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AZ ALSÓ TAGOZAT 
HELYI TANTERVE 



AZ ALAPFOKÚ KÉPZÉS ELSŐ SZAKASZÁNAK (ALSÓ TAGOZAT: 1–4. 
ÉVFOLYAM) FELADATAI  
 
A nevelési-oktatási szakasz alapvető feladata az alapkészségek biztos kialakítása, a sikeres 
iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges alapkompetenciák, 
készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozása, valamint a tanulási motiváció felkeltése és 
fenntartása. 

 
I. Az 1–4. évfolyam kiemelt céljai és nevelési-oktatási feladatai  

 
Az óvoda–iskola átmenet zavartalansága érdekében a már meglévő jó gyakorlatok (a 
nagycsoportosok iskolalátogatása, szülői tájékoztatók, „iskolacsalogató” foglalkozás) 
megtartása fontos. A beiratkozásokat követően a szeptemberi iskolakezdésig tartó időszakban 
fontos szerepe van az első évfolyamon tanító pedagógus által kezdeményezett, a szülőket és 
gyermekeket célzó kapcsolatfelvételnek. 
Az 1–4. évfolyam, mint nevelési-oktatási szakasz, az iskolába lépő gyermek természetes 
kíváncsiságára és tanulás iránti vágyára épít. Erre a belső motivációra alapul a tanulónak a 
nevelés-oktatás folyamatába történő fokozatos bevezetése, az iskola szabályainak 
elfogadtatása. A motiváció folyamatos fenntartását biztosíthatja a személyiség fejlődését is 
célzó fejlesztés, valamint a tudatos tanulás megalapozása.  
Az iskola óvodától eltérő világában tanulmányait megkezdő kisgyermek iskolai pályafutása 
akkor indulhat sikeresen, ha a tanulást meghatározó képességei az induláskor vagy az azt 
követő, fejlesztéssel támogatott érés és fejlődés során elérik az alapvető fejlettségi szintet. A 
tanulási folyamat nem építhető feltételezett tárgyi tudásra, ismeretre. A nevelési-oktatási 
feladatok megvalósítása során mindenképpen figyelembe kell venni, hogy az 1–4. évfolyamon 
tanuló, jellemzően 6–10 éves tanulók képességei jelentősen eltérhetnek. A különbségek 
feltárása, az érési késést, fejlődésbeli elmaradást mutató gyermekek képességeinek fejlesztése 
az alapkészségek kialakítása szempontjából is az alapozó nevelési szakasz kiemelt feladata.  
Az első tanév első féléve olyan előkészítő szakasz is, amely tananyagában, módszereiben és 
értékelési formáiban eltér a későbbiektől. Kiemelt cél ebben a szakaszban az óvodából az 
iskolába való átmenet megkönnyítése, a tanulók előzetes ismereteinek feltárása, képességeik 
megfigyelése, a pszichikus funkciók fejlesztése, megerősítése. Ennek megfelelően, más 
évfolyamokhoz viszonyítva, arányaiban sokkal több időt kell fordítani a személyiség- és a 
képességfejlesztésre. Az első évfolyamon megvalósított mély és alapos előkészítés teszi majd 
lehetővé a korai matematikának (számérzék, számfogalom, számolás, becslés, mennyiségi 
állandóság) az adott osztályban tanulók induló képességeinek és készségeinek megfelelő 
fejlesztését, az életkorra jellemző jelentős különbségek kiegyenlítését, az olvasás és írás 
nyugodt tempójú, biztos elsajátítását.  
Az életkori sajátosságoknak megfelelően, valamint a jellemző figyelemkoncentráció eltéréseit 
is figyelembe vevő tanórai foglalkozásokkal, a tanórán belül 15-20 perces tevékenységek 
váltakozásával segíthető a tanulás konszolidációja, biztosítható a megfelelő terhelés, valamint 
a figyelem fenntartása. A pedagógus saját döntési szabadsága és egyben felelőssége, hogy 
rugalmas óraszervezéssel milyen formában szervezi meg a tanórai feladatokat, a tartalmak 
differenciált kezelését, a tanulók jellemzőihez igazodó foglalkozásokat. Az irányított 
tevékenységek időtartamának és mennyiségének fokozatos növelésével jutnak el a tanulók 
ahhoz, hogy a tanórák teljes időtartamában koncentrálni tudjanak. Ez várhatóan minden tanuló 
esetében a negyedik évfolyamra alakul ki.  
Az 1–4. évfolyam egyik kiemelt oktatási és nevelési feladata a hátrányos (HH) és halmozottan 
hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek, a különleges bánásmódot igénylő tanulók további 



