformákhoz kötődő lakó- és
gazdasági épületeket;

–

ismereteket gyűjt a saját településéről;

–

elemzi a lakóépületek és a természeti környezet közötti kapcsolatot;

–

átlátja a lakóház tervezésének szempontjait – alaprajz, tájolás, épület
alakja;

–

lakóépületet tervez megadott szempontok és méretarány alapján;

–

lakóépület-makettet épít egyszerű geometrikus testek
felhasználásával.

–
–

Ok-okozati összefüggések felismerése
Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések
értelmezése
Véleményformálás támogatása a természeti és a lakókörnyezet
kapcsolatának felismeréséhez
Véleményformálás támogatása a technológiai fejlődés és a
társadalmi gazdasági fejlődés kapcsolatának felismeréséhez
Információgyűjtési, -rendszerezési, -értelmezési képességek
fejlesztése
A települések kialakulása
Különböző településtípusokhoz (város, falu) és életformákhoz (pl.
gazdálkodás) kötődő lakó- és gazdasági épületek tanulmányozása,
összehasonlítása
A lakóépületek és a természeti környezet kapcsolatának elemzése
Információk gyűjtése a saját településről, annak történetéről
Lakóépületek típusai
Lakóépület-makett készítése egyszerű geometrikus testekből

–
–
–
Fejlesztési feladatok
és ismeretek

–
–
–
–
–
–

Fogalmak

Lakóhely, település, város, falu, mezőgazdaság, ipar, városiasodás,
városodás, urbanizáció, ház (családi ház, sorház, toronyház,
lakópark), kert, gazdasági épület, melléképület, lakás, udvar, alaprajz,
homlokzat, tető, nyílászárók, az építkezés menete
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–
–
Javasolt
tevékenységek

–
–
–

TEMATIKAI EGYSÉG

Információk gyűjtése a települések kialakulásáról, az egyes éghajlati
viszonyok jellegzetes lakóépületeiről megadott szempontok szerint.
Az információk rendszerezése, megosztása
Településmakett elkezdése közös döntések megfogalmazásával: a
makett méretarányának meghatározása, a lakóövezet kijelölése, az
utcahálózat megrajzolása, a telkek kiosztása, a lakóépületek
jellegének meghatározása
Lakóépület-makett készítése egyéni munkában a közös döntéseknek
megfelelően
A település régen és ma – a lakóhely egy tere, része változásainak
nyomon követése
A mi falunk, városunk: útikalauz készítése

3. ÉPÍTÉSZET – FORMA ÉS FUNKCIÓ,
ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK

Órakeret 4 óra
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére:
–

jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás
feltételeinek és lépéseinek meghatározásában;

–

anyagválasztásnál elemzi a megismert anyagok jellemzőit a
felhasználhatóság szempontja szerint.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
Tanulási eredmények

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Fejlesztési feladatok és
ismeretek

–
–
–
–
–
–

Fogalmak

azonosítja a lakóház részeit – alap, tartószerkezet, falazat,
nyílászárók, homlokzat, tető;
ismereteket gyűjt a régi korok épületeiről, építőanyagairól, a
hagyományos népi építészet épületeiről, építőanyagairól;
információkat gyűjt építőanyagokról, építőipari szakmákról;
megtervezi a lakóépület közvetlen környezetét – kert,
gazdasági épületek;
modellezi a lakóépületek környezetét.
Ok-okozati összefüggések felismerése
Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések
értelmezése
Véleményformálás támogatása a természeti és a
lakókörnyezet kapcsolatának felismeréséhez
Digitális alkalmazások használatával információk, adatok
rendezése, értelmezése
A munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése
Az adott kor technikai fejlettsége és az alkalmazott anyagok,
technológiák közötti összefüggések felismerése
A társadalmi munkamegosztás lényegének, az egyes
foglalkoztatási ágazatok jelentőségének értelmezése
Építményekre ható hatások és az építményekkel kapcsolatos
követelmények elemzése, összehasonlítása
Régi korok jellemző épületeinek, a hagyományos népi
építészet építményeinek, építőanyagainak tanulmányozása,
elemzése
Az egyes tájegységek jellegzetességei – lakó-, gazdasági és
középületek alakja, elrendezése –, a használt anyagok és
építési technológiák közötti kapcsolatok feltárása, elemzése
A modern kor építészete – iparosított technológia, vasbeton
szerkezetek, építőipari gépek
Az építészet építőanyagainak, építőipari foglalkozások
tanulmányozása, elemzése
Az építőanyagok és építési technológiák, építőipari
foglalkozások közötti kapcsolatok feltárása, elemzése
A lakóépület-makett közvetlen környezetének kialakítása

Építészet, épület, építmény, alapozás, vízszigetelés, hőszigetelés,
tájolás, természetes (szoláris) energia, passzív napenergia,
benapozottság, árnyékolás, kő, fa, föld, agyag, vályog, tégla,
pala, cserép, beton, vasbeton, üveg, kötőanyag, teherhordó
szerkezet, mennyezet, tetőszerkezet, panel
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–
–
Javasolt tevékenységek
–
–

Információk gyűjtése az egyes történelmi korok, tájegységek
jellemző
épületeiről,
a
felhasznált
anyagokról,
technológiákról. Az információk rendszerezése, megosztása
Látogatás egy építkezésen vagy film megtekintése egy
építkezésről. Megfigyelési szempontok szerinti adatgyűjtés,
megbeszélés
Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő
szakmákról, tanulási utakról
A lakóházmakett környezetének megtervezése és kialakítása

4. KÖZTEREK, KÖZÖSSÉGI TEREK,
KÖZÉPÜLETEK

Órakeret 4 óra
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelésioktatási szakasz végére:
–

jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és
lépéseinek meghatározásában.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
Tanulási eredmények

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Fejlesztési feladatok
és ismeretek

–
–
–
–
–

Fogalmak

Középület, közintézmény, közösségi épület, szolgáltatás, helyszínrajz
–

Javasolt
tevékenységek

–
–
–

TEMATIKAI
EGYSÉG

megnevezi a településeken található legfontosabb középületeket,
közintézményeket;
egy adott terület helyszínrajzát értelmezi, összeveti a valósággal,
például nyomtatott, interneten elérhető térképek, fényképek alapján;
eligazodik egyszerű építészeti vázlatokon;
a társakkal együttműködve településmodellt tervez;
csoportban településmodellt épít.
Együttműködési készségek fejlesztése munkatevékenységek
tervezése és végzése során
Ok-okozati összefüggések felismerése
Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések
értelmezése
Az elvont gondolkodás fejlesztése
Digitális alkalmazások használatával információk, adatok
rendezése, értelmezése
A település arculatát alakító tényezők tanulmányozása
Az emberek mindennapos tevékenysége (munka, háztartás,
szabadidő) és a településtípusok (épületek, építmények, szabad
területek és infrastruktúrák) közötti kapcsolatok feltárása
Különböző közösségi épületek feladata. Helyszínrajzok
tanulmányozása, elemzése
Adott terület helyszínrajzának értelmezése és összevetése a
valósággal
Településmakett készítése

Tanulmányi séta az iskola közvetlen környezetében, a település
arculatát alakító tényezők tanulmányozása. Megfigyelési
szempontok szerinti adatgyűjtés, közös megbeszélés
A bejárt terület helyszínrajzának összevetése a személyes
tapasztalatokkal
A településmakett folytatása a közösségi terek, középületek
megtervezésével, megépítésével
A végzett munka értékelése, a tervektől való eltérések vizsgálata, a
továbbfejlesztés lehetőségeinek megbeszélése

5. KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK

Órakeret
5 óra
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Előzetes tudás

A gyalogos és kerékpáros közlekedés alapismeretei.
A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok.
Viselkedési normák a közösségi közlekedési színtereken.
Járműhasználattal kapcsolatos veszélyhelyzetek értelmezése, a balesetek
megelőzési lehetőségeinek ismerete.
A szárazföldi, vízi és légi közlekedés eszközei.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Biztonságos kerékpáros közlekedés szabályainak ismerete, alkalmazása.
Hagyományos és korszerű környezetkímélő közlekedéstechnikai
eljárások, célszerű eszközök alkalmazásával a technikai ismeretek
bővítése, a környezettudatos magatartás erősítése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

A forgalomszabályozás közlekedési jelzései
A közúti közlekedési jelzések hierarchiája.
A jelzőtáblák és útburkolati jelek.
A forgalomirányító fényjelzőkészülékek jelzéseinek jelentése.
A rendőri forgalomirányító tevékenység.
A közlekedés rendszere, közlekedéstörténet
A járművek.
A városi, közúti, a vízi és légi közlekedés rendszereinek
megismerése.
A közlekedés fejlődése, találmányok és feltalálók a
közlekedéstörténetben – információgyűjtés, rendszerezés.
A közlekedéssel kapcsolatos foglalkozásokról, szakmákról
információszerzés.
Balesetvédelem
Közlekedési helyzetek, veszélyek, balesetek elemzése,
megelőzése.
Közlekedésbiztonsági ismeretek. A féktávolság. Az érzékelési- és
útviszonyok forgalombefolyásoló szerepe.
A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati
készségek fejlesztése az alapvető szituációkat modellező
gyakorlati pályán.
A kerékpár karbantartása.
Tennivalók közlekedési baleset esetén. Az elsősegélynyújtás
feltételrendszere, helyzetfelmérés, biztosítás és segélyhívás.
Figyelem, elővigyázatosság.
Baleset esetén teendők.
Segélyhívás. Szituációs játékok.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom: szaknyelv,
szókincsbővítés,
szövegértés,
könyvtárhasználat.
Informatika:
internethasználat,
könyvtárhasználat,
alkalmazások használata.
Természetismeret:
sebesség, gyorsulás.
Erkölcstan: találmányok
az emberiség szolgálatára
(anyagi hasznára, javára,
kárára).

Vasúti közlekedés
A biztonságos és udvarias vasúti közlekedés szabályai. Közúti és
vasúti menetrendek, útvonaltérképek tanulmányozása. Útvonalterv
készítése térkép és útvonaltervező segítségével.
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

Útvonaltípus, főútvonal, kerékpárút, autóút, autópálya, közlekedési
csomópont, forgalomirányítás, elsőbbség, kikerülés, fékezés, fékút,
megállás, tilalom, közlekedési tábla, viselkedési norma, útkereszteződés,
alárendelt út, egyenrangú út, útviszony, közlekedésbiztonság.
–
–
–

Javasolt
tevékenységek

–
–

TEMATIKAI EGYSÉG

A tanulók közlekedési szokásainak (iskolába járás) feltérképezése, az
adatok elemzése
A település közlekedési infrastruktúrájának tanulmányozása
Irányított információgyűjtés a közlekedés fejlődéséről, a legfontosabb
találmányokról, jelentős feltalálókról, különös tekintettel a magyar
vonatkozásokra. Információk megosztása
A településmakett úthálózatának befejezése, a közlekedés
jelzőrendszereivel való kiegészítése – például útburkolati jelek,
közlekedési táblák, jelzőlámpák, gyalogos-átkelőhelyek, parkolók
Közlekedési helyzetek szimulálása a terepasztalon

6. LAKÁS, LAKÓKÖRNYEZET – A LAKÁS
JELLEMZŐI, LAKÁSTÍPUSOK, FUNKCIÓK,

Órakeret 4 óra

HELYISÉGEK
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelésioktatási szakasz végére:


jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és
lépéseinek meghatározásában.

Tanulási eredmények A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 lakásalaprajzot tervez – akár tervezőprogram segítségével –
megadott létszámú család számára;
 berendezett lakásmakettet készít;
 alaprajzok tanulmányozása során megismeri a lakás jellemző
helyiségeit, azok funkcióját, egymással való kapcsolatát.
 Ok-okozati összefüggések felismerése
 Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések
értelmezése
 Az elvont gondolkodás fejlesztése
 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok
rendezése, értelmezése
 Digitális technológiák alkalmazása a tervezésben
 A lakás kialakítása (építése) és a külső hatások elleni védelem
összefüggésének felismerése (feladat – anyag – technológia)
Fejlesztési feladatok

A lakás fizikai adottságai és a benne folyó tevékenységek közötti
és ismeretek
kapcsolat felismerése, elemzése
 Épület, lakás alaprajzának értelmezése és összevetése a valósággal
 A lakásalaprajz jellemzői
 A lakás helyiségeinek csoportosítása
 A helyiségek egymással való kapcsolatának elemzése
 A lakás beosztásának, az egyes helyiségek egymással való
kapcsolatának jelentősége, szerepe
 Lakásalaprajz tervezése, lakásmakett készítése
Fogalmak

Alaprajz, helyszínrajz, tájolás, fizikai jellemzők, egyéni és közösségi
terek, háztartási és higiénés terület, közlekedők, tárolók, szabad terület



Javasolt
tevékenységek




Saját lakás leírása szóban – elbeszélés utáni rajzolás
Ismert
épület
bejárása
új
megfigyelési
szempontok
meghatározásával, vázlatkészítés
Lakásalaprajzok tanulmányozása megadott szempontok szerint,
azonosságok megfogalmazása, szükségszerűségek felismerése
A megbeszélt szempontok szerint lakásalaprajz tervezése, lehetőleg
digitális alkalmazás segítségével

 A lakástervek elemzése, megvitatása, lakásmakett készítése

TEMATIKAI EGYSÉG

7. LAKÁS, LAKÓKÖRNYEZET –
FUNKCIÓK, BERENDEZÉSEK

Órakeret 4 óra
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelésioktatási szakasz végére:
 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek
és lépéseinek meghatározásában;
 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg
rajzoló- vagy tervezőprogram segítségével készíti el és osztja
meg.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a társakkal együttműködve megtervezi a lakás berendezését;
 felismeri a lakás alaprajza és a lakás berendezhetősége közötti
kapcsolatot;
 ismeri a lakás helyiségeinek jellemző bútorait;
Tanulási eredmények

 információkat gyűjt a bútorok történetéről;
 ismeri az ergonómiai, esztétikai szempontokat a bútorok
kiválasztása, elhelyezése során;
 felismeri a lakás berendezése és a lakók eltérő igényei,
szokásai közötti kapcsolatot;
 ismeri a világítás, a színek, az anyagok és minták, a tárgyak és
díszek szerepét a lakberendezésben;
 információkat gyűjt a régi magyar konyhák berendezéseiről,
eszközeiről;
 ismeri a modern konyhával szemben támasztott
követelményeket;
 a konyhatervezés során használja a kialakítás, berendezés
higiéniai, munkaszervezési, ergonómiai szempontjait.
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Fejlesztési feladatok
és ismeretek

Fogalmak

 Ok-okozati összefüggések felismerése
 Igények és jellemző tulajdonságok közötti összefüggések
értelmezése
 Egyéni tulajdonságok és igények közötti kapcsolat feltárása
 Digitális alkalmazások használatával információk gyűjtése,
rendszerezése
 Digitális technológiák alkalmazása a tervezésben
 Önismeret és együttműködési készségek fejlesztése
munkatevékenységek tervezése és végzése során
 Döntéshozatal
során
ismeretek
alkalmazása,
véleményformálás, konszenzusra jutás
 Ízlés formálása
 Egészségtudatos magatartás igényének erősítése
 A lakás berendezésének jellemzői
 Az egyes lakóterületek funkcióinak kialakítása a megfelelő
berendezéssel
 A különböző helyiségek jellemző bútorzatai, a lakótér feladata,
a bútorzat és a tevékenységek közötti kapcsolat felismerése
 A berendezés stílusa és az egyéni ízlés közötti kapcsolat
elemzése
 Bútortörténet
 A bútorok kiválasztásának, elhelyezésének szempontjai
 A berendezés szerepe a téralakításban
 A lakberendezés modellezése
 A munkavégzés ergonómiája
 A helyes munkavégzés szükségességének felismertetése
 A leggyakoribb egészségkárosító helyzetek és azok elkerülése
 A konyha ergonomikus berendezése
 Konyhatervek készítése
Funkció, esztétika, stílus, ízlés, harmónia, színek szerepe, ergonómia,
design, téralakítás eszközei, helykihasználás, nyugalmi területek,
közlekedőutak, bútorok helyigénye, kényelmi és tároló bútorok,
bútorválasztás szempontjai, egészségkárosító helyzetek, statikus,
dinamikus terhelés
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Javasolt
tevékenységek

 Egy bútoráruház meglátogatása vagy egy ott dolgozó
meghívása. Katalógus, folyóiratok, prospektusok, internetes
anyagok képei alapján berendezett lakások, lakásrészek
elemzése meghatározott szempontok szerint
 Információk gyűjtése, megosztása a bútorok történetéről, a
világítás, a színek, az anyagok és minták, a tárgyak és díszek
lakberendezésben betöltött szerepéről
 A lakásmakett vagy egy választott helyiség berendezésének
megtervezése lehetőség szerint 3D-s lakberendező program
segítségével. A berendezés modellezése
 Konyhaterv készítése lehetőség szerint digitális alkalmazással,
figyelembe véve a kialakítás, berendezés higiéniai,
munkaszervezési, ergonómiai szempontjait
 Munkaműveletek, tárgyak, eszközök elemzése ergonómiai
szempontból, a helyes munkavégzés, a helyes ülés gyakorlása

8. LAKÁS KARBANTARTÁSA – A
TEMATIKAI EGYSÉG

LEGFONTOSABB ÁLLAGMEGÓVÁSI,

Órakeret 3 óra

KARBANTARTÁSI MUNKÁK
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelésioktatási szakasz végére:

Tanulási eredmények

tevékenysége során tapasztalatokat szerez a háztartás műszaki
jellegű rendszereinek felépítéséről, működéséről.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:






Fejlesztési feladatok
és ismeretek









Fogalmak

Állagmegóvás, karbantartás, mázolás, festés, tapétázás, burkolás,
takarítás, tisztítószer, környezetvédelem, tudatos fogyasztói
magatartás, fenntarthatóság




Javasolt
tevékenységek

TEMATIKAI EGYSÉG

tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe veszi a
környezeti szempontokat.
Az ember személyes felelősségének felismerése a környezet
alakításában
Tevékenységek, beavatkozások következményének mérlegelése
Digitális alkalmazások használatával információk gyűjtése,
rendszerezése
Szabálykövető, kooperatív magatartás alkalmazása a munkavégzés
során
Munkatevékenység értékteremtő lényegének, felelősségének
értelmezése
A környezet- és egészségtudatos cselekvés fejlesztése
Információk gyűjtése a lakásban előforduló legfontosabb
állagmegóvási, karbantartási munkákról
Szagtalanítás, védekezés a kártevők ellen
Környezetbarát anyagok és eljárások alkalmazása a tevékenység
során
A hagyományos tisztítószerek és eljárások alkalmazása és a
környezetvédelem összefüggéseinek felismertetése
A laikus által végezhető munkák határai, annak felismerése, hogy
nagyobb munkálatokhoz szakembert kell hívni
A tevékenységgel érintett foglalkozások, szakmák

Információk gyűjtése, megosztása a lakásban előforduló
legfontosabb állagmegóvási, karbantartási munkákról
Állagmegóvási, karbantartási munkák végzése a helyi lehetőségek
szerint, például: bútorok megjavítása, festése; folttisztítási gyakorlat
környezetbarát anyagokkal, ruházat, lakástextíliák gondozása stb.
Különböző háztartási vegyszerek címkéinek tanulmányozása a
felhasználás, tárolás, balesetveszély szempontjai szerint

 Baleseti források azonosítása, megtörtént balesetek elemzése,
elsősegélynyújtási szabályok megbeszélése
 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő
szakmákról, tanulási utakról. A tanulók szerepjáték formájában
bemutathatják egymásnak az egyes foglalkozások jellemző
feladatait

9. KOMPLEX MODELL- ÉS
MAKETTKÉSZÍTÉS

Órakeret 5 óra
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelésioktatási szakasz végére:
–

jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és
lépéseinek meghatározásában;

–

terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg rajzolóvagy tervezőprogram segítségével készíti el és osztja meg;

–

megérti a munkatevékenység értékteremtő lényegét.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

Tanulási eredmények

Fejlesztési feladatok
és ismeretek

–

az órai munkák során tapasztalatot szerez a felhasznált anyagokról,
például természetes és mesterséges faanyagok, műanyagok, fémek,
papírok, textilek, képlékeny anyagok;

–

terveit szóban, rajzban megosztja;

–

a terv mentén lépésenkénti külső ellenőrzéssel halad
alkotótevékenységében;

–

a szerszámokat és eszközöket tanári útmutatás segítségével
használja;

–

a munkavégzési szabályokat betartja;

–

felismeri az egyes műveletek balesetveszélyeit, a védőeszközök
használatának szükségességét;

–

csoportmunkában, feladata szerint dolgozik, a szabályokat
betartatja, betartja;

–

a csoportban feladata szerint tevékenykedik, segítséget kér,
segítséget ad;

–

felismeri az elkészült produktum tervtől való eltérésének ok-okozati
összefüggéseit.

–
–

A tanult ismeretek alkalmazása, mélyítése
Együttműködési készségek fejlesztése a munkatevékenységek
tervezése és végzése során
Önismeret, társas kompetenciák, munkakultúra fejlesztése
Kreativitás fejlesztése
Különböző épületek vagy településrészlet modellezése
helyszínrajzok, fényképek alapján
Komplex modell tervezése és kivitelezése egyéni választás alapján
csoportmunkában

–
–
–
–

Fogalmak

Az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok,
eszközök megnevezése
–

Javasolt
tevékenységek

–

A tanult ismeretek, műveletek alkalmazása valós igényt szolgáló,
tárgyalkotó tevékenység során
A tanulók választása alapján elkészülhet egy híres épület, esetleg egy
településrészlet makettje a rendelkezésre álló anyagok minél
kreatívabb felhasználásával, vagy a lakáshoz, lakókörnyezethez
kapcsolódó tárgy, lehetőség szerint újrahasznosított anyagokból
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6. évfolyam
Óraszám:

36 óra/év
1 óra/hét

TEMATIKAI EGYSÉG

1. MODELL- ÉS MAKETTÉPÍTÉS
TECHNOLÓGIÁI

Órakeret 4 óra
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelésioktatási szakasz végére:
–

megérti a munkatevékenység értékteremtő lényegét;

–

felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések ok-okozati
összefüggéseit;

–

felismeri az egyes műveletek baleseti veszélyeit;

– elemi műszaki rajzi ismereteit alkalmazza a tervezés során;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– megismeri a méretmegadás elemeit;
Tanulási eredmények
– felismeri a méretarányos kicsinyítés, nagyítás feladatát,
jelentőségét;
– ismeri a vetületi ábrázolást;
– irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel
információkat szerez a modellezés során felhasznált anyagok
tulajdonságairól, például természetes és mesterséges
faanyagok, műanyagok, fémek, papírok, textilek, képlékeny
anyagok.
–
–
–

Fejlesztési feladatok
és ismeretek

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

A szabályok szükségességének belátása, a szabálykövető
magatartás fejlesztése
A térszemlélet és az elvont gondolkodás fejlesztése
A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének
fejlesztése
Ok-okozati összefüggések felismerése
A modellezés, makettépítés feladata, jelentősége
A modell és a makett közötti különbségtétel
A mérés célja, fontossága
Mérőeszközök alkalmazása
Mérés milliméteres pontossággal
Műszaki ábrázolás alapismereteinek elsajátítása
Méretmegadás elemei, szabályai
Vetületi ábrázolás, méretarány alkalmazása, a méretarányos
kicsinyítés, nagyítás jelentősége
Rajzolvasási gyakorlatok. A valóság és az ábra
összefüggéseinek felismerése
A modellezéshez felhasználható anyagok (például papír, fa,
műanyag, fém, textil, agyag vagy egyéb képlékeny anyag)
tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati
módszerekkel (szemrevételezés, próba, összehasonlítás, mérés
alapján)
Különböző szerkezetek építése, terhelési próba végzése
Az anyagok megmunkálásához, alakításához, szereléséhez
szükséges technológiák, szerszámok megismerése, célszerű,
balesetmentes használatuk elsajátítása
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Fogalmak

Modell, makett, mérés, mérőeszköz, mérési pontosság, méretmegadás
elemei és szabályai, vonalfajták, méretszám, méretarány, kicsinyítés,
nagyítás, vetület, az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó technológiák
és szerszámok, eszközök megnevezése
–
–

–
–
Javasolt
tevékenységek

–
–
–
–
–

TEMATIKAI EGYSÉG

Modellek és makettek megfigyelése megadott szempontok
szerint, azonosságok, különbségek megfogalmazása, a modell, illetve makettkészítés jelentőségének felismerése
A műszaki rajz szükségességének felismerése térbeli alakzatok,
tárgyak és róluk készült műszaki rajzok, axonometrikus ábrák
tanulmányozásán, elemzésén keresztül. A valóság és az ábra
közötti kapcsolat, megfelelés azonosítása
Mérőeszközök használata, mérés milliméter pontossággal
Műszaki rajzok értelmezése, a műszaki ábrázolás jelképeinek,
szabályainak megismerése, azonosítása
Vetületi ábra, egyszerű műszaki rajz készítése szabadkézzel,
majd szerkesztéssel geometrikus testekről
A modellezéshez, makettépítéshez felhasználható anyagok
néhány
tulajdonságának
megismerése
egyszerűbb
anyagvizsgálati módszerekkel
A rendelkezésre álló szerszámok és a velük végezhető
műveletek megismerése, gyakorlása
Azonos anyagú, különböző profilú rudak terheléspróbája
Térbeli szerkezetek, tornyok építése rudakból, stabilitásuk,
terhelhetőségük vizsgálata

2. TELEPÜLÉS – A TELEPÜLÉS
KIALAKULÁSA, TELEPÜLÉSTÍPUSOK

Órakeret 3 óra
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelésioktatási szakasz végére:
-jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és
lépéseinek meghatározásában.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

Tanulási eredmények

–

ismeri a legfontosabb településfajtákat, azok jellemzőit;

–

összehasonlítja a különböző településtípusokhoz kötődő
életformákat, azonosságokat, különbségeket fogalmaz meg;

–

összehasonlítja a különböző életformákhoz kötődő lakó- és
gazdasági épületeket;

–

ismereteket gyűjt a saját településéről;

–

elemzi a lakóépületek és a természeti környezet közötti kapcsolatot;

–

átlátja a lakóház tervezésének szempontjait – alaprajz, tájolás, épület
alakja;

–

lakóépületet tervez megadott szempontok és méretarány alapján;

–

lakóépület-makettet épít egyszerű geometrikus testek
felhasználásával.