tanulmányainak sikerét elősegítő differenciálás, valamint szakmai többlettámogatás 
(korrepetálás) biztosítása a lemaradás, a lemorzsolódás veszélyeinek csökkentése és a 
tehetségek (tehetség gondozó tanóra) kibontakoztatása érdekében. A szakmai többlettámogatás 
biztosítja az e tényezők által veszélyeztetett tanulók iskolai sikerességét és tanulási 
motivációjuk megerősödését. Az 1. valamint 2. évfolyam első félévében a motivált tanulás 
megőrzése és a fejlődési eltérések értő kezelése érdekében kizárólag fejlesztő értékelés, azaz a 
tanuló teljes személyiségének fejlesztését szolgáló szöveges visszajelzést alkalmazzuk.  
Az alaptanterv az 1–4. évfolyamot tekinti az első önálló és céljait tekintve olyan meghatározóan 
alapozó nevelési-oktatási szakasznak, amely a 4. évfolyam végéig az új típusú tanulást igénylő 
nélkülözhetetlen alapkészségek megszerzését, megfelelő használatát biztosítja, s tanulási 
eredménycéljait az 5. évfolyam bemeneti elvárásaihoz illeszti.   
A tanulmányoknak az alapfokú képzés második, céljait tekintve alapvetően a tudást bővítő és a 
kompetenciákat megalapozó nevelési-oktatási szakaszában (3-4. osztály) lényegesnek tartjuk 
az úgynevezett alsó és felső tagozat közötti átmenet zökkenőmentességének támogatását. Ezért 
a tanítás-tanulás folyamatában előtérbe helyezzük a kooperatív tanulási technikákat, a 
csoportmunkát és részt veszünk az iskola által szervezett projektheteken.  
 
Tantárgyak szerinti lebontás: 
 
  



MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

1. Célok és fejlesztési feladatok: 
A sikeres óvoda–iskola átmenet, gyengéd átmenet érdekében szükséges a nyelvi, a 
mozgáskoordinációs és egyéb hátrányok iskolakezdéskor történő felmérése, és a hátrányok 
mértéke szerint a kompenzációs és fejlesztő gyakorlatok: beszédgyakorlatok, téri tájékozódást 
és mozgáskoordinációt fejlesztő gyakorlatok beépítése a tanórákba. Az olvasás és az írás sikeres 
elsajátításához elengedhetetlen képességek folyamatos fejlesztése és diagnosztizáló értékelése 
a köznevelési intézmény feladata. 
Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az 
anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek 
elsajátíttatása. Elengedhetetlen, hogy ebben a képzési szakaszban a tanulók életkoruknak 
megfelelő, biztos szövegértésre tegyenek szert. Az anyanyelvi képességek fejlesztése nemcsak 
cél, hanem eszköz is a személyiség harmonikus fejlődéséhez, a nemzeti önazonosság 
erősödéséhez, a kognitív és érzelmi fejlődéshez, valamint mindezek katalizátora is egyben. Az 
anyanyelvi nevelésnek kisiskolás korban is alapvető szerepe van a kulcskompetenciák 
kialakításában, fejlesztésében, mert erre építve, ez által válik lehetővé a kultúra aktív 
befogadása, a társas-társadalmi érintkezés, az identitás kialakulása, az önálló ismeretszerzés és 
a tanulás. 
A magyar nyelv és irodalom tantárgy további fontos feladata a szóbeli és az írásbeli 
érintkezések önálló és kreatív, integrált használatának elsajátíttatásához szükséges alapvető 
képességek intenzív fejlesztése, a modern társadalom különféle színterein gyakorolt 
nyelvhasználati módok tanítása, illetve a nyelvhasználat változatos, adekvát, tanulói 
tevékenységekre épülő, folyamatos gyakoroltatása. 
A kor szükségleteinek és a társadalom elvárásainak megfelelően az alsó tagozatos magyar nyelv 
és irodalom tantárgy középpontjába a kerettanterv az olvasás-szövegértés és a helyes beszéd 
képességének fejlesztését helyezi, mint kiemelt területet, és ennek új elemeiként megjelennek 
az olvasási stratégiák is. Az olvasás és az írás képességének elsajátítása kulcs az önálló 
tanuláshoz, majd pedig a boldoguláshoz a mindennapi életben. 
A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor különféle szinten birtokolják és 
használják anyanyelvüket. Az első iskolai években a tanító feladata nem az elméleti 
rendszerezés, hanem a változatos és egyre magasabb szinten történő gyakoroltatás a különféle 
kommunikációs helyzetekben, illetve a szorongásmentes, motivált nyelvi fejlődési környezet 
megteremtése. 
Az irodalmi nevelés elsődleges feladata az olvasás megszerettetése, az olvasási kedv felkeltése 
és megerősítése. Az irodalmi műveltség megalapozásához kisiskolás korban a 
szövegolvasáshoz kapcsolódó szövegelemző és értelmező együttgondolkodás, a saját 
gondolatok kifejtése, egymás véleményének megismerése, valamint az irodalmi művekkel 
kapcsolatos tapasztalatszerzés, az esztétikai, erkölcsi értékek felfedezése, érzelmileg is 
megalapozott befogadása nyit utat.  
Az életkornak megfelelő igényes irodalmi művek olvasása, élményszerű feldolgozása 
lehetőséget ad az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék, ítélőképesség fejlődésére. Az 
olvasmányok szereplőinek jelleme, cselekedeteinek elemzése által erkölcsi fogalombővítés is 
történik. 
A gondosan megválasztott irodalmi szövegek segítségével a tanulók megismerhetik a 
természetet, életkoruknak megfelelő mélységben történelmünk egyes eseményeit, nemzeti 
hőseinket, a szenteket, emberi kapcsolatokat, sorsokat, jellemeket, megérthetik a család, a haza 



fogalmát. A különböző szövegekben fellelhető történeti, esztétikai, morális kérdésekben 
történő egyre önállóbb véleményalkotás közben fejlődik erkölcsi érzékük, lehetőséget kapnak 
a szereplőkkel való azonosulásra, a jó és rossz, az igaz és álságos, a szép és csúf közötti 
különbségtételre. 
A történelmi múlt megismerésére és tiszteletére nevelünk a nemzeti és egyházi ünnepek méltó 
megünneplésével. 
A gyerekek az iskolába lépés előtt először a szűkebb környezetüktől sajátítják el a magyar 
nyelvet. A tantárgy feladata ennek az ösztönös nyelvtudásnak a formálása, a nyelvi tudatosság 
fejlesztése. 
Az 1−2. évfolyam legfontosabb feladata az olvasás és az írás megtanítása, az igényes 
beszéd fejlesztése, amely egyben a további anyanyelvi nevelés alapja is. Az olvasás és az írás 
életkornak megfelelő tudása nélkül elképzelhetetlen a tantárgyakban való továbbhaladás. 
Őrizzék meg kíváncsiságukat, nyitottságukat, érdeklődésüket, olyan olvasó emberekké 
neveljük őket, akik a képzési szakasz végére 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. 
Az első osztályban a tanulók egyedi sajátosságaira tekintettel, differenciáltan kell megszervezni 
az olvasástanulás folyamatát, haladási tempóját a tanulási kudarcok, a tevékenységgel 
kapcsolatos szorongások, gátoltság kialakulásának megelőzése érdekében. Kiemelt feladat a 
szókincs gyarapítása. 

Az értő olvasás fejlődésében fontos szerepe van a szöveggel való foglalkozásnak. A fejlesztés 
eredményeként elvárható, hogy a tanuló néma olvasás útján megértse tankönyvei szövegének, 
a feladatok utasításainak a lényegét. 
Az írás eszközzé fejlesztése a kézírás megtanításával kezdődik. A betűformák és 
betűkapcsolások elsajátításán keresztül vezet az út az írás automatizálásáig. Olyan írástempóra 
kell szert tenniük a tanulóknak, amely kiszolgálja a tanulási igényüket, s megfelel az életkorban 
elvárható követelményeknek. 
A nyelvtani ismeretekhez kapcsolódik a helyesírási szabályismeret és a helyesírási készség 
elemi szintjének kialakítása. A szabályalkalmazással párhuzamosan futó fejlesztési feladat a 
tanulók önellenőrzésének és hibajavító tevékenységének, a helyesírási szótár használatának 
szokássá fejlesztése. 
3–4. évfolyam 
A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése 
képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi 
tevékenységnek. E fejlettség döntően meghatározza a gyermek kortársaival való 
kapcsolattartásának és iskolai pályafutásának sikerét. Ezért különösen fontos a kulturált nyelvi 
magatartás megalapozása, a szókincs aktivizálása szövegalkotó feladatokkal, a narráció 
ösztönzése, gyakoroltatása. Segíteni kell a diákokat a tanulás tanulásában, az önképzés 
igényének kialakításában. 
Az olvasástechnika eszközzé fejlesztése feltételt teremt az írott szövegek önálló megértéséhez. 
A szövegek értelmezésével és feldolgozásával felkészít az alapvető szövegműveletek önálló 
alkalmazására. Az olvasmányok sokoldalú feldolgozása fejleszti a tanulók kritikai érzékét, 
ítélőképességét és empátiáját, a kifejezés nyelvi megvalósulására való figyelmet. Lehetőséget 
teremt egyszerű irodalmi formákkal kapcsolatos tapasztalatok szerzésére, irodalmi 



kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedezésére, a magyar nyelv és a magyar 
kultúra hagyományainak megismerésére, az olvasás megszerettetésére. 
Az írásbeli szövegalkotás szabályainak megtanítása különböző témájú és szövegtípusú 
olvasmányok feldolgozásával valósul meg. Ezek szolgálnak mintául a gyermekek 
fogalmazásaihoz, nyitnak utat a későbbi kreatív alkotásokhoz, a képzelet, az érzelmek, a 
gondolatok önálló kifejezéséhez.  
A 3−4. évfolyamon az írás-helyesírás tanításának célja az életkornak és az oktatás igényeinek 
megfelelő írástechnika differenciált kialakítása, a tanulást és az írásos önkifejezést szolgáló 
eszközzé fejlesztése az olvashatóság, a rendezettség és a helyesség igényével. 
A magyar nyelv és irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik. A tantárgyi 
koncentráció kialakítása a tantárgyi struktúra egyik elve. 
Az egyes témakörök óraszáma minimum és maximum értékeket tartalmaz. A minimum 
óraszámot a törzsanyagra kell fordítani. Ha az osztály vagy csoport ezt az egységet hamarabb 
fel tudja dolgozni – tehát a megadott minimum órakeretben (órakeret 80%-a) –, akkor a 
pedagógus felhasználhatja a maradék órákat (órakeret 20%-a) a megadott tananyagok mélyebb, 
sokszínűbb tanítására, ismétlésre, gyakorlásra vagy a tanórán kívüli tudásszerzésre, 
kompetenciafejlesztésre, projektmunkák megalkotására. Amennyiben a 80% nem elegendő a 
törzsanyag teljesítésére, akkor az órakeret 100%-át kell erre fordítani. 
 

2. A számonkérés és értékelés elvei:  

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 
munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. A magyar nyelv, magyar irodalom, első-
negyedik évfolyamokon a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli 
dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek.  

Az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó 
témazáró dolgozatot írnak. 

A nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrizhetik. 

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a 
követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában.  

Az első évfolyamon, valamint a második osztály első félévében, mint minden tantárgy esetében 
itt is csak szöveges értékelést alkalmazunk. Ekkor a tanító maga választotta szimbólumokkal, 
eszközökkel értékeli a tanulói munkákat (pl. nyomda, csillag, piros pont… stb). A második 
osztály második félév-negyedik évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben 
minden tantárgyból érdemjegyekkel minősítjük.  

Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a tanulók 
teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük 

A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és év 
végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük. 

Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló 
önmagához képest. 

Fontos szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által 
végzett értékelésnek is.  

Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az életkornak 
megfelelőek legyenek. 



A röpdolgozatok, kisebb számonkérések, órai munka, házi feladat – normál jegy, súlya 1x 

A szóbeli, írásbeli feleletek 1-2 óra tananyagából – normál jegy, súlya 1x 

A szorgalmi feladatok az adott feladat súlyától függően 50% vagy 100%-os jegyek. 

A témazáró dolgozat érdemjegye pirossal kerül az osztálynaplóba, súlya kétszeres. 

 Témazáró dolgozatok százalékos értékelése:  

  0 - 49 %: elégtelen  
50 - 59%: elégséges  
60 - 74%: közepes   
75 - 89%: jó  
90- 100%: jeles 

A félév/tanév végi jegyek megállapításakor az átlag mellett számításba vesszük a pozitív, ill. 
negatív tendenciákat, pl. a tanuló tanórai aktivitását, az órára készülés folyamatosságát, 
kiegyensúlyozottságát, a tanuló önmagához viszonyított fejlődését, ill. hanyatló teljesítményét 
is. A témazáró és egyéb dolgozatokat a tanulóknak pótolni kell a szaktanárral egyeztetett módon 
és időpontban. 

 
3. Tankönyvek, segédletek  

Az alsós tanító szabadon választhat a forgalomban lévő tankönyvek közül, mely megfelel a 
helyi tantervben foglalt tartalomnak, illetve a fenntartó által elfogadásra került. 
 