–
–

Ok-okozati összefüggések felismerése
Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések
értelmezése
Véleményformálás támogatása a természeti és a lakókörnyezet
kapcsolatának felismeréséhez
Véleményformálás támogatása a technológiai fejlődés és a
társadalmi gazdasági fejlődés kapcsolatának felismeréséhez
Információgyűjtési, -rendszerezési, -értelmezési képességek
fejlesztése
A települések kialakulása
Különböző településtípusokhoz (város, falu) és életformákhoz (pl.
gazdálkodás) kötődő lakó- és gazdasági épületek tanulmányozása,
összehasonlítása
A lakóépületek és a természeti környezet kapcsolatának elemzése
Információk gyűjtése a saját településről, annak történetéről
Lakóépületek típusai
Lakóépület-makett készítése egyszerű geometrikus testekből

–
–
–
Fejlesztési feladatok
és ismeretek

–
–
–
–
–
–

Fogalmak

Lakóhely, település, város, falu, mezőgazdaság, ipar, városiasodás,
városodás, urbanizáció, ház (családi ház, sorház, toronyház,
lakópark), kert, gazdasági épület, melléképület, lakás, udvar, alaprajz,
homlokzat, tető, nyílászárók, az építkezés menete
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–
–
Javasolt
tevékenységek

–
–
–

TEMATIKAI EGYSÉG

Információk gyűjtése a települések kialakulásáról, az egyes éghajlati
viszonyok jellegzetes lakóépületeiről megadott szempontok szerint.
Az információk rendszerezése, megosztása
Településmakett elkezdése közös döntések megfogalmazásával: a
makett méretarányának meghatározása, a lakóövezet kijelölése, az
utcahálózat megrajzolása, a telkek kiosztása, a lakóépületek
jellegének meghatározása
Lakóépület-makett készítése egyéni munkában a közös döntéseknek
megfelelően
A település régen és ma – a lakóhely egy tere, része változásainak
nyomon követése
A mi falunk, városunk: útikalauz készítése

3. ÉPÍTÉSZET – FORMA ÉS FUNKCIÓ,
ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK

Órakeret 4 óra

531

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

jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás
feltételeinek és lépéseinek meghatározásában;

–

anyagválasztásnál elemzi a megismert anyagok jellemzőit a
felhasználhatóság szempontja szerint.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
Tanulási eredmények

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Fejlesztési feladatok és
ismeretek

–
–
–
–
–
–

Fogalmak

azonosítja a lakóház részeit – alap, tartószerkezet, falazat,
nyílászárók, homlokzat, tető;
ismereteket gyűjt a régi korok épületeiről, építőanyagairól, a
hagyományos népi építészet épületeiről, építőanyagairól;
információkat gyűjt építőanyagokról, építőipari szakmákról;
megtervezi a lakóépület közvetlen környezetét – kert,
gazdasági épületek;
modellezi a lakóépületek környezetét.
Ok-okozati összefüggések felismerése
Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések
értelmezése
Véleményformálás támogatása a természeti és a
lakókörnyezet kapcsolatának felismeréséhez
Digitális alkalmazások használatával információk, adatok
rendezése, értelmezése
A munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése
Az adott kor technikai fejlettsége és az alkalmazott anyagok,
technológiák közötti összefüggések felismerése
A társadalmi munkamegosztás lényegének, az egyes
foglalkoztatási ágazatok jelentőségének értelmezése
Építményekre ható hatások és az építményekkel kapcsolatos
követelmények elemzése, összehasonlítása
Régi korok jellemző épületeinek, a hagyományos népi
építészet építményeinek, építőanyagainak tanulmányozása,
elemzése
Az egyes tájegységek jellegzetességei – lakó-, gazdasági és
középületek alakja, elrendezése –, a használt anyagok és
építési technológiák közötti kapcsolatok feltárása, elemzése
A modern kor építészete – iparosított technológia, vasbeton
szerkezetek, építőipari gépek
Az építészet építőanyagainak, építőipari foglalkozások
tanulmányozása, elemzése
Az építőanyagok és építési technológiák, építőipari
foglalkozások közötti kapcsolatok feltárása, elemzése
A lakóépület-makett közvetlen környezetének kialakítása

Építészet, épület, építmény, alapozás, vízszigetelés, hőszigetelés,
tájolás, természetes (szoláris) energia, passzív napenergia,
benapozottság, árnyékolás, kő, fa, föld, agyag, vályog, tégla,
pala, cserép, beton, vasbeton, üveg, kötőanyag, teherhordó
szerkezet, mennyezet, tetőszerkezet, panel
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–
–
Javasolt tevékenységek
–
–

TEMATIKAI EGYSÉG

Információk gyűjtése az egyes történelmi korok, tájegységek
jellemző
épületeiről,
a
felhasznált
anyagokról,
technológiákról. Az információk rendszerezése, megosztása
Látogatás egy építkezésen vagy film megtekintése egy
építkezésről. Megfigyelési szempontok szerinti adatgyűjtés,
megbeszélés
Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő
szakmákról, tanulási utakról
A lakóházmakett környezetének megtervezése és kialakítása

4. KÖZTEREK, KÖZÖSSÉGI TEREK,
KÖZÉPÜLETEK

Órakeret 4 óra

533

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelésioktatási szakasz végére:
–

jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és
lépéseinek meghatározásában.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
Tanulási eredmények

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Fejlesztési feladatok
és ismeretek

–
–
–
–
–

Fogalmak

Középület, közintézmény, közösségi épület, szolgáltatás, helyszínrajz
–

Javasolt
tevékenységek

–
–
–

TEMATIKAI
EGYSÉG

megnevezi a településeken található legfontosabb középületeket,
közintézményeket;
egy adott terület helyszínrajzát értelmezi, összeveti a valósággal,
például nyomtatott, interneten elérhető térképek, fényképek alapján;
eligazodik egyszerű építészeti vázlatokon;
a társakkal együttműködve településmodellt tervez;
csoportban településmodellt épít.
Együttműködési készségek fejlesztése munkatevékenységek
tervezése és végzése során
Ok-okozati összefüggések felismerése
Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések
értelmezése
Az elvont gondolkodás fejlesztése
Digitális alkalmazások használatával információk, adatok
rendezése, értelmezése
A település arculatát alakító tényezők tanulmányozása
Az emberek mindennapos tevékenysége (munka, háztartás,
szabadidő) és a településtípusok (épületek, építmények, szabad
területek és infrastruktúrák) közötti kapcsolatok feltárása
Különböző közösségi épületek feladata. Helyszínrajzok
tanulmányozása, elemzése
Adott terület helyszínrajzának értelmezése és összevetése a
valósággal
Településmakett készítése

Tanulmányi séta az iskola közvetlen környezetében, a település
arculatát alakító tényezők tanulmányozása. Megfigyelési
szempontok szerinti adatgyűjtés, közös megbeszélés
A bejárt terület helyszínrajzának összevetése a személyes
tapasztalatokkal
A településmakett folytatása a közösségi terek, középületek
megtervezésével, megépítésével
A végzett munka értékelése, a tervektől való eltérések vizsgálata, a
továbbfejlesztés lehetőségeinek megbeszélése

5. KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK

Órakeret
3 óra
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Előzetes tudás

A gyalogos és kerékpáros közlekedés alapismeretei.
A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok.
Viselkedési normák a közösségi közlekedési színtereken.
Járműhasználattal kapcsolatos veszélyhelyzetek értelmezése, a balesetek
megelőzési lehetőségeinek ismerete.
A szárazföldi, vízi és légi közlekedés eszközei.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Biztonságos kerékpáros közlekedés szabályainak ismerete, alkalmazása.
Hagyományos és korszerű környezetkímélő közlekedéstechnikai
eljárások, célszerű eszközök alkalmazásával a technikai ismeretek
bővítése, a környezettudatos magatartás erősítése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

A forgalomszabályozás közlekedési jelzései
A közúti közlekedési jelzések hierarchiája.
A jelzőtáblák és útburkolati jelek.
A forgalomirányító fényjelzőkészülékek jelzéseinek jelentése.
A rendőri forgalomirányító tevékenység.
A közlekedés rendszere, közlekedéstörténet
A járművek.
A városi, közúti, a vízi és légi közlekedés rendszereinek
megismerése.
A közlekedés fejlődése, találmányok és feltalálók a
közlekedéstörténetben – információgyűjtés, rendszerezés.
A közlekedéssel kapcsolatos foglalkozásokról, szakmákról
információszerzés.
Balesetvédelem
Közlekedési helyzetek, veszélyek, balesetek elemzése,
megelőzése.
Közlekedésbiztonsági ismeretek. A féktávolság. Az érzékelési- és
útviszonyok forgalombefolyásoló szerepe.
A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati
készségek fejlesztése az alapvető szituációkat modellező
gyakorlati pályán.
A kerékpár karbantartása.
Tennivalók közlekedési baleset esetén. Az elsősegélynyújtás
feltételrendszere, helyzetfelmérés, biztosítás és segélyhívás.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom: szaknyelv,
szókincsbővítés,
szövegértés,
könyvtárhasználat.
Informatika:
internethasználat,
könyvtárhasználat,
alkalmazások használata.
Természetismeret:
sebesség, gyorsulás.
Erkölcstan: találmányok
az emberiség szolgálatára
(anyagi hasznára, javára,
kárára).

Vasúti közlekedés
A biztonságos és udvarias vasúti közlekedés szabályai. Közúti és
vasúti menetrendek, útvonaltérképek tanulmányozása. Útvonalterv
készítése térkép és útvonaltervező segítségével.
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

Útvonaltípus, főútvonal, kerékpárút, autóút, autópálya, közlekedési
csomópont, forgalomirányítás, elsőbbség, kikerülés, fékezés, fékút,
megállás, tilalom, közlekedési tábla, viselkedési norma, útkereszteződés,
alárendelt út, egyenrangú út, útviszony, közlekedésbiztonság.
–
–
–

Javasolt
tevékenységek

–
–

TEMATIKAI EGYSÉG

A tanulók közlekedési szokásainak (iskolába járás) feltérképezése, az
adatok elemzése
A település közlekedési infrastruktúrájának tanulmányozása
Irányított információgyűjtés a közlekedés fejlődéséről, a legfontosabb
találmányokról, jelentős feltalálókról, különös tekintettel a magyar
vonatkozásokra. Információk megosztása
A településmakett úthálózatának befejezése, a közlekedés
jelzőrendszereivel való kiegészítése – például útburkolati jelek,
közlekedési táblák, jelzőlámpák, gyalogos-átkelőhelyek, parkolók
Közlekedési helyzetek szimulálása a terepasztalon

6. LAKÁS, LAKÓKÖRNYEZET – A LAKÁS
JELLEMZŐI, LAKÁSTÍPUSOK, FUNKCIÓK,

Órakeret 4 óra

HELYISÉGEK
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelésioktatási szakasz végére:


jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és
lépéseinek meghatározásában.

Tanulási eredmények A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 lakásalaprajzot tervez – akár tervezőprogram segítségével –
megadott létszámú család számára;
 berendezett lakásmakettet készít;
 alaprajzok tanulmányozása során megismeri a lakás jellemző
helyiségeit, azok funkcióját, egymással való kapcsolatát.
 Ok-okozati összefüggések felismerése
 Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések
értelmezése
 Az elvont gondolkodás fejlesztése
 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok
rendezése, értelmezése
 Digitális technológiák alkalmazása a tervezésben
 A lakás kialakítása (építése) és a külső hatások elleni védelem
összefüggésének felismerése (feladat – anyag – technológia)
Fejlesztési feladatok

A lakás fizikai adottságai és a benne folyó tevékenységek közötti
és ismeretek
kapcsolat felismerése, elemzése
 Épület, lakás alaprajzának értelmezése és összevetése a valósággal
 A lakásalaprajz jellemzői
 A lakás helyiségeinek csoportosítása
 A helyiségek egymással való kapcsolatának elemzése
 A lakás beosztásának, az egyes helyiségek egymással való
kapcsolatának jelentősége, szerepe
 Lakásalaprajz tervezése, lakásmakett készítése
Fogalmak

Alaprajz, helyszínrajz, tájolás, fizikai jellemzők, egyéni és közösségi
terek, háztartási és higiénés terület, közlekedők, tárolók, szabad terület



Javasolt
tevékenységek




Saját lakás leírása szóban – elbeszélés utáni rajzolás
Ismert
épület
bejárása
új
megfigyelési
szempontok
meghatározásával, vázlatkészítés
Lakásalaprajzok tanulmányozása megadott szempontok szerint,
azonosságok megfogalmazása, szükségszerűségek felismerése
A megbeszélt szempontok szerint lakásalaprajz tervezése, lehetőleg
digitális alkalmazás segítségével

 A lakástervek elemzése, megvitatása, lakásmakett készítése

TEMATIKAI EGYSÉG

7. LAKÁS, LAKÓKÖRNYEZET –
FUNKCIÓK, BERENDEZÉSEK

Órakeret 4 óra
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelésioktatási szakasz végére:
 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek
és lépéseinek meghatározásában;
 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg
rajzoló- vagy tervezőprogram segítségével készíti el és osztja
meg.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a társakkal együttműködve megtervezi a lakás berendezését;
 felismeri a lakás alaprajza és a lakás berendezhetősége közötti
kapcsolatot;
 ismeri a lakás helyiségeinek jellemző bútorait;
Tanulási eredmények

 információkat gyűjt a bútorok történetéről;
 ismeri az ergonómiai, esztétikai szempontokat a bútorok
kiválasztása, elhelyezése során;
 felismeri a lakás berendezése és a lakók eltérő igényei,
szokásai közötti kapcsolatot;
 ismeri a világítás, a színek, az anyagok és minták, a tárgyak és
díszek szerepét a lakberendezésben;
 információkat gyűjt a régi magyar konyhák berendezéseiről,
eszközeiről;
 ismeri a modern konyhával szemben támasztott
követelményeket;
 a konyhatervezés során használja a kialakítás, berendezés
higiéniai, munkaszervezési, ergonómiai szempontjait.
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Fejlesztési feladatok
és ismeretek

Fogalmak

 Ok-okozati összefüggések felismerése
 Igények és jellemző tulajdonságok közötti összefüggések
értelmezése
 Egyéni tulajdonságok és igények közötti kapcsolat feltárása
 Digitális alkalmazások használatával információk gyűjtése,
rendszerezése
 Digitális technológiák alkalmazása a tervezésben
 Önismeret és együttműködési készségek fejlesztése
munkatevékenységek tervezése és végzése során
 Döntéshozatal
során
ismeretek
alkalmazása,
véleményformálás, konszenzusra jutás
 Ízlés formálása
 Egészségtudatos magatartás igényének erősítése
 A lakás berendezésének jellemzői
 Az egyes lakóterületek funkcióinak kialakítása a megfelelő
berendezéssel
 A különböző helyiségek jellemző bútorzatai, a lakótér feladata,
a bútorzat és a tevékenységek közötti kapcsolat felismerése
 A berendezés stílusa és az egyéni ízlés közötti kapcsolat
elemzése
 Bútortörténet
 A bútorok kiválasztásának, elhelyezésének szempontjai
 A berendezés szerepe a téralakításban
 A lakberendezés modellezése
 A munkavégzés ergonómiája
 A helyes munkavégzés szükségességének felismertetése
 A leggyakoribb egészségkárosító helyzetek és azok elkerülése
 A konyha ergonomikus berendezése
 Konyhatervek készítése
Funkció, esztétika, stílus, ízlés, harmónia, színek szerepe, ergonómia,
design, téralakítás eszközei, helykihasználás, nyugalmi területek,
közlekedőutak, bútorok helyigénye, kényelmi és tároló bútorok,
bútorválasztás szempontjai, egészségkárosító helyzetek, statikus,
dinamikus terhelés
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Javasolt
tevékenységek

 Egy bútoráruház meglátogatása vagy egy ott dolgozó
meghívása. Katalógus, folyóiratok, prospektusok, internetes
anyagok képei alapján berendezett lakások, lakásrészek
elemzése meghatározott szempontok szerint
 Információk gyűjtése, megosztása a bútorok történetéről, a
világítás, a színek, az anyagok és minták, a tárgyak és díszek
lakberendezésben betöltött szerepéről
 A lakásmakett vagy egy választott helyiség berendezésének
megtervezése lehetőség szerint 3D-s lakberendező program
segítségével. A berendezés modellezése
 Konyhaterv készítése lehetőség szerint digitális alkalmazással,
figyelembe véve a kialakítás, berendezés higiéniai,
munkaszervezési, ergonómiai szempontjait
 Munkaműveletek, tárgyak, eszközök elemzése ergonómiai
szempontból, a helyes munkavégzés, a helyes ülés gyakorlása

8. LAKÁS KARBANTARTÁSA – A
TEMATIKAI EGYSÉG

LEGFONTOSABB ÁLLAGMEGÓVÁSI,

Órakeret 3 óra

KARBANTARTÁSI MUNKÁK
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelésioktatási szakasz végére:

Tanulási eredmények

tevékenysége során tapasztalatokat szerez a háztartás műszaki
jellegű rendszereinek felépítéséről, működéséről.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:






Fejlesztési feladatok
és ismeretek









Fogalmak

Állagmegóvás, karbantartás, mázolás, festés, tapétázás, burkolás,
takarítás, tisztítószer, környezetvédelem, tudatos fogyasztói
magatartás, fenntarthatóság




Javasolt
tevékenységek

TEMATIKAI EGYSÉG

tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe veszi a
környezeti szempontokat.
Az ember személyes felelősségének felismerése a környezet
alakításában
Tevékenységek, beavatkozások következményének mérlegelése
Digitális alkalmazások használatával információk gyűjtése,
rendszerezése
Szabálykövető, kooperatív magatartás alkalmazása a munkavégzés
során
Munkatevékenység értékteremtő lényegének, felelősségének
értelmezése
A környezet- és egészségtudatos cselekvés fejlesztése
Információk gyűjtése a lakásban előforduló legfontosabb
állagmegóvási, karbantartási munkákról
Szagtalanítás, védekezés a kártevők ellen
Környezetbarát anyagok és eljárások alkalmazása a tevékenység
során
A hagyományos tisztítószerek és eljárások alkalmazása és a
környezetvédelem összefüggéseinek felismertetése
A laikus által végezhető munkák határai, annak felismerése, hogy
nagyobb munkálatokhoz szakembert kell hívni
A tevékenységgel érintett foglalkozások, szakmák

Információk gyűjtése, megosztása a lakásban előforduló
legfontosabb állagmegóvási, karbantartási munkákról
Állagmegóvási, karbantartási munkák végzése a helyi lehetőségek
szerint, például: bútorok megjavítása, festése; folttisztítási gyakorlat
környezetbarát anyagokkal, ruházat, lakástextíliák gondozása stb.
Különböző háztartási vegyszerek címkéinek tanulmányozása a
felhasználás, tárolás, balesetveszély szempontjai szerint

 Baleseti források azonosítása, megtörtént balesetek elemzése,
elsősegélynyújtási szabályok megbeszélése
 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő
szakmákról, tanulási utakról. A tanulók szerepjáték formájában
bemutathatják egymásnak az egyes foglalkozások jellemző
feladatait

9. KOMPLEX MODELL- ÉS
MAKETTKÉSZÍTÉS

Órakeret 7 óra
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelésioktatási szakasz végére:
–

jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és
lépéseinek meghatározásában;

–

terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg rajzolóvagy tervezőprogram segítségével készíti el és osztja meg;

–

megérti a munkatevékenység értékteremtő lényegét.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

Tanulási eredmények

Fejlesztési feladatok
és ismeretek

–

az órai munkák során tapasztalatot szerez a felhasznált anyagokról,
például természetes és mesterséges faanyagok, műanyagok, fémek,
papírok, textilek, képlékeny anyagok;

–

terveit szóban, rajzban megosztja;

–

a terv mentén lépésenkénti külső ellenőrzéssel halad
alkotótevékenységében;

–

a szerszámokat és eszközöket tanári útmutatás segítségével
használja;

–

a munkavégzési szabályokat betartja;

–

felismeri az egyes műveletek balesetveszélyeit, a védőeszközök
használatának szükségességét;

–

csoportmunkában, feladata szerint dolgozik, a szabályokat
betartatja, betartja;

–

a csoportban feladata szerint tevékenykedik, segítséget kér,
segítséget ad;

–

felismeri az elkészült produktum tervtől való eltérésének ok-okozati
összefüggéseit.

–
–

A tanult ismeretek alkalmazása, mélyítése
Együttműködési készségek fejlesztése a munkatevékenységek
tervezése és végzése során
Önismeret, társas kompetenciák, munkakultúra fejlesztése
Kreativitás fejlesztése
Különböző épületek vagy településrészlet modellezése
helyszínrajzok, fényképek alapján
Komplex modell tervezése és kivitelezése egyéni választás alapján
csoportmunkában

–
–
–
–

Fogalmak

Az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok,
eszközök megnevezése
–
–

Javasolt
tevékenységek
–

A tanult ismeretek, műveletek alkalmazása valós igényt szolgáló,
tárgyalkotó tevékenység során
A tanulók választása alapján elkészülhet egy híres épület, esetleg egy
településrészlet makettje a rendelkezésre álló anyagok minél
kreatívabb felhasználásával, vagy a lakáshoz, lakókörnyezethez
kapcsolódó tárgy, lehetőség szerint újrahasznosított anyagokból
Az ünnepekhez hagyományőrző rendezvényekhez kapcsolódó
tárgyak, ajándékok, eszközök, munkadarabok készítése.
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A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos
ciklus végén

Tapasztalatok megfogalmazása a környezet elemeiről, állapotáról, a
környezetátalakító tevékenységgel járó felelősség belátása.
Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő
munkatevékenységekről.
Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása,
eszközök szakszerű, biztonságos használata.
Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés
során.
Az elkészült produktumok (ételek, tárgyak, modellek) reális értékelése,
a hibák felismerése, a javítás, fejlesztés lehetőségeinek meghatározása.
Az ember közvetlen tárgyi környezetének megőrzésére, alakítására
vonatkozó szükségletek felismerése, a tevékenységek és beavatkozások
következményeinek előzetes, helyes felismerése, az azzal járó
felelősség belátása.
A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá,
környezettudatossá, takarékossá és célszerűvé válása.
A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak,
valamint a tömegközlekedés szabályainak biztonságos alkalmazása.
A kerékpár karbantartásához szükséges ismeretek elsajátítása.
A vasúti közlekedésben való biztonságos és udvarias részvétel.
Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, útvonaltérképeken.
Útvonalterv olvasása, készítése.

A tevékenységek megvalósíthatók átlagos osztályteremben is egyszerű anyagokból, alapvető
szerszámokkal, de eredményesebb, ha rendelkezésre áll egy felszerelt műhelyterem, mely 15
tanuló foglalkoztatásához megfelelő munkaasztallal, a különböző anyagfajták
megmunkálásához szükséges szerszámokkal, eszközökkel, elektromos kisgépekkel rendelkezik.
15 főnél nagyobb létszámú osztály esetében mindenképpen szükséges a csoportbontás
biztosítása.
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7. évfolyam
TEMATIKAI
EGYSÉG

Tanulási
eredmények

1. A TELEPÜLÉSEK KÖZMŰELLÁTÁSA, A LEGFONTOSABB Órakeret
6 óra
KÖZMŰVEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
célzottan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján,
és a kapott adatokat értékeli, rendszerezi, elemzi;
holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére
törekszik;
az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli;
felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés
kapcsolatát;
egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik;
tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az
azokkal való hatékony és tudatos gazdálkodás módjaival;
érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási
ágazatok jelentőségét.

Tapasztalatszerzés a háztartás műszaki jellegű rendszereinek
felépítéséről, működéséről, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése.
Az ember mindennapos tevékenységei és a környezet állapota, jellemzői
közötti összefüggések felismerése, a természet általi meghatározottság
és a környezetre gyakorolt hatások megértésére irányuló szándék, a
tevékenységekkel járó felelősség belátása.
Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról,
munkafolyamatokról.
A tematikai egység A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott
nevelési-fejlesztési információszerzés információforrásokból. A használt anyagok,
eszközök, a tapasztalt látvány, jelenség vizsgálatából fakadó
céljai
tapasztalatok önálló rögzítése.
Gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározása
segítséggel.
Előzetesen bemutatott és megbeszélt munkaműveletek pontos
végrehajtása, a biztonsági szabályok betartása, veszélyhelyzetek
felismerése.
Igényesség a megfelelően funkcionáló, rendezett mesterséges környezet
iránt.
Ismeretek/fejlesztési feladatok

Kapcsolódási pontok

A háztartás elektromos rendszere
Az elektromos hálózat fizikai-műszaki jellemzői, áramköri elemek a
háztartási hálózatban.
Világítás, motorok, fűtő, hűtő eszközök, elektromossággal működő
háztartási és egyéb eszközök, gépek jellemzői, működésük és
használatuk.
Az elektromos rendszer üzemzavarai, túláramvédelmi és
érintésvédelmi eszközök jellemzői, szerepe.

Fizika: Elektromos
áram, áramkör,
energiatermelés,
energiaátalakítás,
energiaforrások.
Fényforrások, motorok
működési elve, az
elektromos áram
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Az elektromos energiafogyasztás árának, díjának meghatározása,
takarékossági lehetőségek. Villanyszámlák tartalmának értelmezése.
Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt elektromos eszközök
működéséről és használati jellemzőiről, a tapasztalatok
összehasonlítása, értékelése.
A háztartás és a lakókörnyezet vízellátó-, szennyvíz- és csapadékvízelvezető, illetve -kezelő rendszere
A vízfelhasználáshoz kapcsolódó felszerelési, berendezési tárgyak,
szerelvények szerkezete és működése.
Az ivóvíz forrásai, a víz minősége, fizikai, kémiai és biológiai
jellemzői, vízfogyasztási módok, a víz élelmi, más háztartási,
valamint műszaki, technológiai célú felhasználása.
A háztartási szennyvíz keletkezési forrásai, az elvezetés, gyűjtés,
tisztítás eljárásai, eszközei.
A csapadékvíz káros mechanikai és kémiai (korróziós) hatásai az
emberi lakókörnyezetben.
Üzemzavarok, rendellenességek a vízellátás és a szennyvíz-, valamint
a csapadékvíz-elvezetés működésében.
Felelősségünk a talajvíz és a vízbázisok tisztaságának megőrzésében.
A vízfogyasztás árának, díjainak meghatározása, takarékossági
lehetőségek. Víz- és csatornaszámlák tartalmának értelmezése.
A csapadékvíz-gyűjtés és -felhasználás lehetőségei.
Víztakarékos technológiai megoldások és rendszerek.
Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt, a vízfelhasználáshoz
kapcsolódó eszközök működéséről és használati jellemzőiről.

hőhatása. Elektromos
és hőtani mennyiségek
(feszültség,
áramerősség,
teljesítmény,
hőmérséklet,
hőmennyiség,
hőenergia, égéshő,
fűtőérték).
Biológia-egészségtan:
A víz szerepe az élet
kialakulásában és
fenntartásában.
A víz humán-élettani
szerepe.
A hulladékok
tárolásának,
kezelésének biológiai
veszélyei.
Mérgező anyagok
egészségügyi hatásai.