2020-TÓL HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYBÓL 
1. évfolyam 

Heti óraszám: 7+1 óra 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom 
Taneszközök és 

javasolt tevékenységek Javasolt Tervezett 

BESZÉD ÉS OLVASÁS 

15 15 

− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 
− Beszédfejlesztés: beszédlégzés, artikuláció fejlesztés beszédtempó,  
− Ritmusérzék-fejlesztés 
− Hangok, szótagok analízise, szintézise 
− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 
− Beszédészlelés, beszédértés 
− Kifejező, érthető beszéd 
− Helyesejtés kialakítása 
− Nem nyelvi jelek használata 
− Kapcsolatfelvételi formák, társalgási fordulatok 
Párbeszédek, szituációs játékok 

 

Beszéd és 
kommunikáció 

Betűtanítás kezdete. 
Olvasási készséget 
megalapozó 
részképességek 
fejlesztése 

60 60 

− Érzelmi fejlesztés 
− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 
− Beszédfejlesztés: beszédészlelés, beszédértés fejlesztése 
− Szókincs gyarapítása 
− Szókincs aktivizálása 
− Téri-időbeli tájékozódás fejlesztése 
− Helyesejtés fejlesztése  
− Nyelvi jelek értelmezési képességének fejlesztése 
− Szerialitás (sorrendiség, szabályszerűség, ismétlődés) fejlesztése 
− Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 
− Betű-hang azonosítás 
− Szótagolás 
− Olvasástechnika fejlesztése 
− Megértett szavak, kifejezések integrálása a meglévő szókincsbe 
A szóbeli és kifejezőkészség fejlesztése 

 

Betűtanítás. Olvasási 
készséget megalapozó 
részképességek 
fejlesztése 

48 58 

− A teljes magyar ábécé nyomtatott kis- és nagybetűi 
- Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztése 
− Beszédfejlesztés: beszédészlelés, beszédértés fejlesztése 
− Szókincs gyarapítása 
− Szókincs aktivizálása 
− Téri-időbeli tájékozódás fejlesztése 

 



Helyesejtés fejlesztése 
− Nyelvi jelek értelmezési képességének fejlesztése 
− Szerialitás (a sorrendiség - szabályszerűségek, ismétlődések) fejlesztése 
− Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 
− Betű-hang azonosítás 
− Összeolvasási képesség fejlesztése 
− Szótagolás 
− Nyelvi tudatosság fejlesztése: szótag és szó megkülönböztetése, hangok képzési 

sajátosságainak megfigyelése, szó kezdő hangjának azonosítása tanult betűvel, 
ismert betűvel szógyűjtés 

− Olvasástechnika fejlesztése 
− Szótagolvasás, szóolvasás, mondatolvasás, két-három mondatból álló szöveg 

olvasása és megértése 
− Megértett szavak, kifejezések integrálása a meglévő szókincsbe 
− A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

Népmesék, műmesék  6 6 
Szutyejev: Miau;    Marék Veronika: A Csúnya Kislány Bábszínház, 

színházlátogatás 
Versek, népköltészeti 
alkotások 

5 5 
Weöres Sándor: Mondókák;  Károlyi Emi: Játék-szavak      Lévai József: Hintadal Szavalóverseny 

szervezése 
Helyem a 
közösségben – család, 
iskola 

4 12 
Virágboltban,   Meglepetés,   Zsoltot ünnepeljük,  Légy kedves!    Otthon,  Zolika 
segít,    Vigyázz az utcán!       Testvérke,    A más holmija,    Hány gyereké lett a 
csokoládé?   Hála    Betegség 

 

Évszakok, 
ünnepkörök, 
hagyományok 

4 6 

Weöres Sándor: Ősz , Kert            Mikulás      Karácsony      Ünnep,    Új esztendő,   
Farsang,   Tél,   Suttog a fenyves,   Jön a tavasz,    Weöres Sándor: Olvadás,    Március 
15.,    Húsvét,   Locsolkodáshoz,   Anyák napja,  Nagyapának, nagyanyának,   Álom,  
Nyár 

Részvétel 
hagyományokhoz, 
ünnepkörökhöz 
kapcsolódó 
programokon  

Állatok, növények, 
emberek 

4 4 
Szutyejev: Csibi kalandja    Jókai Mór: Ültess fát!   A héja     A kutya is szereti a 
kölykét        

 

ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS    

Óvodából iskolába – 
írás-előkészítés, 
íráskészséget 
megalapozó 
képességek fejlesztése 

40 30 

Betűelemek megismerése, vázolása 
− Szerialitás (a sorrendiség - szabályszerűségek, ismétlődések) fejlesztése 
− Hallásfejlesztés-beszédhallás fejlesztése 
− Testséma, nagymozgások fejlesztése 
− Tapintás, érzékelés fejlesztése 
− Finommotorika fejlesztése 
− Síkbeli tájékozódás fejlesztése 

 



− Tájékozódás a hármas osztatú vonalrendszerben 
− Helyes ceruzafogás kialakítása 
− Írástevékenységhez szükséges helyes testtartás kialakítása 
− Írástechnika fejlesztése 
− Lendületes vonalvezetés 

Írás jelrendszere 28 88 

- Magyar ábécé írott kis- és nagybetűi és kapcsolásaik 
- 3-4 szóból álló mondatok írása 
- Mondatkezdő nagybetű, mondatzáró írásjelek 
- Saját nevek helyesírása (egyszerű személynevek, állatnevek, helynevek) 
− Szerialitás  
− (a sorrendiség - szabályszerűségek, ismétlődések) fejlesztése 
− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 
− Testséma, (szem-kéz koordináció, térérzékelés, irányok, arányok, jobb-bal oldal 

összehangolása, testrészek) nagymozgások fejlesztése 
− Tapintás, érzékelés fejlesztése 
− Finommotorika fejlesztése 
− Síkbeli tájékozódás fejlesztése 
− Helyes ceruzafogás kialakítása 
− Írástevékenységhez szükséges helyes testtartás kialakítása 
− Írástechnika fejlesztése 
− Írott kis- és nagybetűk alakítása, kapcsolása 
− Nyelvi jelek értelmezési képességének fejlesztése 
− Betű- és hangazonosítás 
− Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

 

Felmérések  4   
Összesen: 214 288   

 
  



2. évfolyam 
Heti óraszám: 7 óra 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom 
Taneszközök és javasolt 
tevékenységek 

Javasolt Tervezett 

Beszéd és olvasás 
Beszéd és 
kommunikáció 

15 15 

 Kapcsolatteremtés 
 Köszönés, kérés, megszólítás, kérdezés  
 Iskolai és otthoni szabályok 
 Élményeiről, segítséggel vagy önállóan beszámol 

● párbeszéd 
● drámajáték 
● szituációs játékok 
● ritmusérzék  

Betűtanítás. 
Olvasási 
készséget 
megalapozó 
részképességek 
fejlesztése 

12 12 

 szavakat hangokra, szótagokra bont; 
 hangokból, szótagokból szavakat épít; 
 biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét. 
 Szótagolvasás, szóolvasás, mondatolvasás, két-három 

mondatból álló szöveg olvasása és megértése 
 Megértett szavak, kifejezések integrálása a meglévő szókincsbe 
 A teljes magyar ábécé nyomtatott kis- és nagybetűi 

● Betű-hang azonosítás 
● Összeolvasási képesség 

fejlesztése 
● Szótagolás 
● Téri-időbeli tájékozódás  
● Beszédmotorika, helyesejtés  

Népmesék, 
műmesék 

30 34 

Az okos leány; Az öreg halász és a nagyravágyó felesége (Illyés 
Gyula); A hiú király; Csalimese (Benedek Elek); Az állatok nyelvén 
tudó juhász; Tréfás mese (Benedek Elek gyűjtése); Móra Ferenc: 
Levelek hullása; Csukás István: Egy különös idegen; Csukás István: 
Süsü /részlet/; Janikovszky Éva: Ha én felnőtt volnék; Lázár Ervin: 
Kék meg a sárga; Kányádi Sándor: A mindennapi kenyér 

● Bábszínház-, színházlátogatás 
● Író-olvasó találkozó szervezése 
● Élő meseíró meghívása 

Versek, 
népköltészeti 
alkotások 

23 23 
Móra Ferenc: A cinege cipője; József Attila: Altató;  
Petőfi Sándor: Anyám tyúkja; Petőfi Sándor: Arany Lacinak;  
Gazdag Erzsébet: Álmomban; Móra Ferenc: Csókai csóka 

 Versmondóversenyen való 
részvétel 

 Házi szavalóverseny 

Helyem a 
közösségben-
család, iskola 

14 14 
JANIKOVSZKY ÉVA: VELEM MINDIG TÖRTÉNIK VALAMI 
Ismerettartalmú szövegek a Helyem a közösségben – család, iskola 
témakörben. 

 részvétel családi napon, idősek 
napján, hasonló események 
szervezése 

 szociális otthon, idősek otthona 
stb. látogatása 

Évszakok, 
ünnepkörök, 
hagyományok 

21 21 

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra /részlet/  
 Szabó Lőrinc: Esik a hó;  
Devecsery László: Karácsonyi éjben,  
Kányádi Sándor: Szeptember;  

● Részvétel hagyományokhoz, 
ünnepkörökhöz kapcsolódó 
programokon  



Kányádi Sándor: Fenyőmese;  
Szilágyi Domokos: Ősz;  
Kányádi Sándor: Szeptember; Kodály Zoltán: Pünkösdölő (részlet);  
Elindult Mária – magyar népének;  
Kányádi Sándor: Aki fázik; 
Zelk Zoltán: Csilingel a gyöngyvirág 