Földrajz: A víz
körforgása a
természetben.
A háztartás és a lakókörnyezet különböző fűtési megoldásai
A víz felhasználása az
A gáz forrásai, az ellátás rendszere, elemei, gázfűtés, a gáz szállítása, egyes gazdasági
tárolása, gázt felhasználó háztartási készülékek.
termelési területeken.
Szilárd tüzelőanyagok és fűtőberendezéseik, üzemeltetési szabályaik. Fosszilis és megújuló
Füstgázelvezetés, az égéstermékek környezeti hatásai.
energiaforrások.
A gázhálózat, gázpalackok, gázfogyasztó berendezések
üzemeltetésének veszélyei, üzemzavarok, a használat biztonsági
Matematika: számok,
szabályai, a biztonsági berendezések működési jellemzői.
alapműveletek,
Gázszivárgásra és más üzemzavarra utaló jelek, teendők és tilalmak
matematikai modell.
rendellenességek esetén.
A fűtési és más hőenergia-felhasználási költségek meghatározása,
Kémia: Az égés mint
takarékossági lehetőségek. Gázszámlák tartalmának értelmezése.
kémiai folyamat,
Megújuló energiaforrások felhasználása a fűtésben és a használati
égéstermékek, a
melegvíz készítésében.
környezetre káros
Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt, fűtésre, hőenergiahatású kémiai
termelésre használt eszközök működéséről és használati jellemzőiről, anyagok.
összehasonlításuk energetikai, gazdaságossági és környezetvédelmi
A víz tulajdonságai.
szempontból.
Korrózió.
Hulladékgazdálkodás
A hulladékok keletkezési módjai a háztartásban és a
lakókörnyezetben.
A keletkező hulladékok fizikai és kémiai jellemzői, tárgyként való
tovább használati, illetve anyagként való újra feldolgozhatóságuk
lehetőségei.

Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: Családi
kiadások.
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A hulladék keletkezését mérséklő fogyasztási, életmódbeli szokások,
hulladékok házilagos kezelése, komposztálás.
A hulladékszállítás, szelektív hulladékgyűjtés, hulladékkezelés,
energetikai célú hulladékhasznosítás települési környezettől függő
rendszerei.
A hulladékok kezelése, a hulladék keletkezésével, tárolásával,
kezelésével járó veszélyek.
Veszélyes hulladékok, környezeti és egészségügyi hatásaik.
Komposztálható hulladékok.
Háztartási körülmények között égethető és nem égethető
hulladékanyagok.
A hulladékokkal járó költségek meghatározása, a csökkenést
eredményező megoldások, a takarékosság lehetőségei.
Tapasztalatok gyűjtése a lakókörnyezetben keletkező hulladékokról, a
gyűjtés, kezelés megoldásairól, az újrahasznosítási lehetőségekről.

Takarékosság a
háztartások
fogyasztásában.
Erkölcstan: A modern
technika
alkalmazásának
előnyei, hátrányai,
veszélyei, az életvitelt
könnyítő lehetőségei.
Magunkért és
másokért érzett
felelősség.
Mértékletesség a
fogyasztásban.
Érték és mérték.
Informatika:
információkeresés,
internethasználat.

Elektromos energia, energiafogyasztás, áramfelvétel, túláramvédelem,
érintésvédelem, áramütés, ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, használati
melegvíz, vízvezeték, vízszerelvény, szennyvízvezeték, csatornázás,
Kulcsfogalmak/
szennyvíztisztítás, gázenergia, gázfogyasztás, gázfűtés, gázszivárgás,
fogalmak
gázmérgezés, füstmérgezés, füstgázelvezetés, szilárd tüzelés, hulladék,
veszélyes hulladék, újrahasznosítás, hulladékkezelés, szolgáltatás, közmű,
közüzemi szolgáltató, közüzemi számla.
Információgyűjtés és -megosztás megadott szempontok szerint a vízellátás,
csatornázás, fűtés, villamosítás, gázellátás, szemétszállítás témában
Információk gyűjtése a saját település, lakás közműveiről,
közszolgáltatásairól
Javasolt
tevékenységek

Véleményformálás a közművek megléte és a település élete, a lakóház
használata közötti összefüggésekről
Táblázatok, grafikonok elemzésén keresztül információk gyűjtése a lakások
közműellátottságáról, számítások végzése a szolgáltatások áráról
Az iskola adottságai szerint látogatás egy közműtelepen vagy a témakörhöz
kapcsolódó film megtekintése

TEMATIKAI EGYSÉG

2. KORSZERŰ, EGÉSZSÉGES LAKÁS ÉS
LAKÓKÖRNYEZET

Órakeret 8 óra
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelésioktatási szakasz végére:

Tanulási eredmények



célzottan szerez információkat a tevékenységekhez, feladatokhoz
kapcsolódó műszaki útmutatókból, használati leírásokból;



döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel;



érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások
és az emberi tevékenység szerepét, jelentőségét;



felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés
kapcsolatát;



felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák
megoldásában;



felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és
megszervezésében, tudatosan gazdálkodik a rendelkezésre álló
anyagi és nem anyagi erőforrásokkal;



rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást;



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;



ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel
kapcsolatban megfogalmazza saját preferenciáit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:


tevékenysége során tapasztalatokat szerez a háztartás műszaki
jellegű rendszereinek felépítéséről, működéséről;



önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés
útján;



elemzi, összehasonlítja az építményekre ható hatásokat és az
építményekkel kapcsolatos követelményeket;



tanulmányozott példák alapján áttekinti az épületek legfontosabb
közműveit – elektromos hálózat, vízellátó rendszer, fűtési rendszer,
légtechnika;



azonosítja a legfontosabb üzemeltetési, karbantartási feladatokat, a
leggyakoribb hibákat és azok okait;



elvégez egyszerű beállítási, karbantartási, szerelési, javítási
feladatokat a környezetében található szerkezeteken;



tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi;



terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg;



a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad
tevékenységében;



a megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári
útmutatással használja;
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részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja
azokat;



terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat
felvállal;



csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és
a döntésnek megfelelően tevékenykedik;



a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja;



alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz;
vezetőként tudatosan vezeti a csoport döntési folyamatát;



problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz
meg megoldási alternatívákat;



alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás
döntésein változtat;



adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját;



tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz
környezeti szempontokat;



szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez,
bizonyos eltéréseket számszerűsít;



grafikonok, diagramok alapján elemzi a háztartások
energiafogyasztását;



példákat mond az energiapazarlásra;



példákat mond takarékossági lehetőségekre az elektromosáramfogyasztás, a vízfogyasztás, a fűtési és más hőenergia területén.
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Fejlesztési feladatok
és ismeretek







Fogalmak

Komfortérzet, ivóvíz, levegő páratartalma, fogyasztásmérő, biztosíték,
életvédelmi relé, fázis, nulla, védőföldelés, fűtés, klíma,
környezettudatosság, tudatos fogyasztói magatartás, fenntarthatóság





Javasolt
tevékenységek

Egészségtudatosság
Tudatos fogyasztói magatartás
A lakás életminőséget, komfortérzetet befolyásoló tényezői –
vízminőség, hőmérséklet, levegő páratartalma
A rossz szigetelés káros hatásai
Információk és tapasztalatok gyűjtése a háztartás műszaki jellegű
rendszereinek felépítéséről, működéséről – elektromos hálózat,
vízvezeték-hálózat, fűtés, klimatizálás
A lakás elektromos hálózatának részei, biztonsági és életvédelmi
berendezések, megoldások
Követelmények a fűtőberendezésekkel, fűtési rendszerekkel
szemben, szabályozhatóság, egészségvédelem
A klíma fogalma, az egészséges levegő, hőérzet, komfortérzet
A relatív páratartalom fontossága, az alacsony vagy magas relatív
páratartalom egészségkárosító hatásai
A lakóház használata, a lakók szokásai és az energiafelhasználás
közötti összefüggések elemzése, a környezettudatosság fontossága






Információk gyűjtése és megosztása az egészséges lakókörnyezetről
Táblázatok, grafikonok elemzésén keresztül az ember számára
optimális környezet meghatározása
Az épületek legfontosabb közműveinek áttekintése – elektromos
hálózat, vízellátó rendszer, fűtési rendszer, légtechnika –
folyamatábrák segítségével
Tapasztalatok gyűjtése a környezetben található épületgépészeti
rendszerekről, például az iskolaépület új szempontú bejárása és
feltérképezése során
Ökológiai lábnyom számítása valamelyik digitális alkalmazás
segítségével, a kapott értékek véleményezése
Ötletek, javaslatok gyűjtése az elektromosenergia-fogyasztás, a
vízfogyasztás, a fűtési és más hőenergia-felhasználás takarékossági
lehetőségeiről, a hulladék keletkezését mérséklő fogyasztási,
életmódbeli szokásokról
Költségszámítások végzése a megtakarításokkal kapcsolatban

TEMATIKAI EGYSÉG 3. AZ EGÉSZSÉGES TELEPÜLÉS

Órakeret 6 óra
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelésioktatási szakasz végére:

Tanulási eredmények



jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és
lépéseinek meghatározásában;



célzottan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés
útján;



holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére
törekszik;



döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel;



érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások
és az emberi tevékenység szerepét, jelentőségét;



felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés
kapcsolatát;



felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák
megoldásában;



felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és
megszervezésében, tudatosan gazdálkodik a rendelkezésre álló
anyagi és nem anyagi erőforrásokkal;



rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást;



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;



ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel
kapcsolatban megfogalmazza saját preferenciáit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:


önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés
útján;



terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg rajzolóvagy tervezőprogram segítségével készíti el és osztja meg;



tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz
környezeti szempontokat;



szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez,
bizonyos eltéréseket számszerűsít;



felsorolja az egészséges, élhető település kritériumait;



elemzi a különböző településtípusokhoz kötődő életformákat,
felismeri a törvényszerűségeket;



elemzi az épített környezet és az életvitel összefüggéseit;



összehasonlítja a hagyományos és a modern építőanyagokat;



feltárja az építőanyagok és építési technológiák, építőipari
foglalkozások közötti kapcsolatokat;
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megnevezi a településeken található legfontosabb középületeket,
közintézményeket és azok szerepét a településen lakók életében;



régi térképek, fényképek alapján nyomon követi egy adott terület
változásait;



gyűjtött dokumentumok alapján megismeri a települése történetét.
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Fejlesztési feladatok
és ismeretek









Fogalmak

Légszennyezés, környezetszennyezés, tervszerű városépítés,
városrehabilitáció, funkcionalista építészet, organikus építészet,
tájépítészet





Javasolt
tevékenységek

Ok-okozati összefüggések felismerése
Rendszerszemlélet fejlesztése
Fenntarthatóság fogalmának mélyítése
Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése,
értelmezése
Digitális technológiák alkalmazása a tervezésben
Az ember személyes felelősségének felismerése a környezet
alakításában
A városok kialakulásának és fejlődésének okai és szükségessége, a
város fogalmának mélyítése
A különböző környezetszennyeződések hatása az épített környezetre
és a településen élők életminőségére
Az épített környezet alakításának szempontjai, a zöld területek
szerepe, környezetvédelem
Az épített tér és a természeti környezet közötti összhang
szükségességének felismertetése
A funkcionalista és az organikus építészet főbb jegyeinek
megismertetése, összehasonlítása
Információk gyűjtése különleges épületekről, híres építészekről,
különös tekintettel a magyar vonatkozásokra
Követelmények a XXI. század településeivel szemben
Pozitív példák, építészeti megoldások gyűjtése
Parktervezés







Információgyűjtés a településformák fejlődéséről, a különböző
országok, illetve kontinensek jellemző településeiről, híres
építészekről, különös tekintettel a magyar vonatkozásokra. Az
információk rendszerezése, megosztása
Egy adott település, településrészlet változásának, fejlődésének
nyomon követése térképek, fényképek segítségével, következtetések
megfogalmazása az ott élők életformájára, életminőségére
vonatkozóan
Az egészséges, élhető település kritériumainak összegyűjtése,
megfogalmazása
Információk gyűjtése a települések környezetszennyezését okozó
tényezőkről, esettanulmányok alapján
Séta a településen. A település vagy településrész részletes, elemző
megfigyelése az építészeti stílusok, zöld környezet szempontjából
Egy kijelölt területhez kapcsolódó településfejlesztési kérdések
megvitatása
A XXI. század településeivel szembeni követelmények
megfogalmazása, pozitív példák, építészeti megoldások keresése,
megosztása
Parktervezés, az intézmény lehetősége szerint – zöld terület
kialakítása, gondozása
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TEMATIKAI
EGYSÉG

4. KÖZLEKEDÉS

Órakeret
8 óra

Előzetes tudás

A gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai, közlekedési jelzőtáblák.
A közlekedési balesetek megelőzését szolgáló magatartás.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A közúti kerékpáros közlekedésben való felelős részvétel erősítése.
A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos problémák
megfigyelésével, megvitatásával a szabályismeret, a szabálykövető
attitűd, a felelősségérzet és a környezettudatosság erősítése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A kerékpáros közúti közlekedés
A kerékpáros közúti közlekedés KRESZ szerinti szabályai,
eszközrendszere.
A balesetmentes, udvarias közlekedés.
Közlekedési veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása.
A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati
készségek fejlesztése az alapvető szituációkat modellező gyakorlati
pályán.
Felkészítés a közúti forgalomban történő kerékpáros közlekedésre.

Magyar nyelv és
irodalom: szövegértés,
digitális információk
kezelése.

Közlekedéstörténet
A motorok fejlődési állomásai.
A korszerű szárazföldi közlekedés.
A járműmeghajtások jövője.

Testnevelés és sport:
kerékpározás.
Fizika: motorok,
mechanika.

Matematika:
tájékozódás a térben
térkép és egyéb
Környezet- és egészségtudatos közlekedés
vázlatok alapján,
A közlekedési eszközök által okozott, a környezetet terhelő, illetve az számok, műveletek,
egészséget károsító hatások.
számítások
A mozgás élménye. A természet mint közlekedési környezet.
időtartamokkal.
A biztonságos túrakerékpározás. Kerékpártúra-útvonalak, útvonalterv
készítése.
Informatika:
Alkalmazások
Nyomtatott és elektronikus közlekedési információforrások
használata. Többszálú
Tájékozódás közlekedési útvonalakról, járatokról, adatokról.
lineáris olvasás.
Papíralapú és elektronikus menetrendek használata.
A közlekedés idő- és költségigényének meghatározása
útvonaltervező segítségével.
A közlekedési környezet – mint rendszer – jellemzői.
A közlekedési infrastruktúra mennyiségi jellemzői (idő, sebesség,
gyakoriság, közlekedési logisztika).
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

Motor, útvonaltervezés, menetrend, környezettudatos közlekedés,
környezeti terhelés, tömegközlekedés, közút, kerékpárút, híd, aluljáró,
felüljáró
Információk gyűjtése, megosztása a saját település, lakókörnyezet
úthálózatáról, tömegközlekedéséről, annak az ott élők életmódjára
gyakorolt hatásáról
Információk szerzése, képek gyűjtése a személy- és teherszállítás
történetéről, a közlekedési infrastruktúra fejlődéséről

Javasolt
tevékenységek

Statisztikai adatok, táblázatok, diagramok elemzése alapján
véleményformálás a közlekedési hálózatok szerepéről, a személy- és
teherszállítás jelentőségéről
Tájékozódás a közlekedési eszközök által okozott, a környezetet terhelő,
illetve az egészséget károsító hatásokról esettanulmányokon keresztül
Példák gyűjtése, bemutatása környezetbarát, biztonságos megoldásokra a
közlekedésben

TEMATIKAI
EGYSÉG

5. KOMPLEX MODELLEZÉSI FELADAT

Órakeret 8 óra
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Előzetes tudás

Tanulási
eredmények

Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és célszerű
felhasználása. Rajzolvasás, mérés.
Tárgyak elkészítése minta alapján.
Egyszerű szerelési műveletek elvégzése segítséggel. Szerszámok
biztonságos alkalmazása.
Tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése.
jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és
lépéseinek meghatározásában;
megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben;
felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait;
alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ
szerszámot, eszközt;
önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat
eredményességét;
környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak
megfelelően választ a rendelkezésre álló anyagokból;
az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli;
komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál;
holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére
törekszik;
döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel;
érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és
az emberi tevékenység szerepét, jelentőségét;
felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés
kapcsolatát;
felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák
megoldásában;
felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és
megszervezésében, tudatosan gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi
és nem anyagi erőforrásokkal;
rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást;
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;
ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel
kapcsolatban megfogalmazza saját preferenciáit.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Karbantartás a háztartásban
Vízvezeték-szerelvények, különféle vízcsapok, lefolyók, WC
tartályok működése (szabályozása), gyakran előforduló hibák,
javítások.
Áramkör: a biztosító, a vezeték és a szerelvények mérete, valamint
a fogyasztók teljesítménye közötti összefüggés.
Világítási áramkör, foglalatok, izzófajták, energiatakarékos izzók,
kapcsolók – adatok értelmezése, összehasonlítása.

Kapcsolódási
pontok
Fizika: áramkör,
vezető, fogyasztó, az
elektromos áram
munkája és
teljesítménye.
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Fali dugaszoló aljzatok, vezetékcsatlakozások, villásdugók
szerelése.
A laikus által végezhető javítások határai.
Tárgykészítés
Egy probléma (érzékelés, kapcsolás stb.) megoldása elektronikai
áramkör modell készítésével, a hozzá tartozó kapcsolási rajz
segítségével.
Az irányítástechnika és az automatizálás alapjainak megismerése a
készített modell segítségével.
Motoros járműmodell (közúti, vízi, vagy kötött pályás) tervezése,
elkészítése, kipróbálása, értékelése.
A gépek és a gépelemek megismerése a készített modell
segítségével.
VAGY (az érdeklődési kör és a lehetőségek függvényében) PL:
Kerttervezés
Adott környezeti jellemzők éghajlat, talaj, kert tájolása, növények
ismerete, szükséges szerszámok

Informatika:
információkeresés,.
Biológia: Haszon és
dísznövények,évelők,
Földrajz: éghajlati
adottságok

Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő
munkakörnyezet
Biztonságos munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete,
alkalmazása.
A szerszámok célszerű, balesetmentes használata.
A munkakörnyezet rendjének fenntartása.
A műveletekhez szükséges munkavédelmi felszerelések
alkalmazása.
A segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése.
Fogalmak

Javasolt
tevékenységek

Az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok,
eszközök megnevezése
A „Jövő városának” elkészítése projektmunkában, akár a storyline
módszer alkalmazásával. Modellezni lehet az épületeket, a város
infrastruktúráját, energiaellátását. A kivitelezés során alkalmazni lehet a
legkorszerűbb technológiákat (például lézervágó, 3D nyomtató),
amennyiben ezek az iskolában rendelkezésre állnak. Kutatás a városok
és a közlekedés várható fejlődési irányáról, az emberek élet- és
munkakörülményeinek változásáról. A szerzett információk
felhasználása a tervezési folyamatban. Alkotótevékenység a tervek
mentén. Az elkészült modell értékelése, a tervektől való eltérés
vizsgálata

A tevékenységek megvalósíthatók átlagos osztályteremben is egyszerű anyagokból, alapvető
szerszámokkal, de eredményesebb, ha rendelkezésre áll egy felszerelt műhelyterem, mely 15
tanuló foglalkoztatásához megfelelő munkaasztallal, a különböző anyagfajták
megmunkálásához szükséges szerszámokkal, eszközökkel, elektromos kisgépekkel rendelkezik.
15 főnél nagyobb létszámú osztály esetében mindenképpen szükséges a csoportbontás
biztosítása.
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Követelmények







A technika, a gazdaság világában, a környezetben kreatív módon tudjanak élni.
Problémamegoldó, elemző és rendszerező képességük a technikai tevékenység során
fejlődjön.
Térszemléletük, esztétikai érzékük, döntési képességük, kézügyességük fejlődjön.
Értékelő és elemző készségük, beszéd- és kifejezőkészségük fejlődjön a tervező és
kivitelező munka során.
Az elemi munkaszokásokat, algoritmusokat, a kulturált magatartást és életvitelt
sajátítsák el.

A tanulók értékelésének formái:
Az értékelés kiemelt szempontjai: a tanulók önmagukhoz mért fejlődése
Szóbeli feleletek
 összefüggő felelet
 rövid beszámoló a megfigyelésekről, az egyénileg vagy csoportmunkában végzett
anyagvizsgálatok és gyűjtőmunkák tapasztalatairól
 kiselőadás a megfigyelésről, szakirodalomban olvasottakról
Írásbeli munkák
 rövid írásbeli felelet
 témazáró dolgozat (ellenőrző feladatlap kitöltése)
 házi dolgozat
 rejtvénykészítés, rejtvényfejtés
 számítási feladat megoldása
 műszaki rajz készítése
 mérési feljegyzés (szelektív hulladékgyűjtés)
 gyűjtő- és kutatómunka (anyaggyűjtemények, szógyűjtés, )
 füzetvezetés
Manuális munka
 munkadarab elkészítése
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Testnevelés
Az alapfokú nevelés-oktatás második szakaszába lépve az 1–4. évfolyamon elkezdett sokoldalú
pszichomotoros és az ezen keresztül megvalósuló kognitív, affektív-emocionális képességösszetevők 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 tananyagfeldolgozás. 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
az önismeretet, az önelfogadás képességét, melynek rendszeresen alkalmazott eszköze – a
pedagógus általi előremutató formatív visszajelzések mellett – az ön- és társértékelés. Ezek a
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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 tanításitanulási 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,
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).
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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, 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.
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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 pontértéktáblázatok, 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
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.
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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;
− 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
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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.
−
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5. évfolyam
Az 5. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 170 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció
Atlétikai jellegű feladatmegoldások
Torna jellegű feladatmegoldások
Sportjátékok
Testnevelési és népi játékok
Önvédelmi és küzdősportok
Alternatív környezetben űzhető mozgásformák
Úszás
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
20
26
23
40
22
5
16
18
170

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.
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TÉMAKÖR: GIMNASZTIKA ÉS RENDGYAKORLATOK – PREVENCIÓ, RELAXÁCIÓ
Javasolt óraszám: 18 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 témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat;
− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében segítséggel végez
ilyen tevékenységet.

Fejlesztési feladatok és ismeretek
 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének, technikai
végrehajtásának önálló alkalmazása
 4 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok bemutatás utáni önálló végrehajtásra törekvő pontos
és rendszeres kivitelezése
 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 gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő végrehajtása
 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös végrehajtása
 a terhelések utáni nyújtó gyakorlatok jelentőségének megismerése
 A stressz fogalmának, pozitív megküzdési stratégiáinak megismerése
 Az egyszerűbb relaxációs technikák megismerése
Fogalmak

menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; szergyakorlatok, utasítás,
szóban közlés, bemutatás, relaxáció, izomhúzódás, izomszakadás, izomgörcs, izomláz,
keringésfokozás
Minimum követelmény a 4 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok bemutatás utáni
önálló végrehajtásra törekvő pontos és rendszeres kivitelezése, illetve az alakzatok (oszlop-,
vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó kivitelezése.

TÉMAKÖR: ATLÉTIKAI JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK
Javasolt óraszám: 23 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 használja
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− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn,
egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás
közben;
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– 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 m-en időre
 Váltófeladatok párban, helyben és mozgás közben
 Dobógyakorlatok 1–3 kg-os tömött labdával fekvésben, ülésben, térdelésben, állásban, dobások
különböző eszközökkel (labdák, karikák, szivacsgerely, szoknyás labda)
 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
technikával
 Folyamatos futások egyenletes ritmusban és tempóváltással 8-10 percen keresztül
 Az atlétika főbb versenyszabályainak megismerése, gyakorlatban történő alkalmazása
Fogalmak

elrugaszkodó láb, lendítő láb, térdelőrajt, hibás rajt, váltójel, tempóérzék, lépő technika,
nekifutási távolság, optimális sebesség, kidobási vonal
Minimum követelmény, 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 m-en időre, távolugrás lépő technikával, illetve a folyamatos
futások egyenletes ritmusban és tempóváltással 8-10 percen keresztül.

TÉMAKÖR: TORNA JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK
Javasolt óraszám: 23 óra
Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő
gyakorlatokat;
− a mindennapi sporttevékenységébe beépíti a korrekciós gyakorlatokat;
− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében segítséggel
kezdeményez ilyen tevékenységet;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− segítségadással képes egy-egy általa kiválasztott tornaelem bemutatására és a tanult
elemekből önállóan alkotott gyakorlatsor kivitelezésére.
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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
 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, lendületek,
ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása
 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
 Mászókulcsolással mászás (kötélen), függeszkedési kísérletek, mászóversenyek
 Talajon:



 Gurulóátfordulások előre-hátra különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe
 Kézállásba fellendülés segítségadással, falnál
 Kézenátfordulás oldalra
 Mérlegállás végrehajtásának tökéletesítése
 Összefüggő talajgyakorlat összeállítása
Ugrószekrényen:



 Keresztbe állított ugrószekrényen zsugorkanyarlati átugrás
Gerendán:



Alacsony gerendán: felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és lábterpesztéssel leugrás
Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel is;

Fogalmak

függeszkedés, talajgyakorlat, terpeszleugrás, lefüggés, lebegőfüggés, hátsó függés,
zsugorlefüggés, homorított leugrás, érintőjárás, hármaslépés, fellendülés, ellendülés,
átfordulás, zsugorkanyarlati átugrás, guggoló átugrás
Minimum követelmény, egyensúlyozási gyakorlatok megvalósítása helyben helyzetváltoztatásokkal és
különböző kartartásokkal, valamint helyváltoztatással eltérő irányokba tornapadon, annak merevítő
gerendáján és/vagy gerendán, gurulóátfordulások előre-hátra különböző testhelyzetekből különböző
testhelyzetekbe, illetve kézállásba fellendülés segítségadással, falnál.