● Települési helytörténeti 
gyűjtemény meglátogatása 

● Ünnepekhez kapcsolódó 
emlékhelyek meglátogatása 

Állatok, 
növények, 
emberek 

16 16 
Ismerettartalmú szövegek az állatok, növények, emberek 
témakörben 

 Településen, település 
közelében található állat-, 
növény-, botanikus kert 
meglátogatása 

● Részvétel természetvédelmi 
projektben  

Írás, helyesírás 
Írás jelrendszere 

12 12 

 Írott kis- és nagybetűk alakítása, kapcsolása 
 Nyelvi jelek értelmezési képességének fejlesztése 
 Betű- és hangazonosítás 
 Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 
 Magyar ábécé írott kis- és nagybetűi és kapcsolásaik 
 3-4 szóból álló mondatok írása 
 

 Testséma, (szem-kéz 
koordináció, térérzékelés, 
irányok, arányok, jobb-bal oldal 
összehangolása, testrészek) 
nagymozgások fejlesztése 

 Tapintás, érzékelés fejlesztése 
 Finommotorika fejlesztése 
 Síkbeli tájékozódás fejlesztése 
 Helyes ceruzafogás kialakítása 
 Írástevékenységhez szükséges 

helyes testtartás kialakítása 

A nyelv 
építőkövei: 
hang/betű, szótag, 
szó 

15 20 

 Egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű mássalhangzók írása a 
szavakban 

 A kiejtéssel megegyező rövid (2-3 szótagból álló) szavak helyes 
leírása 

 Aktív szókincs  
 Szótagolás, elválasztás 
 Legalább 20-20 (összesen 40) gyakran használt „j”-t és „ly”-t 

tartalmazó szó (egy- vagy kéttagú szavak) helyes leírása  
 20 „tj”, „lj”, „dj”, „nj”, „dt”, „ts” betűkapcsolatból származó 

összeolvadást vagy hasonulást tartalmazó szó 
  4-5 szóból álló mondat leírása 

 Hang- és betűanalízis, analizáló 
képesség fejlesztése 

 Fonémahallás fejlesztése 
 Vizuális memória fejlesztése 
 Ritmusfejlesztés (hosszú-rövid 

hangok megkülönböztetéséhez, 
szótagoláshoz) 

 Beszéd- és artikulációs képesség 
fejlesztése 

 Helyesírási készség fejlesztése 



A nyelv építő 
kövei: szó, 
szókapcsolat, 
mondat, szöveg 

23 23 

 a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés 
alkalmazásával megfelelően leírja; 

 a mondatot nagybetűvel kezdi, alkalmazza a mondat 
hanglejtésének, a beszélő szándékának megfelelő mondatvégi 
írásjeleket a kijelentő és kérdő mondatoknál. 

 szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír 
megfigyelés és/vagy diktálás alapján. 

 Mondatkezdő nagybetű, mondatzáró írásjelek 
 A kijelentő és kérdő mondatok 
 Megfigyelt és gyakran használt szavakban a „j” hang helyes 

jelölése 
 

 kifejezően, érthetően, az 
élethelyzetnek megfelelően 
kommunikál; 

  észleli és/vagy megérti a nyelv 
alkotóelemeit, hangot/betűt, 
szótagot, szót, mondatot, 
szöveget, és azokra válaszokat 
fogalmaz meg; 

 írásbeli munkáját segítséggel 
vagy önállóan ellenőrzi, javítja; 

 a szövegalkotás során törekszik 
meglévő szókincsének 
aktivizálására; 

 Hibajavítás szövegminta alapján 

Kisbetű – 
nagybetű 

14 19 

 a több hasonló élőlény, tárgy nevét kis kezdőbetűvel írja; 
 Saját nevek helyesírása (egyszerű személynevek, állatnevek, 

helynevek) 
 Mondatkezdő nagybetű 

 élethelyzetnek megfelelően, 
kifejezően, érthetően 
kommunikál; 

 biztosan ismeri a kis- és 
nagybetűs ábécét, azonos és 
különböző betűkkel kezdődő 
szavakat betűrendbe sorol. A 
megismert szabályokat 
alkalmazza digitális felületen 
való kereséskor is; 

 a mondatot nagybetűvel kezdi, 
alkalmazza a mondat 
hanglejtésének, a beszélő 
szándékának megfelelő 
mondatvégi írásjeleket a 
kijelentő és kérdő mondatoknál. 