TÉMAKÖR: SPORTJÁTÉKOK-MINDENKORI TESTNEVELÉST TANÍTÓ TESTNEVELŐ
DÖNTÉSE ALAPJÁN

Javasolt óraszám: 35 óra
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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
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− 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 tudatos alkalmazása
 Kisjátékokban védőként a támadó és a célfelület helyzetéhez igazodó helyezkedés tudatos
alkalmazása
 A sportjátékokban megjelenő egyéni és csapatrész támadó, védekező technikai elemeinek
megismerése, gyakorlása

− Kézilabda









A labda nélküli technikai elemek, mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka,
indulások-megállások, cselezések irányváltással
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 kapus alaphelyzetének kialakítása; magasan, félmagasan, laposan és pattanásból érkező
labdák védési technikájának elsajátítása kézzel és lábbal

− Kosárlabda
● A labda nélküli technikai elemek, mint az alaphelyzet
● Labdavezetés irányváltásokkal, ritmusos labdavezetés, hosszú indulás, megállás
folyamatos labdavezetésből
● Labdaátadások kétkezes mellsővel és felsővel, egykezes felső és alsó
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● 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,
● 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
− Röplabda
● A labda nélküli alaphelyzet, valamint az érkező labdához történő helyezkedés
tudatosítása
● A kosárérintés, az alkarérintés elsajátítása egyéni és páros gyakorlatokban
● Kisjátékokban (2-2, 3-3, 4-4) a nyitásfogadás,
● 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, laposan érkező labdák átvételének
alkalmazása talppal, belsővel
● Alakzattartással történő labdás koordinációs passzgyakorlatok
● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, állított labdával, mozgásból, a futással
megegyező irányból, szemből érkező labdával
● 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 szabályokkal
− 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 és társnak
● Lövések és húzások közötti különbség megéreztetése
● Folyamatos labdaátadások társnak
● Kapura lövések helyből, labdavezetésből
● 1-1, 2-1 elleni kisjátékok, a támadójátékosok együttműködése és a védőjátékos
helyezkedésének gyakorlása
Fogalmak

kétszer indulás, lépéshiba, alsó egyenes nyitás, állásrend, röplabda – forgás, egy-és kétütemű
megállás, indulócsel, labda fedezése, bedobás, szabaddobás, szabadrúgás, büntetődobás,
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büntetőrúgás, alakzattartásos passzgyakorlat, területvédekezés, emberfogás, páros és hármas
lefutás, floorball – ütőfogás, labdahúzás és -lövés, kapuelőtér
Minimum követelmények


Kézilabda esetén: indulások-megállások, 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, labdavezetés irány- és iramváltásokkal, kapura
dobások helyből, alapvető szabályok,

● Kosárlabda esetén: A labda nélküli technikai elemek, mint az alaphelyzet, labdavezetés
irányváltásokkal, ritmusos labdavezetés, labdaátadások kétkezes mellsővel és felsővel,
egykezes felső és alsó, a helyből történő kosárra dobás, egy-két labdaleütésből, majd
folyamatos labdavezetésből és társtól kapott labdából történő fektetett dobás
technikájának ismerete, gyakorlati elsajátítása, alapvető szabályok,
● Röplabda esetén: A labda nélküli alaphelyzet, valamint az érkező labdához történő
helyezkedés tudatosítása, a kosárérintés, az alkarérintés elsajátítása egyéni és páros
gyakorlatokban, forgásszabály alkalmazása
● Labdarúgás esetén: Labdavezetések és labdaátadások gyakorlása, laposan érkező
labdák átvételének alkalmazása talppal, belsővel, alakzattartással történő labdás
koordinációs passzgyakorlatok, rúgások gyakorlása célba belső csüddel, állított
labdával, mozgásból, a futással megegyező irányból, szemből érkező labdával,
létszámazonos kisjátékok és mérkőzésjátékok szabályokkal
● Floorball esetén: Labda nélküli technikai elemek, mint az alapállás, a helyes ütőfogás,
ütővel való haladás, indulások-megállások, cselezések irányváltoztatással elsajátítása,
labda terelése egyenes vonalban és irányváltoztatással, labdaütések és társnak,
folyamatos labdaátadások társnak

TÉMAKÖR: TESTNEVELÉSI ÉS NÉPI JÁTÉKOK
Javasolt óraszám: 17 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;
− 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
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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. váltóés 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)
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, ütempassz, testcsel
Minimum követelmény: A testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása,
következetes betartása, 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).

TÉMAKÖR: ÖNVÉDELMI ÉS KÜZDŐSPORTOK
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Javasolt óraszám: 5 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
 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) 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
 Egy választott küzdősport korosztály-specifikus alaptechnikájának és elméleti ismereteinek
elsajátítása

− Birkózás
● Birkózó alapállás technikájának elsajátítása
● Birkózó alapfogásban (páros felkarfogás) társ tolása, majd húzása egyenes vonalban
(előre-hátra)
● Grundbirkózás párokban, birkózó fogásban végrehajtott húzások-tolások
alkalmazásával
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● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának megismerése,
gyakorlása a páros küzdelmekben
− Karate
● Alapvető karateállások és testtartások megismerése
● Alapállásból helyváltoztatások előre és hátra rögzített kartartásokkal
● A tanult ütések 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 gyakorlása különböző magasságokba, helyváltoztatás közben

Fogalmak

lefogás, oldalsó leszorítás, karberántás, könyökfelütés, kibújás, oldalsó leszorítások,
csuklófeszítés, tatami, tompítás, birkózófogás, fogáskeresés, fogásbontás, egyensúlybontás,
társemelés, egyenes ütés, karate védéstechnikák, ellentámadás, küzdőtávolság,
Minimum követelmény: A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes
betartása, illetve
● Birkózás esetén: Birkózó alapállás technikájának elsajátítása, grundbirkózás párokban,
birkózó fogásban végrehajtott húzások-tolások alkalmazásával
● Karate esetén: Alapvető karateállások és testtartások megismerése, alapállásból
helyváltoztatások előre és hátra rögzített kartartásokkal

TÉMAKÖR: ALTERNATÍV KÖRNYEZETBEN ŰZHETŐ MOZGÁSFORMÁK
Javasolt óraszám: 16 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;
− 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 (pl.: frizbi, futás, görkorcsolya, túrázás,
tájfutás parkban, strandkézilabda, asztalitenisz, tollaslabda, kerékpározás)
 Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, jártasság szintű elsajátítása (pl.: szánkózás,
korcsolyázás, jégkorong)
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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, tájfutás, jégkorong, erdei tornapálya, térkép,
turistajelzések, környezetvédelem
Minimum követelmény: szabadban végezhető sportágak ismeretének bővítése, téli és nyári
rekreációs sportok megismerése, szabadtéri kondipark gépeinek használata, a környezetés természetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás
kialakítása

TÉMAKÖR: ÚSZÁS (AMENNYIBEN ADOTTAK A FELTÉTELEK.)
Javasolt óraszám: 18 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
 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 úszásnem(ek) megtanulása és folyamatos gyakorlása
 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, rajtfejes, intenzív úszás, állóképesség
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Minimum követelmény: az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai,
öltözködési szokások automatizálása, a balesetek megelőzésére tett intézkedések
megismerése, korábban elsajátított úszásnem(ek) gyakorlása, technikájának javítása
(amennyiben a tanuló az 1–4. osztályban tanult úszni)
Minimum követelmény az 5. évfolyam végére:

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció
Minimum követelmény a 4 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok bemutatás utáni
önálló végrehajtásra törekvő pontos és rendszeres kivitelezése, illetve az alakzatok (oszlop-,
vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó kivitelezése.
Atlétikai jellegű feladatmegoldások
Minimum követelmény, 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 m-en időre, távolugrás lépő technikával, illetve a folyamatos
futások egyenletes ritmusban és tempóváltással 8-10 percen keresztül.
Torna jellegű feladatmegoldások
Minimum követelmény, egyensúlyozási gyakorlatok megvalósítása helyben helyzetváltoztatásokkal és
különböző kartartásokkal, valamint helyváltoztatással eltérő irányokba tornapadon, annak merevítő
gerendáján és/vagy gerendán, gurulóátfordulások előre-hátra különböző testhelyzetekből különböző
testhelyzetekbe, illetve kézállásba fellendülés segítségadással, falnál.

Sportjátékok-Mindenkori testnevelést tanító testnevelő döntése alapján
Minimum követelmények


Kézilabda esetén: indulások-megállások, 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, labdavezetés irány- és iramváltásokkal, kapura
dobások helyből, alapvető szabályok,

● Kosárlabda esetén: A labda nélküli technikai elemek, mint az alaphelyzet, labdavezetés
irányváltásokkal, ritmusos labdavezetés, labdaátadások kétkezes mellsővel és felsővel,
egykezes felső és alsó, a helyből történő kosárra dobás, egy-két labdaleütésből, majd
folyamatos labdavezetésből és társtól kapott labdából történő fektetett dobás
technikájának ismerete, gyakorlati elsajátítása, alapvető szabályok,
● Röplabda esetén: A labda nélküli alaphelyzet, valamint az érkező labdához történő
helyezkedés tudatosítása, a kosárérintés, az alkarérintés elsajátítása egyéni és páros
gyakorlatokban, forgásszabály alkalmazása
● Labdarúgás esetén: Labdavezetések és labdaátadások gyakorlása, laposan érkező
labdák átvételének alkalmazása talppal, belsővel, alakzattartással történő labdás
koordinációs passzgyakorlatok, rúgások gyakorlása célba belső csüddel, állított
labdával, mozgásból, a futással megegyező irányból, szemből érkező labdával,
létszámazonos kisjátékok és mérkőzésjátékok szabályokkal
● Floorball esetén: Labda nélküli technikai elemek, mint az alapállás, a helyes ütőfogás,
ütővel való haladás, indulások-megállások, cselezések irányváltoztatással elsajátítása,
labda terelése egyenes vonalban és irányváltoztatással, labdaütések és társnak,
folyamatos labdaátadások társnak
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Testnevelési és népi játékok
Minimum követelmény: A testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása,
következetes betartása, 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).
Önvédelmi és küzdősportok
Minimum követelmény: A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes
betartása, illetve
● Birkózás esetén: Birkózó alapállás technikájának elsajátítása, grundbirkózás párokban,
birkózó fogásban végrehajtott húzások-tolások alkalmazásával
● Karate esetén: Alapvető karateállások és testtartások megismerése, alapállásból
helyváltoztatások előre és hátra rögzített kartartásokkal

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák
Minimum követelmény: szabadban végezhető sportágak ismeretének bővítése, téli és nyári
rekreációs sportok megismerése, szabadtéri kondipark gépeinek használata, a környezetés természetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás
kialakítása
Úszás (Amennyiben adottak a feltételek.)
Minimum követelmény: az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai,
öltözködési szokások automatizálása, a balesetek megelőzésére tett intézkedések
megismerése, korábban elsajátított úszásnem(ek) gyakorlása, technikájának javítása
(amennyiben a tanuló az 1–4. osztályban tanult úszni)
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6. évfolyam
Az 6. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 170 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció
Atlétikai jellegű feladatmegoldások
Torna jellegű feladatmegoldások
Sportjátékok
Testnevelési és népi játékok
Önvédelmi és küzdősportok
Alternatív környezetben űzhető mozgásformák
Úszás
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
20
26
23
40
22
5
16
18
170

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:
− 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
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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

Minimum követelmény: 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok bemutatás utáni
önálló végrehajtásra törekvő pontos és rendszeres kivitelezése, alakzatok (oszlop-, vonal-,
kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása, légzőgyakorlatok összeállítása segítséggel,
azok végrehajtása, különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd
önálló (kis tanári segítséggel) összeállítása, végrehajtása.

TÉMAKÖR: ATLÉTIKAI JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK
Javasolt óraszám: 26 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)
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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

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
Minimum követelmény: Futóiskolai és futófeladatok egyenesen és íven, előre, hátra, oldalra
mozgás közben 20–40 m hosszan. Ugrófeladatok el- és felugrással, akadályokra és akadályok
átugrásával, 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, folyamatos futások egyenletes
ritmusban és tempóváltással 8-10 percen keresztül.

TÉMAKÖR: TORNA JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK
Javasolt óraszám: 23 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
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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
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 segítséggel
 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
Gyűrűn:





(Fiúknak) Érintő magas gyűrűn: függésben térd- és sarokemelések; alaplendület;
zsugorlefüggés; lefüggés; fellendülés lebegő függésbe; hátsó függésből emelés lebegő
függésbe; homorított leugrás
Gyűrűn: hátsó függés; fellendülés lebegő függésbe; függésben lendület hátra, homorított leugrás
(Lányoknak) Lendületek előre-hátra; fellendülés lebegő függésbe; zsugorlefüggés

Fogalmak

függeszkedés, támlázás, fejállás, talajgyakorlat, terpeszleugrás, lefüggés, lebegőfüggés, hátsó
függés, zsugorlefüggés, homorított leugrás, érintőjárás, hármaslépés, fellendülés, ellendülés,
billenés, átfordulás, zsugorkanyarlati átugrás, huszárugrás, guggoló átugrás
Minimum követelmény: Gimnasztikus elemek (csak lányok) – lépések, járások,
testsúlyáthelyezések, szökkenések, ugrások, fordulatok – kivitelezése. Gurulóátfordulások
előre-hátra különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe, illetve fejállás segítséggel.
Összefüggő talajgyakorlat összeállítása, hosszába állított ugrószekrényen felguggolás,
leguggolás, alacsony gerendán: felguggolás és homorított leugrás.
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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:
− 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, felugrásokleérkezések 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
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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
● 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
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● 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
● 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
Minimum követelmény: Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai és
alaptaktikai elemeinek, szabályainak elsajátítása, 1-1 elleni játékszituációkban a labdatartás,
labdafedezés alapelveinek tudatos alkalmazása. Kisjátékokban védőként a támadó és a
célfelület helyzetéhez igazodó helyezkedés tudatos alkalmazása.


Kézilabda esetén: Az egy és két kézzel történő labdaátadások helyben és mozgásból,
labdaátvételek különböző irányokból, labdavezetés irány- és iramváltásokkal, indulócselek
alkalmazása 1-1 elleni játékokban, kapura dobások helyből, kilépéssel, 3 lépésből, különböző
támadó helyekről.

● Kosárlabda esetén: A labda nélküli technikai elemek, mint az alaphelyzet, labdavezetés
irányváltásokkal, ritmusos labdavezetés, labdavezetés közben történő egyszerűbb
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irányváltoztatási módok elsajátítása, labdaátadások kétkezes mellsővel és felsővel,
egykezes felső és alsó, illetve egykezes tolt átadással helyben, a helyből történő kosárra
dobás, egy-két labdaleütésből, majd folyamatos labdavezetésből. Létszámazonos
kisjátékokban a támadó és védő szerepek gyakorlása. Alapvető szabályok, mint a
lépésszabály, a kétszer indulás szabálya.
● Röplabda esetén: 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.
Forgásszabály ismerete, alkalmazása.
● Labdarúgás esetén: Labdavezetések és labdaátadások gyakorlása a lábfej különböző
részeivel, laposan, rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, állított
labdával. Létszámazonos kisjátékok és mérkőzésjátékok szabályokkal.
● Floorball: Labda nélküli technikai elemek, mint az alapállás, a helyes ütőfogás, ütővel való
haladás, indulások-megállások, cselezések irányváltoztatással elsajátítása, labda terelése
egyenes vonalban és irányváltoztatással, labdaütések palánkra és társnak. Folyamatos
labdaátadások társnak és kapura lövések helyből.

TÉMAKÖR: TESTNEVELÉSI ÉS NÉPI JÁTÉKOK
Javasolt óraszám: 22 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;
− 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
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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. váltóés 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)
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
Minimum követelmény: 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. 11 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). Célfelületre törekvő létszámazonos pontszerző
kisjátékokban a támadó szerepek gyakorlása, a védőtől való elszakadás gyors iram- és
irányváltásokkal.

TÉMAKÖR: ÖNVÉDELMI ÉS KÜZDŐSPORTOK
Javasolt óraszám: 5 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:
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− 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
 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

586

● 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)
● 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

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
Minimum követelmény: A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes
betartása, 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, küzdelem tanult technikai elemeinek tudatos alkalmazása.
● Birkózás esetén: Birkózó alapállás technikájának elsajátítása, grundbirkózás párokban,
végrehajtott húzások-tolások alkalmazásával
● Karate esetén: Alapvető karateállások és testtartások megismerése, illetve az alapvető
karateütések technikájának elsajátítása helyváltoztatás nélkül.
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TÉMAKÖR: ALTERNATÍV KÖRNYEZETBEN ŰZHETŐ MOZGÁSFORMÁK
Javasolt óraszám: 16 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;
− 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 (pl.: frizbi, futás, görkorcsolya, túrázás,
tájfutás parkban, asztalitenisz, tollaslabda, kerékpározás)
 Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, jártasság szintű elsajátítása (szánkózás, korcsolyázás,
jégkorong)
 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
Minimum követelmény: A szabadban végezhető sportágak ismeretének bővítése, Szabadtéri
akadálypályák leküzdése.

TÉMAKÖR: ÚSZÁS (AMENNYIBEN ADOTTAK A FELTÉTELEK.)
Javasolt óraszám: 18 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.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek
 Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési szokások
automatizálása
 A balesetek megelőzésére tett intézkedések megismerése
 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
Minimum követelmény: Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai,
öltözködési szokások automatizálása, illetve a balesetek megelőzésére tett intézkedések
megismerése. A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a
monotóniatűrés továbbfejlesztése. A vízben végezhető játékok tanulása, az úszások
megszerettetése és már a korábban elsajátított úszásnem(ek) gyakorlása, technikájának
javítása.
Minimum követelmény a 6. évfolyam végére:

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció
Minimum követelmény: 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok bemutatás utáni
önálló végrehajtásra törekvő pontos és rendszeres kivitelezése, alakzatok (oszlop-, vonal-,
kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása, légzőgyakorlatok összeállítása segítséggel,
azok végrehajtása, különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd
önálló (kis tanári segítséggel) összeállítása, végrehajtása.
Atlétikai jellegű feladatmegoldások
Minimum követelmény: Futóiskolai és futófeladatok egyenesen és íven, előre, hátra, oldalra
mozgás közben 20–40 m hosszan. Ugrófeladatok el- és felugrással, akadályokra és akadályok
átugrásával, 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, folyamatos futások egyenletes
ritmusban és tempóváltással 8-10 percen keresztül.
Torna jellegű feladatmegoldások
Minimum követelmény: Gimnasztikus elemek (csak lányok) – lépések, járások,
testsúlyáthelyezések, szökkenések, ugrások, fordulatok – kivitelezése. Gurulóátfordulások
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előre-hátra különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe, illetve fejállás segítséggel.
Összefüggő talajgyakorlat összeállítása, hosszába állított ugrószekrényen felguggolás,
leguggolás, alacsony gerendán: felguggolás és homorított leugrás.
Sportjátékok-Mindenkori testnevelést tanító testnevelő döntése alapján
Minimum követelmény: Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai és
alaptaktikai elemeinek, szabályainak elsajátítása, 1-1 elleni játékszituációkban a labdatartás,
labdafedezés alapelveinek tudatos alkalmazása. Kisjátékokban védőként a támadó és a
célfelület helyzetéhez igazodó helyezkedés tudatos alkalmazása.

 Kézilabda esetén: Az egy és két kézzel történő labdaátadások helyben és mozgásból,
labdaátvételek különböző irányokból, labdavezetés irány- és iramváltásokkal, indulócselek
alkalmazása 1-1 elleni játékokban, kapura dobások helyből, kilépéssel, 3 lépésből, különböző
támadó helyekről.

● Kosárlabda esetén: A labda nélküli technikai elemek, mint az alaphelyzet, labdavezetés
irányváltásokkal, ritmusos labdavezetés, labdavezetés közben történő egyszerűbb
irányváltoztatási módok elsajátítása, labdaátadások kétkezes mellsővel és felsővel,
egykezes felső és alsó, illetve egykezes tolt átadással helyben, a helyből történő kosárra
dobás, egy-két labdaleütésből, majd folyamatos labdavezetésből. Létszámazonos
kisjátékokban a támadó és védő szerepek gyakorlása. Alapvető szabályok, mint a
lépésszabály, a kétszer indulás szabálya.
● Röplabda esetén: 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.
Forgásszabály ismerete, alkalmazása.
● Labdarúgás esetén: Labdavezetések és labdaátadások gyakorlása a lábfej különböző
részeivel, laposan, rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, állított
labdával. Létszámazonos kisjátékok és mérkőzésjátékok szabályokkal.
● Floorball: Labda nélküli technikai elemek, mint az alapállás, a helyes ütőfogás, ütővel való
haladás, indulások-megállások, cselezések irányváltoztatással elsajátítása, labda terelése
egyenes vonalban és irányváltoztatással, labdaütések palánkra és társnak. Folyamatos
labdaátadások társnak és kapura lövések helyből.

Testnevelési és népi játékok
Minimum követelmény: 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. 11 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). Célfelületre törekvő létszámazonos pontszerző
kisjátékokban a támadó szerepek gyakorlása, a védőtől való elszakadás gyors iram- és
irányváltásokkal.
Önvédelmi és küzdősportok
Minimum követelmény: A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes
betartása, az állásban és egyéb kiinduló helyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a
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gyorsaságot, az egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő társérintés nélküli páros, csoportos és
csapat jellegű eszköz nélküli és eszközös küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások
szabálykövető végrehajtása, küzdelem tanult technikai elemeinek tudatos alkalmazása.
● Birkózás esetén: Birkózó alapállás technikájának elsajátítása, grundbirkózás párokban,
végrehajtott húzások-tolások alkalmazásával
● Karate esetén: Alapvető karateállások és testtartások megismerése, illetve az alapvető
karateütések technikájának elsajátítása helyváltoztatás nélkül.
Alternatív környezetben űzhető mozgásformák
Minimum követelmény: A szabadban végezhető sportágak ismeretének bővítése, Szabadtéri
akadálypályák leküzdése.
Úszás (Amennyiben adottak a feltételek.)
Minimum követelmény: Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai,
öltözködési szokások automatizálása, illetve a balesetek megelőzésére tett intézkedések
megismerése. A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a
monotóniatűrés továbbfejlesztése. A vízben végezhető játékok tanulása, az úszások
megszerettetése és már a korábban elsajátított úszásnem(ek) gyakorlása, technikájának
javítása.
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7–8. évfolyam
A pubertáskorba lépő tanulók testalkati, pszichomotoros és lelki értelemben egyaránt jelentős
változásokon mennek keresztül. A fiúknál jelentkező erőteljes megnyúlási szakasz a már
stabilizálódott mozgáskészségek, koordinációs képességek színvonalát ronthatja, míg a leányok
testalkati átrendeződése inkább kondicionális értelemben okozhat teljesítményromlást.
Különösen kiemelendő az aerob állóképesség visszaesése, amely többek között a leányok
megváltozott érdeklődési köréből adódó mozgásigény-csökkenés eredménye. A két nem
közötti testalkati eltérés a terhelhetőség különbségében is jelentősen megmutatkozik.
Ebben a korban a kondicionális fejlesztés egyre inkább különválik a koordinációs képzéstől.
Ezzel párhuzamosan a motiválás eszközeként a tudatosítás, az ok-okozati összefüggések
feltárása, a mindennapi életben történő használhatóság megemlítése egyaránt belső motivációs
többletet nyújt. A serdülőkorra tehető a mozgásszervi betegségek számának ugrásszerű
növekedése. Ebből kiindulva kiemelt szerepet kell szánni a saját testtömeget felhasználó vagy
kisebb súlyú eszközökkel támogatott relatíverő-növelésnek, de különösen a törzsizom erőállóképessége javításának, valamint az aerob állóképesség fejlesztésének. A koordinációs
képzés terén szenzitív időszaknak tekinthető a téri-tájékozódó és az összekapcsolási-átállási
képesség fejleszthetősége. Serdülőkorban a fiúk ízületi, izomzati mozgékonysága jelentősen
visszaeshet, melynek mértékét rendszeres gyakorlással mérsékelhetjük. A sportjátékok
oktatásában a nagyobb létszámmal végzett játékok összetettebb taktikai lehetőségei egyre
jobban kihasználhatók, miközben csoportos feladatokkal a szabálykövető magatartásforma, a
társak elfogadása, az együttműködés készségszinten realizálódhat.
A nevelési-oktatási folyamatok során a tanulók szélsőséges és hullámzó érzelmi állapota a
pedagógustól ‒ a következetesség betartása mellett ‒ nagyfokú türelmet és elfogadást igényel.
Ez megfelelő rugalmasságot, empátiát feltételez az értékelés és az osztályozás területén is. A
gondolkodás fejlesztését szolgáló deduktív jellegű tanulási helyzetek egyre nagyobb arányban
alkalmazhatók. A tanulók az elméleti ismereteik gyarapodásával tudatosabban kezdik
értelmezni az egészségorientált képességeiket felmérő tesztek eredményeit, miközben
felismerik erősségeiket és hiányosságaikat.
Az önvédelmi és küzdősportok területén a kondicionális képességek fejlődésével
párhuzamosan bekapcsolódik az oktatásba a technikák mozgásdinamikájának célszerű
növelése, a megfelelő balesetvédelmi előírások és követelmények fokozott megtartása mellett.
Mivel a tanulók által kivitelezett technikák egyre erősebbek, folyamatos hangsúly van a társak
iránti tisztelet, tolerancia gyakorlásán, valamint a maximális önkontroll megvalósításán. A
tanári irányítás kiemelt jelentőséget kap a nyílt készséget feltételező mozgásformáknál.
A gyógytestnevelés gyakorlatainak végrehajtása eléri a készségszintet. Egyik fő cél a tanulók
mozgásszervi elváltozását és betegségét illetően a javító, korrigáló gyakorlatok, valamint az
optimális aerob terhelést szolgáló mozgásformák tudatos alkalmazása a mindennapi életben.
Emellett cél a megismert szabadidős és sportjátékok adaptív alkalmazása az egészségi állapot
javítása érdekében.
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
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−

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;
− 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.
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7. évfolyam
A 7. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 170 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció
Atlétikai jellegű feladatmegoldások
Torna jellegű feladatmegoldások
Sportjátékok
Testnevelési és népi játékok
Önvédelmi és küzdősportok
Alternatív környezetben űzhető mozgásformák
Úszás
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
20
26
23
40
22
5
16
18
170

A gyógytestnevelő tanárok a helyi tanterv (tanmenet) készítésekor a Gyógytestnevelés
témakör óraszámát az adott intézményben gyógytestnevelés-órára szánt éves óraszám 3050%-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.

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:
− 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
 5-6 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatok összeállítása, végrehajtása tanári kontrollal
 A bemelegítés és a harmonikus erőfejlesztés egészségmegőrző hatásának tudatosítása, alapelveinek
elsajátítása
 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)
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A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok összeállítása, azok
gyakorlása
A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló gyakorlatok önálló
összeállítása, azok helyes végrehajtása
Légzőgyakorlatok végrehajtása
A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő
végrehajtása, alkalmazása
A különböző mozgatórendszeri sérülések megelőzését, rehabilitációját érintő elemi szintű
alapelvek, eljárások megismerése
A nyugalomban lévő és bemelegített izomzat tulajdonságainak megismerése, a fáradt izmok
lehetséges sérüléseinek (izomhúzódás, izomszakadás, izomgörcs, izomláz) ok-okozati tényezők
szerinti beazonosítása
A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési stratégiák tanári
segítséggel történő alkalmazása
Az egyszerűbb relaxációs technikák elsajátítása és alkalmazása
Összetett gimnasztikai gyakorlatok, illetve egyszerűbb gimnasztikai gyakorlatok
lépéskombinációkkal zenére

Fogalmak

menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; utasítás, szóban közlés,
bemutatás, bemutattatás, relaxáció, stresszkezelés, szergyakorlatok
Minimum követelmény: 5-6 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatok összeállítása,
végrehajtása tanári kontrollal. A bemelegítés és a harmonikus erőfejlesztés egészségmegőrző
hatásának tudatosítása, alapelveinek elsajátítása. Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt
alakzat) alkalmazó gyakorlása, illetve menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban.
Légzőgyakorlatok végrehajtása és a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő végrehajtása,
alkalmazása

TÉMAKÖR: ATLÉTIKAI JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK
Javasolt óraszám: 26 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.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek
 A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-, mozgásképesség- és
egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása
 Futóiskolai gyakorlatok (taposó futás, ollózó futás, saroklendítés, térdemelés, keresztező futás),
futófeladatok (repülő és fokozó futás) különböző irányokba és kombinációkban, variációkban,
egyenes vonalon, íveken és irányváltással
 A tartós futás egészségmegőrző, ideális testtömeg elérését, megtartását elősegítő
intenzitászónájának megismerése, ellenőrzése (pulzusmérés)
 Egyenletes futások tempótartással 8-12 percig, futások 100–400 m-es távolságon egyenletes és
változó iramban
 Ugróiskola-gyakorlatok kis és közepes lendületből (indiánszökdelés, indiánszökdelés azonos lábról
2-4 lépésre, indiánszökdelés sasszéval előre és felugrásra törekedve, egy- és háromlépéses
sorozatelugrások, szökdelések, ugrások sorozatban akadályokon és akadályok felett egy és páros
lábon
 Dobógyakorlatok könnyített és nehezített szerekkel egy és két kézzel, rögzített helyzetből és
lendületből társhoz, célra és távolságra
 Távolugrás közepes (6–10 lépés) és hosszabb (10–14 lépés) nekifutással, lépő technikával homokba,
szivacsba, emelt elugró helyről és elugró gerendáról
 Magasugrás átlépő, hasmánt vagy flop technikával 5–9 lépés lendületszerzéssel
 Kislabdahajítás 5–7 lépéses dobóritmussal, két-három keresztlépéssel célra és távolságra
 Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak
összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal
 Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása
 Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak, kiemelkedő külföldi és magyar személyiségeinek,
olimpikonjainak megismerése
Fogalmak

flop technika, olimpiai versenyszámok, világcsúcs, résztáv, pihenőidő; nyugalmi, munka- és
terheléses pulzus; váltogatott iramú futás, ferde hajítás, függőleges és vízszintes vektor,
támaszhelyzet, koordináció, kondíció
Minimum követelmény: A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-,
mozgásképesség- és egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása. Futóiskolai
gyakorlatok, a tartós futás egészségmegőrző megismerése. Ugróiskola-gyakorlatok kis és
közepes lendületből, dobógyakorlatok könnyített és nehezített szerekkel egy és két kézzel,
rögzített helyzetből és lendületből társhoz, célra és távolságra. Távolugrás közepes (6–10
lépés) és hosszabb (10–14 lépés) nekifutással, lépő technikával homokba, magasugrás átlépő
technikája, illetve kislabdahajítás 5–7 lépéses dobóritmussal. Az atlétika magyar
személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése.

TÉMAKÖR: TORNA JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK
Javasolt óraszám: 23 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;
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− 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 torna jellegű mozgásformák egészségfejlesztő szerepének tudatosítása
 A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb
izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása
 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 segítségadás elsajátítása
 Az önkontroll, az együttműködés és a segítségnyújtás fontosságának kialakítása
 A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése
 Differenciált gyakorlás a testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően
 (Csak lányok) Gimnasztikus – lépéseket, járásokat, testsúly-áthelyezéseket, szökkenéseket,
ugrásokat, fordulatokat tartalmazó – gyakorlatok kivitelezése
 A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek megismerése
 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások,
támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása
 A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak
összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal
 A női és férfitorna meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak
megismerése

− Talajon:
● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe;
gurulóátfordulások sorozatban is
● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal
● Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre
● Kézen átfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel
● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk)
● Csúsztatás nyújtott ülésből hason fekvésbe és vissza (lányok)
● Vetődés mellső fekvőtámaszból nyújtott ülésbe (fiúk)
● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel
− Ugrószekrényen:
● Keresztbe állított ugrószekrényen guggoló átugrás
● Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés
● Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással
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− Gerendán:
● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel is; mérlegállás; járás
guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás
● Függőleges repülés különböző kiinduló helyzetekből
● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok
− Gyűrűn:
● (Fiúknak) Magas gyűrűn: alaplendület; zsugorlefüggés; lendület előre
zsugorlefüggésbe; zsugorlefüggésből ereszkedés hátsó lefüggésbe; homorított leugrás
hátra, lendületből
● (Lányoknak) Érintő magas gyűrűn: lendületek előre-hátra; fellendülés lebegőfüggésbe;
zsugorlefüggés; ereszkedés hátsó függésbe; függésben lendület hátra, homorított
leugrás
● Mászókulcsolással mászás (rúdon, kötélen), vándormászás felfelé és lefelé;
függeszkedési kísérletek felfelé; mászóversenyek
Fogalmak

futólagos kézállás, csúsztatás, vetődés, összekötő elemek, erőfejlesztés, izomcsoport
Minimum követelmény: az együttműködés és a segítségnyújtás fontosságának kialakítása. A
helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése. A női és
férfitorna meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése.
Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe;
gurulóátfordulások sorozatban is. Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés.
Függőleges repülés különböző kiinduló helyzetekből, illetve mászókulcsolással mászás.

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:
− 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 készségszintű elsajátítása, alkalmazása
 A folyamatos csapatjáték kialakítása az adott sportág versenyszabályai mellett
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A sportjátékok különböző döntési helyzeteiben a csapat érdekeinek figyelembevételével a
legmegfelelőbb megoldások kiválasztására, együttműködésre való törekvés
1-1 elleni játékszituációkban a labdatartás, labdafedezés célszerű és tudatos alkalmazása
Kisjátékokban védőként a támadó és a célfelület helyzetéhez igazodó helyezkedés tudatos
alkalmazása
Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és
területvédekezés) tudatos alkalmazása, gyakorlása
A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és végrehajtása
tanári kontrollal
Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek,
olimpikonjainak megismerése

− Kézilabda
● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező
lábmunka, indulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással,
felugrások-leérkezések – alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során
● felugrásos kapura dobások előzetes lendületszerzésből
● Az egy és két kézzel történő labdaátadások pontosságának, távolságának növelése
helyben és mozgásból, alkalmazásuk gyors indulásokban és lerohanásokban
● A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs gyakorlatok egy és több
labdával (pl. háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban)
● Labdavezetés irány- és iramváltásokkal, indulócselek összekapcsolása kapura
dobásokkal
● Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd különböző lendületszerzési
módot követő felugrásból, beugrásból, félaktív, majd aktív védőjátékos ellen
● Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben
● Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban
● A kapus alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben
− Kosárlabda
● 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 – készségszintű alkalmazása a folyamatos
játéktevékenységben
● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és
hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás
egy és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb
irányváltoztatási módok célszerű és hatékony alkalmazása a mérkőzésjátékokban
● Labdaátadások különböző módjainak a játékhelyzethez igazított eredményes
végrehajtása
● 1-1 elleni játék gyakorlása labdaszerzést követően, indulási joggal rendelkező, majd
indulási joggal nem rendelkező támadó esetében (adogatóval)
● Emberelőnyös és létszámazonos helyzetekben gyorsindulások, lerohanások kosárra
dobással befejezve
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● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitáson alapuló
szabálymódosításokkal
● Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban
● Fektetett dobás gyakorlása félaktív vagy aktív védő játékos jelenlétében
● Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben
− Röplabda
● A felső egyenes nyitás alaptechnikájának elsajátítása, gyakorlása célfelületre
● Távolról érkező labda megjátszása társnak (nyitásfogadás, ellenfél térfeléről érkező
labda) alkar- és kosárérintéssel
● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás gyakorlása célfelület
beiktatásával, készségszintű alkalmazása különböző játékhelyzetekben
● Kisjátékokban (2-2, 3-3, 4-4) a nyitásfogadás, feladás elsajátításával törekvés a három
érintéssel történő labdamegjátszásra
● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban.
A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete
● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása
− 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, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej különböző
részeivel, talppal, combbal, mellkassal, fejjel) alkalmazása a játékhelyzethez igazodva
● Alakzattartással, alakzatbontással- és építéssel történő labdás koordinációs
passzgyakorlatok
● Kényszerítő átadások gyakorlása 2-0-ás, majd 2-1-es taktikai helyzetben
● 3-2, 4-2 és 4-3 elleni emberelőnyös kisjátékokban a támadó játékosok
együttműködésének, a védő játékosok összehangolt helyezkedésének gyakorlása
● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával,
mozgásból, a futással megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával
● Létszámazonos kisjátékok és mérkőzésjátékok változatos szabályokkal
● A területvédekezés alkalmazása a játékban
● Egy- és kétudvaros emberelőnyös kisjátékokban az üres passzsávok hatékony
megjátszása időkényszer alatt, a védekező játékos mozgásirányának gyakorlása
● 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 támadó és védő alapmozgások, a
helyes ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-megállások, cselezések
irányváltoztatással – alkalmazása a játék folyamatában
● Labdavezetések, átadások, átvételek megfelelő módjainak alkalmazása a
játékhelyzethez igazodva
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●
●
●
●
●
●

Labdaátadások társnak palánk segítségével
Labdatartást fejlesztő játékok
Kapura lövések labdavezetésből
Szabad ütések, büntető ütések gyakorlása
Kapus alaphelyzet kialakítása, kapura lőtt labdák védése
Csereszituációk gyakorlása
2-2, 3-2, 3-3 elleni kisjátékok a támadó játékosok együttműködése és a védőjátékosok
összehangolt helyezkedésének gyakorlása
● Létszámazonos kisjátékok a módosított szabályok szerint
Fogalmak

védőtávolság, félaktív védő, aktív védő, felső egyenes nyitás, feladás, sáncolás, egyenes
leütés, gyorsindítás, lerohanás, bedőlés, bevetődés, hármas nyolcas, tempódobás, átadócsel,
rúgócsel, alakzatbontásos és építéses passzgyakorlat, területnyitás, pontrúgás, beugrásos és
felugrásos kapura lövés, dugattyúmozgás, kosárlabda – indulási jog, megelőző szerelés,
floorball – szabadütés, büntetőütés, védekezés, csere
Minimum követelmény:
● Kézilabda esetén: A labda nélküli technikai elemek, felugrásos kapura dobások előzetes
lendületszerzésből. Az egy és két kézzel történő labdaátadások, labdavezetés irány- és
iramváltásokkal, kapura dobások, illetve az alapvető szabályok készségszintű
elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben.
● Kosárlabda esetén: A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, labdaátadások,
fektetett dobás gyakorlása. Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása.
● Röplabda esetén: nyitás alaptechnikájának elsajátítása, kosárérintés, az alkarérintés, az
alsó egyenes nyitás gyakorlása, forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása.
● Labdarúgás esetén: Labdavezetések, -átadások, rúgások gyakorlása célba, a kapus
alaphelyzet kialakítása
● Floorball esetén: Labdavezetések, átadások, labdaátadások társnak, kapura lövések
labdavezetésből. Kapus alaphelyzet kialakítása, kapura lőtt labdák védése

TÉMAKÖR: TESTNEVELÉSI ÉS NÉPI JÁTÉKOK
Javasolt óraszám: 22 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;
− a testnevelési és sportjáték közben a célszerű, hatékony játék- és együttműködési
készséget mutat;
− 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.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek
 A testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, következetes betartása
 A manipulatív mozgásformákkal nehezített, figyelemmegosztást igénylő egyszerű fogó- és
futójátékokban (pl. labdavezetéses fogók) a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak kialakítása,
az üres területek felismerése, a játéktér határainak érzékelése
 A játékhelyzethez igazodó legmegfelelőbb együttműködési lehetőségek kiválasztására épülő
testnevelési játékok gyakorlása (pl. 3 csapat egymás ellen, joker játékosok az oldalvonalon)
 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 támadó és védő szerepek alkalmazását elősegítő páros és csoportos versengések
 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, fokozatosan
nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és csapatszintű célzó játékokban
 Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos manipulatív mozgásformákkal
kombinált versengések alkalmazása
 Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban (pl. váltóés sorversenyek)
 A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő, egyre összetettebb
mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos változatban)
 Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a támadó szerepek
készségszintű elsajátítása, a védőtől való elszakadás gyors iram- és irányváltásokkal
 Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a védő szerepek
készségszintű elsajátítása (a passzsávok lezárása, a labdás emberrel szembeni védekezés, az
emberfogás alapjai, a célfelület védelme)
 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus helyzeteket
tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal

Néptánc – szabadon választható
 A tiszai dialektus verbunkjainak, valamint legényes forgós és forgatós táncok mozgáselemeinek,



kulturális értékeinek megismerése
A páros, forgatós táncokkal a nemi szerepekre vonatkozó ismeretek interiorizálása, a körtáncok által
a közösséghez való tartozás élményének erősítése
A kreativitás fejlesztése az elsajátított táncos mozgásmotívumok improvizatív összekapcsolásával

Fogalmak

döntéshelyzet, játékstratégia, szabálykövető magatartás, fair play, célfelülethez igazított
emberfogás, üres területre helyezkedés
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Minimum követelmény: A testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása,
következetes betartása. A játékhelyzethez igazodó legmegfelelőbb együttműködési
lehetőségek kiválasztására épülő testnevelési játékok gyakorlása. Statikus és dinamikus
célfelületek eltalálása, a tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat,
mászásokat, statikus helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, illetve futó- és
fogójátékokkal.

TÉMAKÖR: ÖNVÉDELMI ÉS KÜZDŐSPORTOK
Javasolt óraszám: 5 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
 A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és
tolerancia megtartása mellett. Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva
 Az állásban és egyéb kiindulóhelyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, az
egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő, társérintés nélküli páros, csoportos és csapat jellegű eszközös
küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető végrehajtása
 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 jogszerű önvédelem fogalmi keretrendszerének, lehetőségeinek, jogi szabályozásának elsajátítása
 A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával
kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra épülő páros küzdőjátékok rendszeres képességfejlesztő
célú alkalmazása
 Tervszerű gondolkodást, problémamegoldó készséget fejlesztő összetett játékok, különböző
küzdőtechnikák alkalmazásával, húzások, tolások, billentések, egyensúlyi helyzet megbontása és
visszaszerzése
 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai
mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása
 Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása
 Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák gyakorlása egyénileg, társakkal
 Dzsúdógurulás alaptechnikájának megismerése, végrehajtása harántterpeszállásból mindkét
irányba, előre és hátra
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A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és végrehajtása
tanári kontrollal
A tradicionális magyar küzdősportok (birkózás, karate, ökölvívás, dzsúdó) történetének,
meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak
szabályrendszerének átismétlése

− Birkózás
● A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő, birkózásra előkészítő
speciális hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása
● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül
● Hídban forgás
● Hídba vetődés fejtámaszból
● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált
alkalmazásával
● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögé kerülés birkózás
térdelésben) eszközzel vagy anélkül
● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű
elsajátítása a páros gyakorlatokban
○ Mögé kerülés karberántással: támadó és védekező technika
○ Mögé kerülés: könyökfelütéssel, kibújással
● Parter helyzetből induló birkózótechnikák megismerése, gyakorlása a páros
küzdelmekben
○ Karfelszedés könyökhajlatnál és átfordítás
○ Túlsó karbehúzás
− Karate
● Az alapvető karateállások és testtartások elnevezésének ismeretében azok önálló
bemutatása
● Az alapvető karateütések technikájának készségszintű elsajátítása helyváltoztatás nélkül
(egyenes ütés helyben, egyenes ütés az elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő
láb oldalán), gyakorlása helyváltoztatás közben
● Rúgások alaptechnikájának önálló végrehajtása, készségszintű elsajátítása helyben
● Oldalra rúgás technikája
● Oldalra csapás technikája
● Rúgás- és ütéskombinációk végrehajtása helyváltoztatás közben
● A test különböző magasságaiban (fej, törzs, öv alatt) végrehajtott támadások elleni
védekező technikák ellentámadásokkal
● Az egy- és háromlépéses alapküzdelem mozgásanyagának megismerése, gyakorlása
● Az ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának jártasságszintű végrehajtása
● Szabad küzdelmet előkészítő játékos gyakorlatok
● A Heian 1 (vagy annak megfelelő) kata összefüggő gyakorlatanyagának végrehajtása,
önálló bemutatása
● Egyenes, köríves és kalapácsütés, csapás ökölháttal, valamint az egyenes és köríves
rúgás, oldalra rúgás védési technikáinak elsajátítása
● A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult védő technikák
kivitelezése helyben és mozgásban, ellentámadással
604

● Kötött formagyakorlat bemutatása (kata) a tanult technikák kivitelezésével, a sportágra
jellemző mozgásdinamikával, számolásra és számolás nélkül, önállóan
Fogalmak

jogszerű önvédelem, egyensúlyi helyzet kibillentése, fair play, oldalsó csúsztatott esés,
földharc, társ felemelése, parter helyzet, egyenes ütés, köríves ütés, kalapácsütés, egyenes
rúgás, köríves rúgás, nagy külső horogdobás (osoto gari), nagy belső horogdobás (emelő
védés (age uke)), alkar védés kifelé és befelé (soto ude uke és uchi ude uke), alsó söprő védés
(gedan barai), ellentámadás hátul levő kézzel (gjaku tsuki), kumite, kata
Minimum követelmény: A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes
betartása.

TÉMAKÖR: ALTERNATÍV KÖRNYEZETBEN ŰZHETŐ MOZGÁSFORMÁK
Javasolt óraszám: 16 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;
− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és
rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is.

Fejlesztési feladatok és ismeretek
 A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének tudatosítása
 Az időjárás, az öltözködés, a sporttáplálkozás és a sporttevékenység összefüggéseinek megértése
 Az egészségmegőrző mozgásformák kategóriáinak intenzitás szerinti beazonosítása, szerepének
megismerése az egészségtudatos életvezetésben
 A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (pl.: futás, görkorcsolya, túrázás,
tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, lovaglás, falmászás,
asztalitenisz, tollaslabda, jóga, kerékpározás)
 Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása ( korcsolyázás, jégkorong)
 Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a turistajelzések ismerete,
alkalmazása
 Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek tudatos használata
 Szabadtéri akadálypályák leküzdése
 A környezet- és természetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos
gondolkodás tudatosítása
 Az alternatív környezetben űzhető sportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak
összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal
 Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar
személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése
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strandkézilabda, strandröplabda, tájoló, égtájak, folyadékpótlás, napsugárzás, egészség
Minimum követelmény: A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése. Téli
és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása. Szabadtéri kondipark
gépeinek tudatos használata illetve a szabadtéri akadálypályák leküzdése.

TÉMAKÖR: ÚSZÁS (AMENNYIBEN ADOTTAK A FELTÉTELEK.)
Javasolt óraszám: 16 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
 A különböző uszodai tevékenységek szervezetre gyakorolt pozitív hatásainak és egészségtani
kockázatainak megismerése.
 Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési szokások
automatizálása
 A balesetek megelőzésére tett intézkedések megismerése
 A víz szeretete mellett annak veszélyeinek megismerése
 Alapvető vízből mentési, életmentési ismeretek elsajátítása
 Az úszásnál érvényesülő hidrosztatikai és hidrodinamikai törvényszerűségekről alapvető ismeretek
szerzése
 A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés
továbbfejlesztése
 A közösségi szellem fejlesztése
 A vízben végezhető játékok tanulása, az úszások megszerettetése
 A korábban tanult úszásnem(ek) folyamatos gyakorlása, technikájának javítása
 (Amennyiben 1–6. osztályban tanult úszni.) Választott újabb úszásnem(ek) megtanulása és
folyamatos gyakorlása
 A vízilabdázás és egyéb vízben űzhető sportok megismerése
 Aerob állóképesség fejlesztése az úszás ritmusának alakításával
 Anaerob állóképesség fejlesztése rövid távok többszöri, erőteljes leúszásával
 Segédeszközök felhasználásával, folyamatos hibajavítással, felzárkóztatással a tanulási folyamat
hatékonyságának növelése
 Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően
 Az úszás specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és végrehajtása tanári
kontrollal
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Az úszás és a vízilabda sportágtörténetének, jelentős külföldi és magyar személyiségeinek,
olimpikonjainak megismerése

Fogalmak

aerob és anaerob állóképesség, vízilabda, vízből mentés, hidrosztatika, hidrodinamika
Minimum követelmény: A különböző uszodai tevékenységek szervezetre gyakorolt pozitív
hatásainak és egészségtani kockázatainak megismerése. Az öltözői rend és az uszodai
magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési szokások automatizálása. A balesetek
megelőzésére tett intézkedések megismerése. A víz szeretete mellett annak veszélyeinek
megismerése A közösségi szellem fejlesztése, a vízben végezhető játékok tanulása, az
úszások megszerettetése. A korábban tanult úszásnem(ek) folyamatos gyakorlása,
technikájának javítása.
Minimum követelmény a 7. osztály végére:

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció
Minimum követelmény: 5-6 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatok összeállítása,
végrehajtása tanári kontrollal. A bemelegítés és a harmonikus erőfejlesztés egészségmegőrző
hatásának tudatosítása, alapelveinek elsajátítása. Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt
alakzat) alkalmazó gyakorlása, illetve menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban.
Légzőgyakorlatok végrehajtása és a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő végrehajtása,
alkalmazása
Atlétikai jellegű feladatmegoldások
Minimum követelmény: A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-,
mozgásképesség- és egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása. Futóiskolai
gyakorlatok, a tartós futás egészségmegőrző megismerése. Ugróiskola-gyakorlatok kis és
közepes lendületből, dobógyakorlatok könnyített és nehezített szerekkel egy és két kézzel,
rögzített helyzetből és lendületből társhoz, célra és távolságra. Távolugrás közepes (6–10
lépés) és hosszabb (10–14 lépés) nekifutással, lépő technikával homokba, magasugrás átlépő
technikája, illetve kislabdahajítás 5–7 lépéses dobóritmussal. Az atlétika magyar
személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése.
Torna jellegű feladatmegoldások
Minimum követelmény: az együttműködés és a segítségnyújtás fontosságának kialakítása. A
helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése. A női és
férfitorna meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése.
Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe;
gurulóátfordulások sorozatban is. Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés.
Függőleges repülés különböző kiinduló helyzetekből, illetve mászókulcsolással mászás.
Sportjátékok-Mindenkori testnevelést tanító testnevelő döntése alapján
Minimum követelmény:
● Kézilabda esetén: A labda nélküli technikai elemek, felugrásos kapura dobások előzetes
lendületszerzésből. Az egy és két kézzel történő labdaátadások, labdavezetés irány- és
iramváltásokkal, kapura dobások, illetve az alapvető szabályok készségszintű
elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben.
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● Kosárlabda esetén: A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, labdaátadások,
fektetett dobás gyakorlása. Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása.
● Röplabda esetén: nyitás alaptechnikájának elsajátítása, kosárérintés, az alkarérintés, az
alsó egyenes nyitás gyakorlása, forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása.
● Labdarúgás esetén: Labdavezetések, -átadások, rúgások gyakorlása célba, a kapus
alaphelyzet kialakítása
● Floorball esetén: Labdavezetések, átadások, labdaátadások társnak, kapura lövések
labdavezetésből. Kapus alaphelyzet kialakítása, kapura lőtt labdák védése

Testnevelési és népi játékok
Minimum követelmény: A testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása,
következetes betartása. A játékhelyzethez igazodó legmegfelelőbb együttműködési
lehetőségek kiválasztására épülő testnevelési játékok gyakorlása. Statikus és dinamikus
célfelületek eltalálása, a tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat,
mászásokat, statikus helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, illetve futó- és
fogójátékokkal.
Önvédelmi és küzdősportok
Minimum követelmény: A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes
betartása.

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák
Minimum követelmény: A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése. Téli
és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása. Szabadtéri kondipark
gépeinek tudatos használata illetve a szabadtéri akadálypályák leküzdése.
Úszás (Amennyiben adottak a feltételek.)
Minimum követelmény: A különböző uszodai tevékenységek szervezetre gyakorolt pozitív
hatásainak és egészségtani kockázatainak megismerése. Az öltözői rend és az uszodai
magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési szokások automatizálása. A balesetek
megelőzésére tett intézkedések megismerése. A víz szeretete mellett annak veszélyeinek
megismerése A közösségi szellem fejlesztése, a vízben végezhető játékok tanulása, az
úszások megszerettetése. A korábban tanult úszásnem(ek) folyamatos gyakorlása,
technikájának javítása.
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8. évfolyam
A témakörök áttekintő táblázata:
A 8. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 170 óra
Témakör neve
Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció
Atlétikai jellegű feladatmegoldások
Torna jellegű feladatmegoldások
Sportjátékok
Testnevelési és népi játékok
Önvédelmi és küzdősportok
Alternatív környezetben űzhető mozgásformák
Úszás
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
20
26
23
40
22
5
16
18
170

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:
− 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 ismertetés utáni pontos és rendszeres végrehajtása,
alkalmazása
 5-6 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatok összeállítása, végrehajtása tanári kontrollal
 A bemelegítés és a harmonikus erőfejlesztés egészségmegőrző hatásának tudatosítása, alapelveinek
elsajátítása
 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, azok
gyakorlása
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A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló gyakorlatok önálló
összeállítása, azok helyes végrehajtása
Légzőgyakorlatok végrehajtása
A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő
végrehajtása, alkalmazása
A különböző mozgatórendszeri sérülések megelőzését, rehabilitációját érintő elemi szintű
alapelvek, eljárások megismerése
Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló összeállítása,
végrehajtása
A nyugalomban lévő és bemelegített izomzat tulajdonságainak megismerése, a fáradt izmok
lehetséges sérüléseinek (izomhúzódás, izomszakadás, izomgörcs, izomláz) ok-okozati tényezők
szerinti beazonosítása
A terhelések után végzett nyújtó hatású gyakorlatok jelentőségének ismerete, azok összeállítása
tanári segítséggel
A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési stratégiák tanári
segítséggel történő alkalmazása
Az egyszerűbb relaxációs technikák elsajátítása és alkalmazása
Összetett gimnasztikai gyakorlatok, illetve egyszerűbb gimnasztikai gyakorlatok
lépéskombinációkkal zenére

Fogalmak

menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; utasítás, szóban közlés,
bemutatás, bemutattatás, relaxáció, stresszkezelés, szergyakorlatok
Minimum követelmény: 5-6 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatok összeállítása,
végrehajtása tanári kontrollal. A bemelegítés és a harmonikus erőfejlesztés egészségmegőrző
hatásának tudatosítása, alapelveinek elsajátítása. Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt
alakzat) alkalmazó gyakorlása, illetve menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban.
Légzőgyakorlatok végrehajtása és a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő végrehajtása,
alkalmazása

TÉMAKÖR: ATLÉTIKAI JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK
Javasolt óraszám: 46 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;
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− magabiztosan alkalmazza a távol- és magasugrás, valamint a kislabdahajítás és
súlylökés – számára megfelelő – technikáit.

Fejlesztési feladatok és ismeretek
 A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-, mozgásképesség- és
egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása
 Futóiskolai gyakorlatok (taposó futás, ollózó futás, saroklendítés, térdemelés, keresztező futás),
futófeladatok (repülő és fokozó futás) különböző irányokba és kombinációkban, variációkban,
egyenes vonalon, íveken és irányváltással
 Vágtafutások 60–100 m-en ismétléssel, mozgáskészség- és mozgásképesség-fejlesztéssel
 A tartós futás egészségmegőrző, ideális testtömeg elérését, megtartását elősegítő
intenzitászónájának megismerése, ellenőrzése (pulzusmérés)
 Egyenletes futások tempótartással 8-12 percig, futások 100–400 m-es távolságon egyenletes és
változó iramban
 Ugróiskola-gyakorlatok kis és közepes lendületből (indiánszökdelés, indiánszökdelés azonos lábról
2-4 lépésre, indiánszökdelés sasszéval előre és felugrásra törekedve, egy- és háromlépéses
sorozatelugrások, szökdelések, ugrások sorozatban akadályokon és akadályok felett egy és páros
lábon
 Dobógyakorlatok könnyített és nehezített szerekkel egy és két kézzel, rögzített helyzetből és
lendületből társhoz, célra és távolságra
 Távolugrás közepes (6–10 lépés) és hosszabb (10–14 lépés) nekifutással, lépő technikával homokba,
szivacsba, emelt elugró helyről és elugró gerendáról
 Magasugrás átlépő, hasmánt vagy flop technikával 5–9 lépés lendületszerzéssel
 Súlylökés 3–4 kg-os szerrel, egy kézzel helyből szemből és oldalról, oldalt beszökkenéssel vagy
háttal becsúszással
 Kislabdahajítás 5–7 lépéses dobóritmussal, két-három keresztlépéssel célra és távolságra
 Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak
összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal
 Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása
 Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak, kiemelkedő külföldi és magyar személyiségeinek,
olimpikonjainak megismerése
Fogalmak

flop technika, olimpiai versenyszámok, világcsúcs, résztáv, pihenőidő; nyugalmi, munka- és
terheléses pulzus; váltogatott iramú futás, ferde hajítás, függőleges és vízszintes vektor,
támaszhelyzet, koordináció, kondíció
Minimum követelmény: A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-,
mozgásképesség- és egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása. Futóiskolai
gyakorlatok, a tartós futás egészségmegőrző megismerése. Ugróiskola-gyakorlatok kis és
közepes lendületből, dobógyakorlatok könnyített és nehezített szerekkel egy és két kézzel,
rögzített helyzetből és lendületből társhoz, célra és távolságra. Távolugrás közepes (6–10
lépés) és hosszabb (10–14 lépés) nekifutással, lépő technikával homokba, magasugrás átlépő
technikája, illetve kislabdahajítás 5–7 lépéses dobóritmussal. Az atlétika magyar
személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése.

TÉMAKÖR: TORNA JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK
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Javasolt óraszám: 46 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 torna jellegű mozgásformák egészségfejlesztő szerepének tudatosítása
 A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb
izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása
 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 segítségadás elsajátítása
 Az önkontroll, az együttműködés és a segítségnyújtás fontosságának kialakítása
 A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése
 Differenciált gyakorlás a testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően
 (Csak lányok) Gimnasztikus – lépéseket, járásokat, testsúly-áthelyezéseket, szökkenéseket,
ugrásokat, fordulatokat tartalmazó – gyakorlatok kivitelezése
 A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek megismerése
 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások,
támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása
 (Választható anyagként) Alapvető ugrások elsajátítása minitrampolinon vagy gumiasztalon
 A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak
összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal
 A női és férfitorna meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak
megismerése

− Talajon:
● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe;
gurulóátfordulások sorozatban is
● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal
● Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre
● Kézen átfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel
● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk)
● Csúsztatás nyújtott ülésből hason fekvésbe és vissza (lányok)
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● Vetődés mellső fekvőtámaszból nyújtott ülésbe (fiúk)
● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel
− Ugrószekrényen:
● Keresztbe állított ugrószekrényen guggoló átugrás
● Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés
● Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással
− Gerendán:
● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel is; mérlegállás; járás
guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás
● Függőleges repülés különböző kiinduló helyzetekből
● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok
− Gyűrűn:
● (Fiúknak) Magas gyűrűn: alaplendület; zsugorlefüggés; lendület előre
zsugorlefüggésbe; zsugorlefüggésből ereszkedés hátsó lefüggésbe; homorított leugrás
hátra, lendületből
● (Lányoknak) Érintő magas gyűrűn: lendületek előre-hátra; fellendülés lebegőfüggésbe;
zsugorlefüggés; ereszkedés hátsó függésbe; függésben lendület hátra, homorított
leugrás
● Mászókulcsolással mászás (rúdon, kötélen), vándormászás felfelé és lefelé;
függeszkedési kísérletek felfelé; mászóversenyek
Fogalmak

futólagos kézállás, csúsztatás, vetődés, összekötő elemek, erőfejlesztés, izomcsoport
Minimum követelmény: az együttműködés és a segítségnyújtás fontosságának kialakítása. A
helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése. A női és
férfitorna meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése.
Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe;
gurulóátfordulások sorozatban is. Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés.
Függőleges repülés különböző kiinduló helyzetekből, illetve mászókulcsolással mászás.

TÉMAKÖR: SPORTJÁTÉKOK
Javasolt óraszám: 70 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:
− 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.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek
 Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai és alaptaktikai elemeinek,
szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása
 A folyamatos csapatjáték kialakítása az adott sportág versenyszabályai mellett
 A sportjátékok különböző döntési helyzeteiben a csapat érdekeinek figyelembevételével a
legmegfelelőbb megoldások kiválasztására, együttműködésre való törekvés
 1-1 elleni játékszituációkban a labdatartás, labdafedezés célszerű és 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
 Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és
területvédekezés) tudatos alkalmazása, gyakorlása
 A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és végrehajtása
tanári kontrollal
 Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek,
olimpikonjainak megismerése

− Kézilabda
● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező
lábmunka, indulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással,
felugrások-leérkezések – alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során
● Beugrásos és felugrásos kapura dobások előzetes lendületszerzésből
● Az egy és két kézzel történő labdaátadások pontosságának, távolságának növelése
helyben és mozgásból, alkalmazásuk gyors indulásokban és lerohanásokban
● A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs gyakorlatok egy és több
labdával (pl. háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban)
● Labdavezetés irány- és iramváltásokkal, indulócselek összekapcsolása kapura
dobásokkal
● Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd különböző lendületszerzési
módot követő felugrásból, beugrásból, félaktív, majd aktív védőjátékos ellen
● Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben
● Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban
● A kapus alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben
− Kosárlabda
● 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 – készségszintű alkalmazása a folyamatos
játéktevékenységben
● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és
hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás
egy és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb
irányváltoztatási módok célszerű és hatékony alkalmazása a mérkőzésjátékokban
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● Labdaátadások különböző módjainak a játékhelyzethez igazított eredményes
végrehajtása
● 1-1 elleni játék gyakorlása labdaszerzést követően, indulási joggal rendelkező, majd
indulási joggal nem rendelkező támadó esetében (adogatóval)
● Emberelőnyös és létszámazonos helyzetekben gyorsindulások, lerohanások kosárra
dobással befejezve
● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitáson alapuló
szabálymódosításokkal
● Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban
● Fektetett dobás gyakorlása félaktív vagy aktív védő játékos jelenlétében
● Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben
− Röplabda
● A felső egyenes nyitás alaptechnikájának elsajátítása, gyakorlása célfelületre
● Távolról érkező labda megjátszása társnak (nyitásfogadás, ellenfél térfeléről érkező
labda) alkar- és kosárérintéssel
● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás gyakorlása célfelület
beiktatásával, készségszintű alkalmazása különböző játékhelyzetekben
● Kisjátékokban (2-2, 3-3, 4-4) a nyitásfogadás, feladás elsajátításával törekvés a három
érintéssel történő labdamegjátszásra
● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban.
A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete
● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása
− 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, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej különböző
részeivel, talppal, combbal, mellkassal, fejjel) alkalmazása a játékhelyzethez igazodva
● Alakzattartással, alakzatbontással- és építéssel történő labdás koordinációs
passzgyakorlatok
● Kényszerítő átadások gyakorlása 2-0-ás, majd 2-1-es taktikai helyzetben
● 3-2, 4-2 és 4-3 elleni emberelőnyös kisjátékokban a támadó játékosok
együttműködésének, a védő játékosok összehangolt helyezkedésének gyakorlása
● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával,
mozgásból, a futással megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával
● Létszámazonos kisjátékok és mérkőzésjátékok változatos szabályokkal
● A területvédekezés alkalmazása a játékban
● Egy- és kétudvaros emberelőnyös kisjátékokban az üres passzsávok hatékony
megjátszása időkényszer alatt, a védekező játékos mozgásirányának gyakorlása
● A kapus alaphelyzet kialakítása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása.
Kigurítás, kidobás, kirúgás gyakorlása állított, lepattintott labdával
− Floorball
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● Labda nélküli technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és védő alapmozgások, a
helyes ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-megállások, cselezések
irányváltoztatással – alkalmazása a játék folyamatában
● Labdavezetések, átadások, átvételek megfelelő módjainak alkalmazása a
játékhelyzethez igazodva
● Labdaátadások társnak palánk segítségével
● Labdatartást fejlesztő játékok
● Kapura lövések labdavezetésből
● Szabad ütések, büntető ütések gyakorlása
● Kapus alaphelyzet kialakítása, kapura lőtt labdák védése
● Csereszituációk gyakorlása
● 2-2, 3-2, 3-3 elleni kisjátékok a támadó játékosok együttműködése és a védőjátékosok
összehangolt helyezkedésének gyakorlása
● Létszámazonos kisjátékok a módosított szabályok szerint
Fogalmak

védőtávolság, félaktív védő, aktív védő, felső egyenes nyitás, feladás, sáncolás, egyenes
leütés, gyorsindítás, lerohanás, bedőlés, bevetődés, hármas nyolcas, tempódobás, átadócsel,
rúgócsel, alakzatbontásos és építéses passzgyakorlat, területnyitás, pontrúgás, beugrásos és
felugrásos kapura lövés, dugattyúmozgás, kosárlabda – indulási jog, megelőző szerelés,
floorball – szabadütés, büntetőütés, védekezés, csere
Minimum követelmény:
● Kézilabda esetén: A labda nélküli technikai elemek, felugrásos kapura dobások előzetes
lendületszerzésből. Az egy és két kézzel történő labdaátadások, labdavezetés irány- és
iramváltásokkal, kapura dobások, illetve az alapvető szabályok készségszintű
elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben.
● Kosárlabda esetén: A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, labdaátadások,
fektetett dobás gyakorlása. Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása.
● Röplabda esetén: nyitás alaptechnikájának elsajátítása, kosárérintés, az alkarérintés, az
alsó egyenes nyitás gyakorlása, forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása.
● Labdarúgás esetén: Labdavezetések, -átadások, rúgások gyakorlása célba, a kapus
alaphelyzet kialakítása
● Floorball esetén: Labdavezetések, átadások, labdaátadások társnak, kapura lövések
labdavezetésből. Kapus alaphelyzet kialakítása, kapura lőtt labdák védése

TÉMAKÖR: TESTNEVELÉSI ÉS NÉPI JÁTÉKOK
Javasolt óraszám: 34 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 a célszerű, hatékony játék- és együttműködési
készséget mutat;
− 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 manipulatív mozgásformákkal nehezített, figyelemmegosztást igénylő egyszerű fogó- és
futójátékokban (pl. labdavezetéses fogók) a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak kialakítása,
az üres területek felismerése, a játéktér határainak érzékelése
 A játékhelyzethez igazodó legmegfelelőbb együttműködési lehetőségek kiválasztására épülő
testnevelési játékok gyakorlása (pl. 3 csapat egymás ellen, joker játékosok az oldalvonalon)
 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 támadó és védő szerepek alkalmazását elősegítő páros és csoportos versengések
 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, fokozatosan
nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és csapatszintű célzó játékokban
 Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos manipulatív mozgásformákkal
kombinált versengések alkalmazása
 Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban (pl. váltóés sorversenyek)
 A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő, egyre összetettebb
mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos változatban)
 Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a támadó szerepek
készségszintű elsajátítása, a védőtől való elszakadás gyors iram- és irányváltásokkal
 Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a védő szerepek
készségszintű elsajátítása (a passzsávok lezárása, a labdás emberrel szembeni védekezés, az
emberfogás alapjai, a célfelület védelme)
 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus helyzeteket
tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal
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Néptánc – szabadon választható
 A tiszai dialektus verbunkjainak, valamint legényes forgós és forgatós táncok mozgáselemeinek,



kulturális értékeinek megismerése
A páros, forgatós táncokkal a nemi szerepekre vonatkozó ismeretek interiorizálása, a körtáncok által
a közösséghez való tartozás élményének erősítése
A kreativitás fejlesztése az elsajátított táncos mozgásmotívumok improvizatív összekapcsolásával

Fogalmak

döntéshelyzet, játékstratégia, szabálykövető magatartás, fair play, célfelülethez igazított
emberfogás, üres területre helyezkedés
Minimum követelmény: A testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása,
következetes betartása. A játékhelyzethez igazodó legmegfelelőbb együttműködési
lehetőségek kiválasztására épülő testnevelési játékok gyakorlása. Statikus és dinamikus
célfelületek eltalálása, a tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat,
mászásokat, statikus helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, illetve futó- és
fogójátékokkal.

TÉMAKÖR: ÖNVÉDELMI ÉS KÜZDŐSPORTOK
Javasolt óraszám: 40 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
 A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és
tolerancia megtartása mellett. Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva
 Az állásban és egyéb kiindulóhelyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, az
egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő, társérintés nélküli páros, csoportos és csapat jellegű eszközös
küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető végrehajtása
 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 jogszerű önvédelem fogalmi keretrendszerének, lehetőségeinek, jogi szabályozásának elsajátítása
 A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával
kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra épülő páros küzdőjátékok rendszeres képességfejlesztő
célú alkalmazása
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Tervszerű gondolkodást, problémamegoldó készséget fejlesztő összetett játékok, különböző
küzdőtechnikák alkalmazásával, húzások, tolások, billentések, egyensúlyi helyzet megbontása és
visszaszerzése
Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai
mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása
Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása
Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák gyakorlása egyénileg, társakkal
Dzsúdógurulás alaptechnikájának megismerése, végrehajtása harántterpeszállásból mindkét
irányba, előre és hátra
A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és végrehajtása
tanári kontrollal
A tradicionális magyar küzdősportok (birkózás, karate, ökölvívás, dzsúdó) történetének,
meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak
szabályrendszerének átismétlése

− Birkózás
● A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő, birkózásra előkészítő
speciális hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása
● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül
● Hídban forgás
● Hídba vetődés fejtámaszból
● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált
alkalmazásával
● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögé kerülés birkózás
térdelésben) eszközzel vagy anélkül
● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű
elsajátítása a páros gyakorlatokban
○ Mögé kerülés karberántással: támadó és védekező technika
○ Mögé kerülés: könyökfelütéssel, kibújással
● Parter helyzetből induló birkózótechnikák megismerése, gyakorlása a páros
küzdelmekben
○ Karfelszedés könyökhajlatnál és átfordítás
○ Túlsó karbehúzás
− Karate
● Az alapvető karateállások és testtartások elnevezésének ismeretében azok önálló
bemutatása
● Az alapvető karateütések technikájának készségszintű elsajátítása helyváltoztatás nélkül
(egyenes ütés helyben, egyenes ütés az elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő
láb oldalán), gyakorlása helyváltoztatás közben
● Rúgások alaptechnikájának önálló végrehajtása, készségszintű elsajátítása helyben
● Oldalra rúgás technikája
● Oldalra csapás technikája
● Rúgás- és ütéskombinációk végrehajtása helyváltoztatás közben
● A test különböző magasságaiban (fej, törzs, öv alatt) végrehajtott támadások elleni
védekező technikák ellentámadásokkal
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●
●
●
●

Az egy- és háromlépéses alapküzdelem mozgásanyagának megismerése, gyakorlása
Az ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának jártasságszintű végrehajtása
Szabad küzdelmet előkészítő játékos gyakorlatok
A Heian 1 (vagy annak megfelelő) kata összefüggő gyakorlatanyagának végrehajtása,
önálló bemutatása
● Egyenes, köríves és kalapácsütés, csapás ökölháttal, valamint az egyenes és köríves
rúgás, oldalra rúgás védési technikáinak elsajátítása
● A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult védő technikák
kivitelezése helyben és mozgásban, ellentámadással
● Kötött formagyakorlat bemutatása (kata) a tanult technikák kivitelezésével, a sportágra
jellemző mozgásdinamikával, számolásra és számolás nélkül, önállóan
− Dzsúdó
● Az előre, hátra és oldalra történő társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által övvel
lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással)
● Földharcjátékok leszorítástechnikák végrehajtására törekedve
● Nagy külső horogdobás végrehajtása
● Nagy belső horogdobás végrehajtása
Fogalmak

jogszerű önvédelem, egyensúlyi helyzet kibillentése, fair play, oldalsó csúsztatott esés,
földharc, társ felemelése, parter helyzet, egyenes ütés, köríves ütés, kalapácsütés, egyenes
rúgás, köríves rúgás, nagy külső horogdobás (osoto gari), nagy belső horogdobás (emelő
védés (age uke)), alkar védés kifelé és befelé (soto ude uke és uchi ude uke), alsó söprő védés
(gedan barai), ellentámadás hátul levő kézzel (gjaku tsuki), kumite, kata
Minimum követelmény: A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes
betartása.

TÉMAKÖR: ALTERNATÍV KÖRNYEZETBEN ŰZHETŐ MOZGÁSFORMÁK
Javasolt óraszám: 32 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;
− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és
rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is.

Fejlesztési feladatok és ismeretek
 A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének tudatosítása
 Az időjárás, az öltözködés, a sporttáplálkozás és a sporttevékenység összefüggéseinek megértése
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Az egészségmegőrző mozgásformák kategóriáinak intenzitás szerinti beazonosítása, szerepének
megismerése az egészségtudatos életvezetésben
A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, túrázás,
tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, lovaglás, falmászás,
asztalitenisz, tollaslabda, jóga, kerékpározás)
Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (síelés, korcsolyázás,
jégkorong, kajakozás, túrakenuzás)
Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a turistajelzések ismerete,
alkalmazása
Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek tudatos használata
Szabadtéri akadálypályák leküzdése
A környezet- és természetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos
gondolkodás tudatosítása
Az alternatív környezetben űzhető sportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak
összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal
Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar
személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése

Fogalmak

strandkézilabda, strandröplabda, tájoló, égtájak, folyadékpótlás, napsugárzás, egészség
Minimum követelmény: A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése. Téli
és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása. Szabadtéri kondipark
gépeinek tudatos használata illetve a szabadtéri akadálypályák leküzdése.

TÉMAKÖR: ÚSZÁS (AMENNYIBEN ADOTTAK A FELTÉTELEK.)
Javasolt óraszám: 36 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
 A különböző uszodai tevékenységek szervezetre gyakorolt pozitív hatásainak és egészségtani
kockázatainak megismerése.
 Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési szokások
automatizálása
 A balesetek megelőzésére tett intézkedések megismerése
 A víz szeretete mellett annak veszélyeinek megismerése
 Alapvető vízből mentési, életmentési ismeretek elsajátítása
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Az úszásnál érvényesülő hidrosztatikai és hidrodinamikai törvényszerűségekről alapvető ismeretek
szerzése
A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés
továbbfejlesztése
A közösségi szellem fejlesztése
A vízben végezhető játékok tanulása, az úszások megszerettetése
A korábban tanult úszásnem(ek) folyamatos gyakorlása, technikájának javítása
(Amennyiben 1–6. osztályban tanult úszni.) Választott újabb úszásnem(ek) megtanulása és
folyamatos gyakorlása
A vízilabdázás és egyéb vízben űzhető sportok megismerése
Aerob állóképesség fejlesztése az úszás ritmusának alakításával
Anaerob állóképesség fejlesztése rövid távok többszöri, erőteljes leúszásával
Segédeszközök felhasználásával, folyamatos hibajavítással, felzárkóztatással a tanulási folyamat
hatékonyságának növelése
Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően
Az úszás specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és végrehajtása tanári
kontrollal
Az úszás és a vízilabda sportágtörténetének, jelentős külföldi és magyar személyiségeinek,
olimpikonjainak megismerése

Fogalmak

aerob és anaerob állóképesség, vízilabda, vízből mentés, hidrosztatika, hidrodinamika
Minimum követelmény: A különböző uszodai tevékenységek szervezetre gyakorolt pozitív
hatásainak és egészségtani kockázatainak megismerése. Az öltözői rend és az uszodai
magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési szokások automatizálása. A balesetek
megelőzésére tett intézkedések megismerése. A víz szeretete mellett annak veszélyeinek
megismerése A közösségi szellem fejlesztése, a vízben végezhető játékok tanulása, az
úszások megszerettetése. A korábban tanult úszásnem(ek) folyamatos gyakorlása,
technikájának javítása.

MINIMUM KÖVETELMÉNY A 8. OSZTÁLY VÉGÉRE:

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció
Minimum követelmény: 5-6 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatok összeállítása,
végrehajtása tanári kontrollal. A bemelegítés és a harmonikus erőfejlesztés egészségmegőrző
hatásának tudatosítása, alapelveinek elsajátítása. Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt
alakzat) alkalmazó gyakorlása, illetve menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban.
Légzőgyakorlatok végrehajtása és a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő végrehajtása,
alkalmazása
Atlétikai jellegű feladatmegoldások
Minimum követelmény: A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-,
mozgásképesség- és egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása. Futóiskolai
gyakorlatok, a tartós futás egészségmegőrző megismerése. Ugróiskola-gyakorlatok kis és
közepes lendületből, dobógyakorlatok könnyített és nehezített szerekkel egy és két kézzel,
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rögzített helyzetből és lendületből társhoz, célra és távolságra. Távolugrás közepes (6–10
lépés) és hosszabb (10–14 lépés) nekifutással, lépő technikával homokba, magasugrás átlépő
technikája, illetve kislabdahajítás 5–7 lépéses dobóritmussal. Az atlétika magyar
személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése.
Torna jellegű feladatmegoldások
Minimum követelmény: az együttműködés és a segítségnyújtás fontosságának kialakítása. A
helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése. A női és
férfitorna meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése.
Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe;
gurulóátfordulások sorozatban is. Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés.
Függőleges repülés különböző kiinduló helyzetekből, illetve mászókulcsolással mászás.
Sportjátékok-Mindenkori testnevelést tanító testnevelő döntése alapján
Minimum követelmény:
● Kézilabda esetén: A labda nélküli technikai elemek, felugrásos kapura dobások előzetes
lendületszerzésből. Az egy és két kézzel történő labdaátadások, labdavezetés irány- és
iramváltásokkal, kapura dobások, illetve az alapvető szabályok készségszintű
elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben.
● Kosárlabda esetén: A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, labdaátadások,
fektetett dobás gyakorlása. Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása.
● Röplabda esetén: nyitás alaptechnikájának elsajátítása, kosárérintés, az alkarérintés, az
alsó egyenes nyitás gyakorlása, forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása.
● Labdarúgás esetén: Labdavezetések, -átadások, rúgások gyakorlása célba, a kapus
alaphelyzet kialakítása
● Floorball esetén: Labdavezetések, átadások, labdaátadások társnak, kapura lövések
labdavezetésből. Kapus alaphelyzet kialakítása, kapura lőtt labdák védése

Testnevelési és népi játékok
Minimum követelmény: A testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása,
következetes betartása. A játékhelyzethez igazodó legmegfelelőbb együttműködési
lehetőségek kiválasztására épülő testnevelési játékok gyakorlása. Statikus és dinamikus
célfelületek eltalálása, a tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat,
mászásokat, statikus helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, illetve futó- és
fogójátékokkal.
Önvédelmi és küzdősportok
Minimum követelmény: A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes
betartása.

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák
Minimum követelmény: A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése. Téli
és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása. Szabadtéri kondipark
gépeinek tudatos használata illetve a szabadtéri akadálypályák leküzdése.
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Úszás (Amennyiben adottak a feltételek.)
Minimum követelmény: A különböző uszodai tevékenységek szervezetre gyakorolt pozitív
hatásainak és egészségtani kockázatainak megismerése. Az öltözői rend és az uszodai
magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési szokások automatizálása. A balesetek
megelőzésére tett intézkedések megismerése. A víz szeretete mellett annak veszélyeinek
megismerése A közösségi szellem fejlesztése, a vízben végezhető játékok tanulása, az
úszások megszerettetése. A korábban tanult úszásnem(ek) folyamatos gyakorlása,
technikájának javítása.
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Osztályfőnöki óra
5-8. osztályok
A fejlesztési területek – nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös
értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek – összhangban
a kulcskompetenciákban megjelenő ismeretekkel, képességekkel, attitűdökkel – egyesítik a
hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket.
A fejlesztési területek, nevelési célok intézményi szintű tudatos követése, valamint a
hozzájuk rendelt feladatok végrehajtása és végrehajtatása az intézményi pedagógiai kultúra és
a színvonalas pedagógiai munka meghatározó fokmérője, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés
egyik fontos kritériuma.
Az erkölcsi nevelés
A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok
következményeiért viselt felelősségtudatának elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása,
társadalmi beilleszkedésük elősegítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az
életben elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és
életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert
körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítésmódokat felölelő megértésére,
megvitatására. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja olyan, a tanulók
életében nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a
mértéktartás, az együttérzés, segítőkészség és a tisztelet. A tanulást elősegítő beállítódások
kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig –
kihat egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a
jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók
munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni-közösségi
tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez,
megbecsüléséhez vezetnek. Alakuljon ki bennük a közösséghez való tartozás, a hazaszeretet és
az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége.
Európa a magyarság tágabb hazája, ezért a tanulók, magyarságtudatukat megőrizve, ismerjék
meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció
kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési
formákról.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A demokratikus jogállam működésének alapja az állampolgári részvétel, amely erősíti a
nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. Ezt a
cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az
emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi.
A közügyekben való részvétel a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a
vitakultúra fejlesztését kívánja. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös
elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és
tanulásszervezési eljárások.
Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése
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Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán
alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a
tanuló kedvező adottságainak, szellemi és gyakorlati készségeinek kifejezésre jutását és
kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmei hiteles kifejezésére, empátiára
és kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy az elsajátított tudást és készségeket énképébe be tudja
építeni, a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatni kell abban, hogy érezze, alakítani tudja
fejlődését, sorsát és életpályáját. A megalapozott önismeret hozzájárul a boldog, egészséges és
kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes
emberi kapcsolatok kialakításához.
A családi életre nevelés
A családnak kiemelkedő jelentősége van a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének,
önismeretének, testi és lelki egészségének, közösségi létének alakításában. Ezért társadalmi
elvárásként fogalmazódik meg a nevelési-oktatási intézményeknek a gyermekek nevelésében,
az erkölcsi normák közvetítésében, a harmonikus családi minták közvetítésében való fokozott
részvétele. A szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező
átrendeződések a családok egy részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik
a családi életre nevelés beemelését a köznevelés területére. A családi életre való felkészítés
segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában,
valamint a családi életükben felmerülő konfliktusok kezelésében. Az iskolának foglalkoznia
kell a szexuális kultúra kérdéseivel is.
A testi és lelki egészségre nevelés
Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli
megéléséhez. A pedagógusok készítsék fel a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes
táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek
lelki egyensúlyuk megóvására, gondozására, társas viselkedésük szabályozására, a társas
konfliktusok kezelésére. A gyerekek, fiatalok sajátítsák el az egészséges életmód elveit, és –
amennyire csak lehet – azok szerint éljenek. Az iskola feladata az is, hogy a családdal
együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a
szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok
felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A pedagógusok motiválják és segítsék a
tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A Nat ösztönzi a személyiségfejlesztő nevelést-oktatást, melynek része az akadályozott,
hátránnyal élő fiatalok képességeinek fejlődéséhez szükséges feladatok meghatározása. Ez
akkor lehet eredményes, ha az intézmények pedagógiai programja, a helyi tanterv külön
figyelmet szentel minden tanuló képességbeli és társadalmi különbözőségének. A nevelésioktatási intézmény alakítsa ki a gyerekekben, fiatalokban a beteg, sérült, fogyatékkal élő
emberek iránti együttérző és segítő magatartást. Saját élményű tanuláson keresztül fejlessze ki
a tanulókban a szociális érzékenységet és számos olyan képességet (együttműködés,
problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása
elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez.
Fenntarthatóság, környezettudatosság
A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a
természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan
és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A nevelés célja, hogy a
természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a
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fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az
intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és
jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a gazdasági és
társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá
kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük természeti és társadalmi értékeinek,
sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába.
Pályaorientáció
Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell
nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell
biztosítania, amelyek révén a tanulók kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az
érdeklődésüknek megfelelő területeken, és képessé válnak hivatásuk megtalálására,
foglalkozásuk és pályájuk kiválasztására és a hozzájuk vezető erőfeszítések megtételére.
Ehhez fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel
kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését.
Gazdasági és pénzügyi nevelés
A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a
nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi
intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók felismerjék saját felelősségüket az
értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világában és a fogyasztás
területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát.
Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni
és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát.
Médiatudatosságra nevelés
A médiatudatosságra nevelés lehetővé teszi, hogy a tanulók a mediatizált, globális
nyilvánosságnak felelős résztvevői legyenek; értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét.
Az értelmező, kritikai és tevékenybeállítódás kialakítása révén felkészít a demokrácia részvételi
kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű
megszervezésére, tudatos alakítására. A médiatudatosságra nevelés során a tanulók
megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom
közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas
érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett
médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével.
A tanulás tanítása
A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az
érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével,
hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a
tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások;
hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott
tanulási módszerek; a tanulók csoportban miként működhetnek együtt; hogyan rögzíthetők
hívhatók elő pontosan, szó szerint a szövegek, meghatározások, képletek stb. Olyan tudást kell
kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni a változatok sokoldalú
áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás
eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és
a tudás minőségének értékelése.
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5. évfolyam
Éves óraszám: 36 óra, heti óraszám: 1 óra
Változás – szabály – rendszer – értékelés – szervezés
12 óra
Ki vagyok én, hol a helyem a közösségben, a családban? 7 óra
Kommunikáció – médiatudatosság
4 óra
Tanuljuk a tanulást
5 óra
Egészséges életmód, környezettudatosság
3 óra
Mi a pályánk?
3 óra
Gazdasági életre nevelés
2 óra

TEMATIKAI
EGYSÉG/
FEJLESZTÉSI CÉL

VÁLTOZÁS – SZABÁLY – RENDSZER – ÉRTÉKELÉS –
SZERVEZÉS

Órakeret
12 óra

Az iskola szabályrendszerének ismerete. Iskolai ünnepélyek,
hagyományok ismerete. Társakkal való együttműködés: Hogyan
Előzetes tudás
dolgozunk páros munkában és csoportmunkában?
Az értékelés, önértékelés fejlesztése. A szabálykövetés fontosságának
A tematikai egység felismertetése. A hagyományok tisztelete és továbbvitele igényének
nevelési-fejlesztési kialakítása. Az osztály, mint közösség kommunikációs és
együttműködési képességének fejlesztése.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Év eleji és évközi adminisztrációs feladatok (tankönyv-, taneszközproblémák)
Alsó felső tagozat átmenetének kezelése
A tanórák optimális tanulási környezetének kialakítása.
Az egyes tantárgyak sajátságos jellegének, egymástól eltérő tanulási
módjainak elemzése.
Napirend fontossága, annak kialakítása. Az egyes osztályban
szükséges felelősök megválasztása. Együttműködési képesség
fejlesztése. Az osztálydemokrácia alapjainak megteremtése. Azaz a
cselekvő állampolgári magatartás alakítása, a közügyekben való
részvétel. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a Magyar nyelv: szóbeli
kölcsönös elfogadás elsajátításának támogatása
kommunikáció
fejlesztése
Közösségalakítás, formálás. Egymás megismerése élményeken
keresztül: pl. nyári élmények, szünidők tervezése.
Erkölcstan:
Iskola bemutatása, szabályai
szabálykövetés,
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Házirend
Tűzrendészet, balesetvédelem, vagyonvédelem
A tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok
következményeiért viselt felelősségtudatának elmélyítése,
igazságérzetük kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük
elősegítése

szabálytudat, törvény,
előírás

Hagyományok
Szakkörök, diákélet, iskolaélet
A tanulók ismerjék meg az iskola hagyományait!

Hon és népismeret: a
tanulók ismerjék meg
nemzeti, népi
kultúránk értékeit,
hagyományait.

Értékelés – Önértékelés
A félévi és év végi munka önértékelése. Közösségi munka értékelése.
Az elsajátított tudást és készségeket tudja énképébe beépíteni. A
tanítás-tanulás egész folyamatában tudjon aktívan részt venni, tudja
alakítani fejlődését, sorsát és életpályáját.
rend, szabály, szabálykövetés, törvény, előírás, hagyomány, érték, értékelés,
Kulcsfogalmak/ önértékelés
fogalmak

TEMATIKAI
EGYSÉG/
FEJLESZTÉSI CÉL
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

KI VAGYOK ÉN, HOL A HELYEM A KÖZÖSSÉGBEN, A
CSALÁDBAN?

Órakeret
7 óra

A család fogalma. Különböző közösségek felismerése, megnevezése.
A közösség fogalmának értelmezése. A család, mint közösség. Az
osztály mint közösség. A barátság fogalmának értelmezése

Ismeretek/fejlesztési követelmények

A rend és a káosz különbözősége.
A drámajátékok
Ki vagyok én?
Elő kell segíteni a tanuló kedvező adottságainak, szellemi és
gyakorlati készségeinek kifejezésre jutását és kiművelését.
Az önismeret fejlesztése.

Kapcsolódási pontok
Irodalom
A mesék pozitív és
negatív szereplői

Helyem a közösségben
Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmei hiteles kifejezésére,
empátiára és kölcsönös elfogadásra.
Mozgásos önkifejezés

Drámapedagógia
Kommunikációs
kapcsolatteremtés,
szituációk,
helyzetgyakorlatok
A családnak jelentősége a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, Magyar nyelv:
önismeretének, testi és lelki egészségének, közösségi létének A testbeszéd
alakításában. Harmonikus családi minták közvetítése.
értelmezése
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Az osztályközösség: Mi a közösség célja? Kik a közösség tagjai?
Milyen normák érvényesek ebben a közösségben?
Irodalom:
Irodalmi alkotások a
A felnőttek és gyerekek kapcsolat: a „közös nyelv” kialakítása. A felnőtt-gyerek
felnőttek tisztelete. Példamutató felnőttek szerepe a tanulók erkölcsi kapcsolat bemutatására
nevelésében, fejlődésében.
Erkölcstan: a másság
Társismeret: Milyennek látok másokat? Mások hogyan látnak engem? elfogadása
A szociális érzékenység fejlesztése, a másság elfogadása. Az
együttélés szabályrendszere.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

énkép,
önismeret,
társas
szabályrendszere, példakép

kapcsolatok,

közösség,

együttélés

TEMATIKAI
EGYSÉG/
FEJLESZTÉSI CÉL

KOMMUNIKÁCIÓ – MÉDIATUDATOSSÁG

Előzetes tudás

Kit tegezünk? Kit magázunk? Megvárjuk, amíg a másik befejezi
mondandóját.
Az elemi kommunikációs szabályok megismertetése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kommunikáció tényezői: a verbális és nem verbális kommunikáció
eszközei: Hogyan kommunikálunk?
Szituációs játékok: kommunikációs játékok
Alapismeretek a kommunikáció tényezőiről:
feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna.
A kommunikáció tanult tényezőinek felismerése játékos formában.
Siketek jelbeszéde.

Órakeret
4 óra

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv:
Aktív
részvétel
különféle
kommunikációs
helyzetekben

a

A verbális és nem verbális kommunikáció eszközeinek és kódjainak, Magyar nyelv,
a különböző információ-hordozók üzeneteinek megértése és Irodalom:
feldolgozása.
Különböző
típusú
szövegek értelmezése
A beszédhelyzetnek megfelelő, kulturált nyelvi magatartás Magyar nyelv: nyelvi
megismerése, egyénre szabott alkalmazása: tegeződés, magázódás, kifejezési
formák:
tetszikelés
tegeződés, magázódás,
tetszikelés
Informatika:
e-mail,
chat
Mindennapi kommunikációs helyzeteink: Hogyan ismerkedünk?
Szituációs játékok: kommunikációs játékok

Drámapedagógia
Erkölcstan: viselkedési
normák, pl.: köszönés,
631

Bemutatkozás, bemutatás, beszélgetés, szándéknyilvánítás, köszönés, megszólítás,
megszólítás tudakozódás stb. páros és csoportmunkában. Új
bemutatkozás,
osztálytárs, új tanár, új szomszéd kerül kapcsolatba velünk.
bemutatás
Kommunikáció: adó, vevő, csatorna, kód, üzenet. Verbális kommunikáció.
Kulcsfogalmak/ Nem verbális kommunikáció. Kommunikációs illemszabályok.
fogalmak

TEMATIKAI
EGYSÉG/
FEJLESZTÉSI CÉL
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

TANULJUK A TANULÁST

Órakeret
5 óra

Szövegértelmezés kérdéseken keresztül. Olvasott szöveg tartalmának
néhány mondatos összegzése. Páros munka és csoportmunka szabályai
A tanulók tanulási kultúrájának fejlesztése. A tanulási módszerek
megismertetése, fejlesztése, bővítése. Szövegértő és szövegalkotó
képesség fejlesztése. Különböző munkaformákban történő tanuláson
keresztül az együttműködés képességének fejlesztése
Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Hogyan tanuljak? A tanulók személyiségéhez leginkább igazodó
tanulási módszerek megtanítása.
Magyar nyelv,
Szövegfeldolgozás algoritmusainak elsajátítása.
Irodalom:
Szövegértés írásban és szóban
A szövegértő képesség
A szövegértő képesség fejlesztése különböző szövegtípusokon fejlesztése különböző
keresztül.
típusú szövegeken
Az előzetes ismeretek és tapasztalatok mozgósításának módszerei.
Egyénre szabott tanulási módszerek.
Csoport- vagy páros munkában az együttműködés szabályainak Erkölcstan:
elsajátítása.
Mások véleményének
tiszteletben tartása
Kérdéskultúra és kérdésértelmezés
Ösztönző, megtámogató problémaszító, -megoldást elősegítő
hozzáállás, gondolkodtató kérdéskultúra kialakítása.
A kérdésértelmezés, mint szövegértési problematika fejlesztése.
Jegyzetelési technikák
tartalmi kivonat készítése folyószöveggel, fogalmi háló készítése,
gondolati térkép készítése, kulcsszavak kiemelése, cédulázás
Vázlatkészítés
címszavas vázlat, mondatokból álló vázlat, fogalmi vázlat
A tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi
teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének
értékelése.
Az információforrások kritikus használatának megtanítása
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A tanulók a mediatizált, globális nyilvánosságnak felelős résztvevői Informatika:
legyenek; értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét. Az Online
szótárok
értelmező, kritikai és tevékenybeállítódás kialakítása révén készítsük használata
fel őket a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is
befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére,
tudatos alakítására.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

TEMATIKAI
EGYSÉG/
FEJLESZTÉSI CÉL

szövegértés, szövegalkotás, vázlat, gondolati térkép, jegyzet

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD – KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Órakeret
3 óra

Helyes napirend. Öltözködési az időjárásnak megfelelően. Mely ételek
egészségesek és melyek nem? A mozgás fontossága.
A tanulók felkészítése az egészségük megőrzésére: öltözködés, mozgás,
A tematikai egység
étrend, napirend, alvásigény. A közlekedésben való biztonságos
nevelési-fejlesztési
részvételre való felkészítés. A serdülőkorral együtt járó változások
céljai
higiéniás kezelésére való felkészítés.
Kapcsolódási pontok
Előzetes tudás

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Az egészséges életmód elveinek elsajátítása.
f
Készítse fel a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre,
továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében,
a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan
helyzetek kezelésében

Természetismeret:
az emberi szervezet
működése

Egészséges életrend.
A tanulókban a helyes táplálkozás, a mozgás, a stresszkezelés
módszereinek alkalmazása igényének kialakítása
Kapjanak a tanulók mintákat a társas konfliktusok kezeléséhez
Játék, sport, testedzés, tánc, étkezés
Felkészülés a serdülőkori változásokra.
Természetismeret:
Hormonok változása, nemi sajátosságok, problémák kezelése menstruáció,
(pattanások, menstruáció, zsíros haj stb.
magömlés

Kulcsfogalmak/
fogalmak

egészséges életmód, étrend, mozgás, serdülőkor, hormonális változások
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TEMATIKAI
EGYSÉG/
FEJLESZTÉSI CÉL

MI A PÁLYÁNK?

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret
3 óra

Melyik tantárgyból vagyok jó? Mit szeretek tanulni leginkább? Milyen
sportágban vagyok ügyes? Milyen a kézügyességem?
A tanulók ismerjék fel, hogy bizonyos tulajdonságaik, akár belső, akár
külső alkalmassá vagy alkalmatlanná teszik őket egyes szakmák
elsajátítására. A személyiségük, az érdeklődésük legyen befolyásoló
tényező a szakmaválasztásban.
Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Érdeklődési kör
Mely területek, milyen tantárgyak, milyen iskolán kívüli
tevékenységek motiválják a tanulókat?
Technika,
Vizuális
Kapcsolódási pontok keresése az egyes szakmák és az érdeklődési kultúra,
Ének-zene,
körök között.
Informatika
Énkép, önismeret
A magunkról alkotott kép alapján elindulva kapcsolódások keresése az
egyes személyiségtulajdonságok és szakmák között
Olyan feltételek, tevékenységek biztosítása, amelyek révén a tanulók Technika,
kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek kultúra
megfelelő területeken, és képessé válnak hivatásuk megtalálására,
foglalkozásuk és pályájuk kiválasztására és a hozzájuk vezető
erőfeszítések megtételére.

Vizuális

Szakmaismeret
Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez
képest – átfogó képet kell nyújtania a munka világáról.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

TEMATIKAI
EGYSÉG/
FEJLESZTÉSI CÉL

érdeklődési kör, önértékelés, személyiségjegyek,

GAZDASÁGI ÉLETRE NEVELÉS

Órakeret
2 óra
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Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A pénz fogalma, mint fizetőeszköz. Mennyi pénzből lehet mindennapi
élelmiszereket vásárolni? Milyen havi kiadásai vannak egy családnak?
Ismerje a pénz fogalmát, legyen tisztában a pénz értékével, hogy mennyi
pénzért mi vásárolható meg. Tudjon kalkulálni zsebpénz mértékű
összegekkel
Ismerje a család háztartási kiadásait, hogy milyen közüzemi számlákat
kell fizetni.
Ismerje a takarékosság fogalmát, tudjon megfogalmazni olyan
lehetőségeket, amivel spórolhat/tunk.
Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

A háztartások életét meghatározó gazdasági pénzügyi intézményekről Technika és életvitel
való ismeretek bővítése.
háztartástan
A saját felelősség felismerése az értékteremtő munkában.
Tudjanak a tanulók ésszerűen gazdálkodni a pénz világában, kiindulási
pontként a zsebpénzükkel.
Szerezzenek ismereteket az ésszerű fogyasztással és az ehhez Matematika: a pénz
kapcsolódó takarékossággal kapcsolatosan.
vásárlói értéke
Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások
kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését,
egymásrautaltságát.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

pénz, érték, takarékosság
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6. évfolyam
Éves óraszám: 36 óra, heti óraszám: 1 óra
Változás – szabály – rendszer – értékelés – szervezés
9 óra
Ki vagyok én, hol a helyem a közösségben, a családban? 4 óra
Kommunikáció – médiatudatosság
8 óra
Tanuljuk a tanulást
6 óra
Egészséges életmód, környezettudatosság
3 óra
Mi a pályánk?
3 óra
Gazdasági életre nevelés
3 óra

TEMATIKAI
EGYSÉG/
FEJLESZTÉSI CÉL
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

VÁLTOZÁS – SZABÁLY – RENDSZER – ÉRTÉKELÉS –
SZERVEZÉS

Órakeret 9
óra

Értékelés, önértékelés, szabálykövetés, felelősségtudat
Az értékelés, önértékelés fejlesztése. A szabálykövetés fontosságának
felismertetése. Az osztály, mint közösség kommunikációs és
együttműködési képességének fejlesztése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Év eleji és évközi adminisztrációs feladatok (tankönyv-, taneszközproblémák)
Megbízatások az osztályban feladattudat, önkontroll, önértékelés,
mások értékelése.
Az egyes osztályban szükséges felelősök újraválasztása.
Osztálykirándulás tervezése, szervezéssel kapcsolatos munkák
felosztása
Osztálykirándulás – élménykommunikáció
Magyar nyelv: szóbeli
Nyári élmények, kommunikációs gyakorlat, helyzetgyakorlat
kommunikáció
Közösségalakítás, formálás. Új ismeretek szerzése a társakról, fejlesztése
egymásról való tudás, ismeret bővítése élményeken keresztül: pl. nyári
élmények, szünidők tervezése.
A nyári szünidő tervezése.
Közösségalakítás, formálás. Egymás megismerése élményeken
keresztül: pl. nyári élmények, szünidők tervezése.
Társadalmi normák, az együttélés szabályai családban, iskolában,
baráti közösségben
Együttműködési képesség fejlesztése. Az osztálydemokrácia
alapjainak szélesítése. Azaz a cselekvő állampolgári magatartás
alakítása, a közügyekben való részvétel. A felelősség, az önálló

Erkölcstan:
szabálykövetés,
szabálytudat, törvény,
előírás
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cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátításának
támogatása
Értékelés – Önértékelés
Mit vártam magamtól? Helyes volt-e az elvárásom? A félévi és év
végi munka önértékelése. Közösségi munka értékelése.
Az elsajátított tudást és készségeket tudja énképébe beépíteni. A
tanítás-tanulás egész folyamatában tudjon aktívan részt venni, tudja
alakítani fejlődését, sorsát és életpályáját.
szabály, szabálykövetés, közösség, érték, értékelés, önértékelés
Kulcsfogalmak/
fogalmak

TEMATIKAI
EGYSÉG/
FEJLESZTÉSI CÉL

KI VAGYOK ÉN, HOL A HELYEM A KÖZÖSSÉGBEN, A
CSALÁDBAN?

Órakeret
4 óra

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A közösség fogalmának értelmezése. A család, mint közösség. Az
osztály mint közösség. A barátság fogalmának értelmezése

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Milyen teljesítményt várok önmagamtól a hatodik osztályban?
Célkitűzés, önmegvalósítás
Irodalom
A mesék pozitív és
negatív szereplői
Jellemzés – Önjellemzés
Társismeret: Milyennek látok másokat? Mások hogyan látnak engem?
A szociális érzékenység fejlesztése, a másság elfogadása. Az
együttélés szabályrendszere.
Drámapedagógia
Kommunikációs
Ki vagyok én, hol a helyem a közösségben, a családban?
kapcsolatteremtés,
Elő kell segíteni a tanuló kedvező adottságainak, szellemi és szituációk,
gyakorlati készségeinek kifejezésre jutását és kiművelését.
helyzetgyakorlatok
Az önismeret fejlesztése.
Magyar nyelv:
Hozzá kell segíteni a tanulót, hogy képessé váljék érzelmei hiteles A testbeszéd
kifejezésére, empátiára és kölcsönös elfogadásra.
értelmezése
Mozgásos önkifejezés
Irodalom:
A családnak jelentősége a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, Irodalmi alkotások a
önismeretének, testi és lelki egészségének, közösségi létének felnőtt-gyerek
alakításában. Harmonikus családi minták közvetítése.
kapcsolat bemutatására
Az osztályközösség: Mi a közösség célja? Kik a közösség tagjai? Erkölcstan: a másság
Milyen normák érvényesek ebben a közösségben?
elfogadása

637

Kulcsfogalmak/
fogalmak

énkép,
önismeret,
társas
szabályrendszere, példakép

TEMATIKAI
EGYSÉG/
FEJLESZTÉSI CÉL
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

kapcsolatok,

KOMMUNIKÁCIÓ – MÉDIATUDATOSSÁG

közösség,

együttélés

Órakeret
8 óra

Kommunikációs zavarok ismeret, feloldása
Az elemi kommunikációs szabályok megismertetése.
Írásbeli és szóbeli kommunikáció elemei: párbeszéd, vita, leírás
A média tudatos kritikai kezelése

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A kommunikációs zavarok
Magyar nyelv:
Értelek, nem értelek, félreértelek! Szituációs játékok: kommunikációs Aktív
részvétel
a
zavarok bemutatására. A kommunikációs képesség fejlesztése.
különféle
kommunikációs
Médiatudatosságra nevelés
helyzetekben
Neked tetszett? Kritikus megnyilvánulások könyvvel, filmmel
kapcsolatosan
Hírek a tv-ből, rádióból
Tegyük lehetővé a tanulók számára, hogy a tanulók a mediatizált, Magyar nyelv,
globális nyilvánosságnak felelős résztvevői legyenek; értsék az új és Irodalom:
hagyományos médiumok nyelvét. Készítsük fel a tanulókat az Különböző
típusú
értelmező, kritikai és tevékenybeállítódás révén a demokrácia szövegek értelmezése
részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet
értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására.
Ismertessük meg a tanulókat a média működésével és
hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös
kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas
érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek
és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével.
Amikor nem unatkozom… A szabadidő hasznos eltöltése: hobbi,
szakkör, sportkör stb.
Természetismeret
Készítsük fel a tanulókat az önállóságra, önálló döntésekre, amelyek a a sport szerepe az
testi és lelki egészségüket is szolgálják, például a szabadidő hasznos egészségmegóvásban
eltöltésén keresztül.
Szövegalkotás. Párbeszéd – Leírás –Vita

Drámapedagógia
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Szituációs játékok
Erkölcstan: viselkedési
A beszédhelyzetnek megfelelő, kulturált nyelvi magatartás fejlesztése. normák, pl.: köszönés,
megszólítás,
bemutatkozás,
bemutatás
Kommunikációs szabályok. Írásbeli és szóbeli kommunikáció elemei:
Kulcsfogalmak/ párbeszéd, vita, leírás. Médiatudatosság.
fogalmak

TEMATIKAI
EGYSÉG/
FEJLESZTÉSI CÉL
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

TANULJUK A TANULÁST

Órakeret
6 óra

Különböző tanulási módszerek ismerete. Szövegértő-, szövegalkotó
képesség. Együttműködési képesség páros vagy csoportmunkában.
Jegyzetelési technikák megismerése. Szövegértő-, szövegalkotó
képesség fejlesztése. Kérdéskultúra aktiválása, fejlesztése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Szövegértés írásban – Szövegértés szóban
Irodalmi szövegekben a meghökkentő cím és szöveg meghökkentése
A szövegkohézió, a szövegegységek ismerete.
Szövegfeldolgozás algoritmusainak gyakorlása.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv,
Irodalom:
A szövegértő képesség
fejlesztése különböző
típusú szövegeken

Humor az irodalomban
A szöveg alapértelmezésén túl a másodlagos jelentésének felismerése.
A szövegértő képesség fejlesztése különböző szövegtípusokon
keresztül.
Jegyzetelési technikák – Filmkritika
Tartalmi kivonat készítése folyószöveggel, fogalmi háló készítése,
gondolati térkép készítése, kulcsszavak kiemelése, cédulázás.
Az alkalmazott szövegen keresztül médiatudatos magatartás alakítása.
Az információforrások kritikus használatának gyakorlása.
Kérdéskultúra, kérdésértelmezés
Ösztönző, megtámogató problémaszító, -megoldást elősegítő
hozzáállás, gondolkodtató kérdéskultúra kialakítása.
A kérdésértelmezés, mint szövegértési problematika fejlesztése.
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

szövegértés, szövegalkotás, vázlat, gondolati térkép, jegyzet

TEMATIKAI
EGYSÉG/
FEJLESZTÉSI CÉL

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD – KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Órakeret
3 óra

Ember és környezetének kapcsolata.

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Környezettudatos magatartás alakítása. A szelektív hulladékgyűjtés
fontossága. A környezet ismerete és szeretete. A fenntarthatóság
fogalmának ismerete.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A környezettudatos magatartás
Hívjuk fel a tanulók figyelmét az életformák gazdag változatosságára
a természetben és a kultúrában. Tudatosítsuk, hogy az erőforrásokat Természetismeret:
tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre az emberi szervezet
tekintettel használják.
működése
Ismeretterjesztő szöveg a szelektív hulladékgyűjtésről
Cél, hogy a természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló Természetismeret:
környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett Környezetvédelem,
magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára.
tájvédelem
Törekedni kell arra, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a gazdasági
és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat
idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb
környezetük természeti és társadalmi értékeinek, sokszínűségének
megőrzésébe, gyarapításába.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

TEMATIKAI
EGYSÉG/
FEJLESZTÉSI CÉL

Környezettudatos magatartás. Szelektív hulladékgyűjtés. Fenntarthatóság.

MI A PÁLYÁNK?

Órakeret
3 óra
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Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Tantárgyak követelményeinek és tartalmának ismerete. Saját képességek
felmérése. Szakmákhoz kapcsolódó ismeretek.
A tanulók ismerjék fel, hogy bizonyos tulajdonságaik, akár belső, akár
külső alkalmassá vagy alkalmatlanná teszik őket egyes szakmák
elsajátítására. A személyiségük, az érdeklődésük legyen befolyásoló
tényező a szakmaválasztásban.
Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Érdeklődési kör
Mely területek, milyen tantárgyak,
tevékenységek motiválják a tanulókat?

milyen

iskolán

kívüli

Technika,
Vizuális
Melyik a kedvenc tantárgyam?
kultúra,
Ének-zene,
Kommunikáció – Érvelés. Tudják a tanulók érvekkel alátámasztani, Informatika
hogy miért az a tantárgy a kedvencük.
Miben vagyok jó? Hol kell fejlődnöm?
Önismereti tréning.
Egy szakma bemutatása
Technika,
Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez kultúra
képest – átfogó képet kell nyújtania a munka világáról.

Vizuális

Énkép, önismeret
A magunkról alkotott kép alapján elindulva kapcsolódások keresése az
egyes személyiségtulajdonságok és szakmák között
Olyan feltételek, tevékenységek biztosítása, amelyek révén a tanulók
kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek
megfelelő területeken, és képessé válnak hivatásuk megtalálására,
foglalkozásuk és pályájuk kiválasztására és a hozzájuk vezető
erőfeszítések megtételére.
érdeklődési kör, önértékelés, személyiségjegyek,
Kulcsfogalmak/
fogalmak

TEMATIKAI
EGYSÉG/
FEJLESZTÉSI CÉL

GAZDASÁGI ÉLETRE NEVELÉS

Órakeret
3 óra
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Különböző hivatalok ismeret. Mit, hol ügyintézünk? Milyen
tevékenységeket, feladatok lát el a postahivatal? Az internet világában
hogyan kommunikálhatunk?

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Családi kiadások a postán.
Ismerjék meg a tanulók és tudják önállóan is használni a posta
szolgáltatásait. Tudják, hogy a szolgáltatások is pénzbe kerülnek.
Tudjanak a hivatali környezetben megfelelő magatartásmintákat
alkalmazni.
Saját ügyek intézése: diákigazolvány, szakköri jelentkezés stb.
Vállaljanak a tanulók felelősséget, alakítsuk ki bennük az önálló
cselekvés igényét. A tanulók tevékeny részvételére építő ügyintézés
hatékonyan támogatja a megbízhatóság kialakítását.
Informatika:
Az internet világa, avagy idő és költséghatékony kommunikációs e-mail, chat
formák: SMS, e-mail, chat
Ismerjék meg a tanulók az internet nyújtotta kommunikációs
lehetőségek előnyeit és hátrányait.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Posta, önkormányzat, kormányhivatal, elektronikus ügyintézés
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7. évfolyam
Éves óraszám: 36 óra heti óraszám: 1 óra
Változás – szabály – rendszer – értékelés – szervezés
10 óra
Ki vagyok én, hol a helyem a közösségben, a családban? 8 óra
Kommunikáció – médiatudatosság
5 óra
Tanuljuk a tanulást- Egészséges életmód, környezettudatosság
- Mi a pályánk?
8 óra
Gazdasági életre nevelés
5 óra

TEMATIKAI
EGYSÉG/
FEJLESZTÉSI CÉL
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

VÁLTOZÁS – SZABÁLY – RENDSZER – ÉRTÉKELÉS –
SZERVEZÉS

Órakeret
10 óra

Az iskola szabályrendszerének ismerete. Társakkal való együttműködés:
Szervezetek működése, működés szabályozása.
Az értékelés, önértékelés fejlesztése. A szabálykövetés fontosságának
felismertetése. Az osztály mint közösség kommunikációs és
együttműködési képességének fejlesztése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Év eleji és évközi adminisztrációs feladatok (tankönyv-, taneszközproblémák)
Nyári élmények, kommunikációs gyakorlat, helyzetgyakorlat
Közösségalakítás, formálás. Új ismeretek szerzése a társakról,
egymásról való tudás, ismeret bővítése élményeken keresztül: pl. nyári
élmények, szünidők tervezése.
Mit várunk a tanévtől? Kommunikációs gyakorlatok.
Osztálykirándulás – élménykommunikáció
A nyári szünidő tervezése – élménykommunikáció

Magyar nyelv: szóbeli
kommunikáció
fejlesztése

Félévi bizonyítványterv készítése
Önismeret fejlesztéséhez előkészítő tevékenység.
Félévi értékelés. Mit vártam magamtól? Helyes volt-e az elvárásom?
Értékelés – Önértékelés
A félévi és év végi munka önértékelése. Közösségi munka értékelése.
Az elsajátított tudást és készségeket tudja énképébe beépíteni. A
tanítás-tanulás egész folyamatában tudjon aktívan részt venni, tudja
alakítani fejlődését, sorsát és életpályáját.
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Tanulói jogok és kötelességek DÖK
A tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok
következményeiért viselt felelősségtudatának elmélyítése,
igazságérzetük kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük
elősegítése

Erkölcstan:
szabálykövetés,
szabálytudat, törvény,
előírás

A tanulók legyenek tevékenyen részesei az osztályközösségnek:
Osztálykirándulás tervezése, szervezéssel kapcsolatos munkák
felosztása
rend, szabály, szabálykövetés, törvény, előírás, értékelés, önértékelés
Kulcsfogalmak/
fogalmak

TEMATIKAI
EGYSÉG/
FEJLESZTÉSI CÉL
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

KI VAGYOK ÉN, HOL A HELYEM A KÖZÖSSÉGBEN, A
CSALÁDBAN?

Órakeret
8 óra

Énkép, önismeret, társas kapcsolatok, kapcsolati rendszerekben működő
szabályok.
Az osztály mint közösség. A barátság fogalmának értelmezése.
Magunkról való tudás. Gondolati térkép.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Helyem az osztályban
Helyem az osztályban, mint közösségben
Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmei hiteles kifejezésére,
empátiára és kölcsönös elfogadásra.
Mozgásos önkifejezés

Drámapedagógia
Kommunikációs
kapcsolatteremtés,
szituációk,
helyzetgyakorlatok
Hogyan változtam az elmúlt években: külső és belső tulajdonságok
Magyar nyelv:
Énkép és önismeret fejlesztése. A pozitív énkép erősítése, a negatív A testbeszéd
énkép alakítása pozitív irányba.
értelmezése
Ki vagyok én?
Irodalom:
Elő kell segíteni a tanuló kedvező adottságainak, szellemi és Irodalmi alkotások a
gyakorlati készségeinek kifejezésre jutását és kiművelését.
felnőtt-gyerek
kapcsolat bemutatására
Az önismeret fejlesztése.
Testbeszéd, beszélnek a testrészeink.
Megjelenésünknek, a rólunk alkotott képnek a szerves részét képezik
a testbeszédünk, a gesztusaink, a mimikánk. Mindezek fejlesztése,
alakítása nagyon fontos a rólunk kialakított kép pozitív attitűdjéhez.
Barátságtérkép
Erkölcstan: a másság
elfogadása
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Társismeret: Milyennek látok másokat? Mások hogyan látnak engem?
A szociális érzékenység fejlesztése, a másság elfogadása. Az
együttélés szabályrendszere.
A felnőttek és én
A felnőttek és gyerekek kapcsolat: a „közös nyelv” kialakítása. A
felnőttek tisztelete. Példamutató felnőttek szerepe a tanulók erkölcsi
nevelésében, fejlődésében.
A szülők szerepe a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének,
önismeretének, testi és lelki egészségének, közösségi létének
alakításában. Harmonikus családi minták közvetítése.
énkép, önismeret, társas kapcsolatok, közösség,
Kulcsfogalmak/
fogalmak

TEMATIKAI
EGYSÉG/
FEJLESZTÉSI CÉL
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

KOMMUNIKÁCIÓ – MÉDIATUDATOSSÁG

Órakeret
5 óra

Az elemi kommunikációs szabályok megismertetése.
Alapismeretek a kommunikáció tényezőiről:
feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna.
A kommunikáció eszköztárának stabil, helyzetnek megfelelő használata.
A kommunikációs tényezők biztos felismerése. Kulturált
kommunikációs illemszabályok betartása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Hogyan mondjam?
A verbális és nem verbális kommunikáció eszközeinek és kódjainak,
a különböző információ-hordozók üzeneteinek megértése és
feldolgozása.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv:
Aktív
részvétel
különféle
kommunikációs
helyzetekben

a

Magyar nyelv: nyelvi
A beszédhelyzetnek megfelelő, kulturált nyelvi magatartás kifejezési
formák:
megismerése, egyénre szabott alkalmazása: tegeződés, magázódás, tegeződés, magázódás,
tetszikelés.
tetszikelés
Szituációs játékok: vita, meggyőzés, kérdésfeltevés
Mindennapi kommunikációs helyzeteink: Hogyan ismerkedünk?
Szituációs játékok: kommunikációs játékok
Bemutatkozás, bemutatás, beszélgetés, szándéknyilvánítás, köszönés,
megszólítás tudakozódás stb. páros és csoportmunkában. Új
osztálytárs, új tanár, új szomszéd kerül kapcsolatba velünk.

Informatika:
chat

e-mail,

Drámapedagógia
Erkölcstan: viselkedési
normák, pl.: köszönés,
megszólítás,
bemutatkozás,
bemutatás
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

Kommunikáció: adó, vevő, csatorna, kód, üzenet. Verbális kommunikáció.
Nem verbális kommunikáció. Kommunikációs illemszabályok.

TEMATIKAI
EGYSÉG/
FEJLESZTÉSI CÉL
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

TANULJUK A TANULÁST – EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD –
KÖRNYEZETTUDATOSSÁG – A MI PÁLYÁNK?

Órakeret
8 óra

Szövegértés és szövegalkotás korosztálynak megfelelő szintje. A
kiemelés mint jegyzetelési technika. Mi a környezettudatos magatartás?
Szövegértő és szövegalkotó képesség fejlesztése. A kiselőadás
készítésének ismérvei, az informatikai tudás beépítése a kiselőadásokba,
például ppt. A fejlesztés a környezettudatos magatartást és az egészséges
életmódot érintő témákon keresztül történik, fejlesztve ezáltal a
szövegértést és a tanulási kompetenciát is. A felvételi helyzet előzetes
megteremtése a kiselőadásokkal.
Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Szövegfeldolgozás algoritmusainak gyakorlása.
Szövegértés írásban és szóban
Magyar nyelv,
A szövegértő képesség fejlesztése különböző szövegtípusokon Irodalom:
keresztül.
A szövegértő képesség
fejlesztése különböző
Az előzetes ismeretek és tapasztalatok mozgósításának módszerei.
típusú szövegeken
Egyénre szabott tanulási módszerek.
Csoport- vagy páros munkában az együttműködés szabályainak
elsajátítása.
Magyar nyelv,
Jegyzetelési technikák elsajátítása, lépéseinek gyakorlása különböző Irodalom:
típusú hallott vagy leírt szövegeken keresztül: tartalmi kivonat A jegyzetelési techkészítése folyószöveggel, fogalmi háló készítése, gondolati térkép nikák gyakorlása
készítése, kulcsszavak kiemelése, cédulázás
Kiselőadások készítése – szóbeli kommunikáció gyakorlása
Olyan szempontrendszer kialakítása, amely alapján a tanulók
kiselőadásokat tudnak készíteni, és azokat az osztályközösség előtt elő
is tudják adni.
Az önértékelés és mások értékelésének fejlesztése.
A felvételire való felkészítés olyan helyzetek megteremtésével, ahol a
tanulóknak alkalmuk nyílik a vizsgahelyzet megszokására, illetve a
magabiztos előadásmód gyakorlására.
Olyan feltételek, tevékenységek biztosítása, amelyek révén a tanulók
kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek Informatika:
megfelelő területeken, és képessé válnak hivatásuk megtalálására, Online
szótárok
foglalkozásuk és pályájuk kiválasztására, valamint a hozzájuk vezető használata
erőfeszítések megtételére.
Kiselőadások készítése prezentációval
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A prezentáció fogalmának és fajtáinak ismerete. A papíralapú
prezentáción túllépve a digitális kompetencia előtérbe helyezése.
PowerPoint előadás készítésének mechanizmusa, az ehhez kapcsolódó
előadásmód fejlesztése.
szövegértés, szövegalkotás, jegyzetelés, kiselőadás PowerPoint
Kulcsfogalmak/
fogalmak

TEMATIKAI
EGYSÉG/
FEJLESZTÉSI CÉL
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

GAZDASÁGI ÉLETRE NEVELÉS

Órakeret
5 óra

A pénz fogalma mint fizetőeszköz. Mennyi pénzből lehet a mindennapi
élelmiszereket vásárolni? Milyen havi kiadásai vannak egy családnak?
Ismerje a pénz fogalmát, legyen tisztában a pénz értékével, hogy mennyi
pénzért mi vásárolható meg. Tudjon kalkulálni zsebpénz mértékű
összegekkel.
Ismerje a család háztartási kiadásait, hogy milyen közüzemi számlákat
kell fizetni.
Ismerje a takarékosság fogalmát, tudjon megfogalmazni olyan
lehetőségeket, amivel spórolhat/tunk.
Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

A saját felelősség felismerése az értékteremtő munkában.
Pénzvilág és gazdaság osztályszinten projekt 2 órában
Az osztálypénz kezelése, a felelősök kijelölése, a felhasználásról
demokratikus döntéshozatal.
Komplex osztálykirándulási tervek készítése, költségvetéssel, Matematika: a pénz
programokkal.
vásárlói értéke
Költségvetés tervezés, ajánlatok összehasonlítása, kivitelezéshez
előkészítés, foglalások rendezése stb.
Osztály szintű karácsonyi ünnepség költségvetésének készítése
Költségvetés készítés: a költségvetés részei, tervezés, számítások
végzése, megvalósítás, elszámolás.
Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások
kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését,
egymásrautaltságát.
Pénzvilág és gazdaság osztályszinten projekt megvalósulásának
elemzése
Osztálypénz elszámolás, a költségek elszámolása számlák ellenében,
elemzés, hogy milyen területeken volt eltérés a tervezett és a
megvalósult költségek között. Mi volt az eltérés oka?
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

pénz, érték, takarékosság

8. évfolyam
Éves óraszám: 36 óra, heti óraszám: 1 óra
Változás – szabály – rendszer – értékelés – szervezés
Kommunikáció – médiatudatosság
Mi a pályánk?
Egészséges életmód, környezettudatosság
Gazdasági életre nevelés

TEMATIKAI
EGYSÉG/
FEJLESZTÉSI CÉL
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

6 óra
3 óra
17 óra
5 óra
5 óra

VÁLTOZÁS – SZABÁLY – RENDSZER – ÉRTÉKELÉS –
SZERVEZÉS

Órakeret
6 óra

Társakkal való együttműködés: Szervezetek működése, működés
szabályozása.
Az értékelés, önértékelés fejlesztése. Az osztály mint közösség és az
egyén kommunikációs, valamint együttműködési képességének
fejlesztése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Év eleji és évközi adminisztrációs feladatok (tankönyv-, taneszközproblémák)
Nyári élmények, kommunikációs gyakorlat, helyzetgyakorlat
Közösségalakítás, formálás. Új ismeretek szerzése a társakról,
egymásról való tudás, ismeret bővítése élményeken keresztül: pl. nyári
élmények, szünidők tervezése.
Mit várunk a tanévtől? Kommunikációs gyakorlatok.
Osztálykirándulás – élménykommunikáció
A jövőbeni tervek – élménykommunikáció

Magyar nyelv: szóbeli
kommunikáció
fejlesztése

Félévi szöveges önértékelési terv készítése
Önismeret fejlesztéséhez előkészítő tevékenység.
Félévi értékelés. Mit vártam magamtól? Helyes volt-e az elvárásom?
Értékelés – Önértékelés
A félévi és év végi munka önértékelése. Közösségi munka értékelése.
Az elsajátított tudást és készségeket tudja énképébe beépíteni. A
tanítás-tanulás egész folyamatában tudjon aktívan részt venni, tudja
alakítani fejlődését, sorsát és életpályáját.
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

értékelés, önértékelés, kommunikáció

TEMATIKAI
EGYSÉG/
FEJLESZTÉSI CÉL

Órakeret
3 óra

KOMMUNIKÁCIÓ – MÉDIATUDATOSSÁG
Az internet fogalma, használata. Az etikett fogalma

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Az internetnyelv megjelenése mellett az anyanyelv helyes használatának
fontosságára nevelés. Az internet szabályrendszerének, normáinak
megismertetése a tanulókkal, valamint e terület közösségformáló
hatásának ismertetése.
Kapcsolódási pontok

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Internetnyelv
A 20-21. századi vívmányok biztos és kulturált használata mellett az
anyanyelvi kultúra megtartásának fontossága.
A normakövető helyesírás alkalmazása e-mailezés és chatelés
alkalmával.
A levél tartalmi és formai elemeinek megőrzése e-mail írásakor.

Informatika:
chat

e-mail,

Magyar
nyelv
és
irodalom:
A levél tartalmi és
formai jellemzői

Etikett netikett
Az alapvető viselkedési normák kiterjesztése a mindennapi viselkedés Drámapedagógia
területén megjelenő internetes világra is. Tudatosítani kell a Erkölcstan: viselkedési
tanulókban, hogy a netikett, azaz az internet etikettje, írott és íratlan normák,
szabályai is mindenki számára kötelező érvényűek. Az internetes
közösségek hagyományos közösségekhez hasonló működésének
ismertetése, annak érdekében, hogy tudják a tanulók, ezek a
közösségek is kiközösítik azokat a tagokat, akik a szabályrendszerüket
nem tartják be.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

internetnyelv, etikett, netikett, szabályrendszerek
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TEMATIKAI
EGYSÉG/
FEJLESZTÉSI CÉL
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A MI PÁLYÁNK?

Órakeret
17 óra

Tehetség fogalma. Szakmák ismerete, Saját adatok ismerete. Illemtani
szabályok. Kommunikációs ismeretek. Szövegértés és szövegalkotási
képesség.
A tehetség jegyeinek felismerése önmagunkon. Szövegértő és
szövegalkotó képesség fejlesztése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Mindenki tehetséges valamiben. Te miben?
A tehetség területeinek megismerése, a saját képességek reális
ismerete, annak felismerése miben tud a tanuló kiemelkedőt nyújtani. Magyar nyelv,
Irodalom:
Pályaorientáció. Pályaválasztás 4 óra
A szövegértő képesség
A tanulók kapjanak átfogó képet a munka világáról. Ennek érdekében fejlesztése különböző
olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania számukra, típusú szövegeken
amelyek révén a tanulók kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek
az érdeklődésüknek megfelelő területeken, és képessé válnak
hivatásuk megtalálására, foglalkozásuk és pályájuk kiválasztására és a
hozzájuk vezető erőfeszítések megtételére.
Ehhez fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a
vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok
kezelését.
Hogyan készülök az írásbeli felvételire?
A felvételire, való felkészítése a tanulóknak olyan helyzetek Informatika:
megteremtésével, ahol alkalmuk nyílik a vizsgahelyzet megszokására, Online
szótárok
illetve a magabiztos előadásmód gyakorlására.
használata
Olyan feltételek, tevékenységek biztosítása, amelyek révén a tanulók
kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek
megfelelő területeken, és képessé válnak hivatásuk megtalálására,
foglalkozásuk és pályájuk kiválasztására és a hozzájuk vezető
erőfeszítések megtételére.
Az önéletrajz
Az új típusú önéletrajz tartalmi és formai követelményei.
Magyar nyelv,
Az írásban történő bemutatkozás szabályai a papíralapú és online Irodalom:
felületen. A kézzel írt önéletrajz küllemének követelményei: olvasható Önéletrajz
írás, a helyesírás fontossága, áthúzások, satírozások, lefestők
mellőzése.
Az online felületen küldött önéletrajz kísérőlevelének formai és
tartalmi, netikettbeli követelményei.
Felvételi adminisztráció, jelentkezési lapok.
Szövegértés gyakorlása a kitöltési útmutató alapján.
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Az írásbeli felvételi tapasztalatai – kommunikációs gyakorlat
Hogyan készülök a szóbeli felvételire – kommunikációs gyakorlatok
Kiselőadások készítése – szóbeli kommunikáció gyakorlása
Olyan szempontrendszer kialakítása, amely alapján a tanulók
kiselőadásokat tudnak készíteni, és azokat az osztályközösség előtt
elő is tudják adni.

Magyar nyelv,
Irodalom:
kiselőadás

Megjelenés a felvételin – A divat, amely megmondja ki vagy
Öltözködési és viselkedési normák alakítása. A helyszínnek és
időpontnak megfelelő magatartásformák gyakorlása.
A szóbeli felvételi tapasztalatai– kommunikációs gyakorlatok
szövegértés, szövegalkotás, kiselőadás, illemtan
Kulcsfogalmak/
fogalmak

TEMATIKAI
EGYSÉG/
FEJLESZTÉSI CÉL
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD – KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Órakeret
5 óra

Testi és hormonális változások, valamint azok következményei
A serdülőkorral együtt járó változások higiéniás kezelésére való
felkészítés.
A szerelem meghatározása vagy meghatározatlansága

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Halló fiúk, halló lányok
Biológia
Hormonok változása, nemi sajátosságok, problémák kezelése
Hormonális változások
(pattanások, menstruáció, zsíros haj stb.
és külső hatásai
Készítsük fel a tanulókat az önállóságra, a testi higiénében. Az
egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki
állapot örömteli megéléséhez.
Szerelem és más dolgok
A tanulók érzelmi felkészítése a túlfűtött érzelmi megnyilvánulásokra.
A másik nem tiszteletére megbecsülésére nevelés.
Segítsük a tanulókat, hogy legyenek képesek a lelki egyensúlyuk
megóvására, gondozására, társas viselkedésük szabályozására, a társas
konfliktusok kezelésére.
hormonális változások, érzelem, szerelem, lelki egyensúly
Kulcsfogalmak/
fogalmak
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TEMATIKAI
EGYSÉG/
FEJLESZTÉSI CÉL

Órakeret
5 óra

GAZDASÁGI ÉLETRE NEVELÉS
A pénz értéke, mint fizetőeszköz. Költségvetés fogalma.

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Ismerje a pénz fogalmát, legyen tisztában a pénz értékével, hogy mennyi
pénzért lehet utazni, programokat szervezni, szállást foglalni.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Utazás kirándulásszervezés
Az osztálypénz kezelése, a felelősök kijelölése, a felhasználásról
demokratikus döntéshozatal.
Komplex osztálykirándulási tervek készítése, költségvetéssel,
programokkal.
Költségvetés tervezés, ajánlatok összehasonlítása, kivitelezéshez
előkészítés, foglalások rendezése stb.
Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások
kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését,
egymásrautaltságát.

Kapcsolódási pontok
Földrajz:
Magyarország
nevezetességeinek,
természeti kincseinek
ismeret,
turisztikai
célpontok
Informatika:
Útvonaltervező, exceltáblázat használata,

Pénzvilág és gazdaság osztályszinten projekt megvalósulásának
elemzése
Osztálypénz elszámolás, a költségek elszámolása számlák ellenében, Matematika
elemzés, hogy milyen területeken volt eltérés a tervezett és a a pénz vásárlói értéke
megvalósult költségek között. Mi volt ennek az oka?
Praktikumok: diákok által felvetett gazdasági témák megvitatása,
tapasztalatszerzés egymástól.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

pénz, érték, takarékosság, költségvetés,
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