A magyar ábécé- 
a betűrend 

16 16 

 Aktív szókincs fejlesztése 
 A nyomtatott és írott magyar ábécé kis- és nagybetűi 
 A betűrend, a különböző betűvel kezdődő szavak betűrendbe 

sorolása 
 

 segítséggel használ életkorának 
megfelelő szótárakat; 

 érthetően, a kommunikációs 
helyzetnek megfelelően 
kommunikál; 



 ismer és használ nyomtatott és 
digitális forrásokat az ismeretei 
bővítéséhez, rendszerezéséhez; 

 Könyvtárlátogatás 
 Feladatvégzés során társaival 

együttműködik; 
 írásbeli munkáját segítséggel 

vagy önállóan ellenőrzi és 
javítja. 

Hangok 
időtartamának 
jelentés 
megkülönböztető 
szerepe 

27 27 
 Magánhangzók csoportosítása 
 Az -i,-í, -o,-ó, -ö,-ő, -u,-ú, -ü,-ű, a szavakban 
 A rövid és a hosszú mássalhangzók jelölése 

 megfigyeli és tapasztalati úton 
megkülönbözteti egymástól a 
magánhangzókat és a 
mássalhangzókat, valamint 
időtartamukat 

 Ritmusfejlesztés (hosszú-rövid 
hangok megkülönböztetése) 

Összesen 238 252 
  

  



3. évfolyam 
Heti óraszám: 5+1 óra 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom 
Taneszközök és javasolt 

tevékenységek Javasolt Tervezett 

OLVASÁS, SZÖVEGÉRTÉS 
11 11 

Kapcsolatteremtés 
Köszönési illemszabályok 
Iskolai és otthoni szabályok 

● Részvétel prezentáció 
készítésében és előadásában 

● Tartalom elmondása Beszéd és kommunikáció 

Mesék, történetek 13 16 

A mesék jellemzői: mesekezdés, meseszámok, befejezés, 
meseszereplők…stb 
Népmese, népköltészeti alkotások ismérvei 
Magyar népmesék: A róka, meg a daru vendégsége, La Fontaine: A 
teknős és a nyúl, Tilinkó és a bíró, Habakuk, A tulipánná változott 
királyfi, Az irigy testvér, Az öregember és a pokróc, Az üres 
virágcserép, Ludas Matyi, A soványító palacsinta,  
Műmesék, történetek: Fábián Imre: Kukucskáék, A szánkó, Nagy 
Katalin: Mini mese, Manfed Mai: Nem akartam, Móra Ferenc: A kis 
bicebóca, A csaló Kenéz Ferenc: Batyu 

● Bábszínház-, 
színházlátogatás 

● Író-olvasó találkozó 
szervezése 

● Bábozás 
● Mesék keresése interneten 

Mondák, regék 15 20 

Mi a monda? A monda ismérvei 
Történelmi események megismerése életkori szinten 
Móra Ferenc: Rege a csodaszarvasról; Az Isten kardja, A 
vérszerződés, Árpád, a honalapító, Őseink otthona, Benedek Elek: 
Botond, Lengyel Dénes: István király ítélete, Benedek Elek: A 
Tordai-hasadék, Horváth Judit: A rózsák hercegnője, Margit a nyulak 
szigetén, Lengyel Dénes: Nándorfehérvári diadal, Benedek Elek: A 
kolozsvári bíró, Krúdy Gyula: A kis török 

 Történelmi helyszínek 
megtekintése 

 Filmrészletek 
 Projektmunka: történelmi 

eseményekről tabló 
készítése csoportmunkában 

Versek, népköltészeti 
alkotások 

12 15 

Nemes Nagy Ágnes: Tanulni kell; Petőfi Sándor: Füstbement terv, 
József Attila: Mama; Nagy László: Dióverés; Kányádi Sándor: Az 
ősz; Szabó T. Anna: Pitypang, Kölcsey Ferenc: Himnusz (első két 
versszak); Vörösmarty Mihály: Szózat (keretversszakok); Petőfi 
Sándor: Nemzeti dal; (A vastag betűs művek memoritek.) 

 Versmondóversenyen való 
részvétel 

 Házi szavalóverseny 
 Népi játékok 

Helyem a világban 12 12 

Ismerettartalmú szövegek a Helyem a világban témakörben, Szemes 
Piroska: Iskola az éteren át 
 Barak László: Esti kép 
Janikovszky Éva: Ha én felnőtt volnék; Velem mindig történik 
valami (részlet) 
Czeizel Endre alapján: Mozogj sokat! 

 Részvétel családi napon, 
idősek napján, hasonló 
események szervezése 

● Nemzeti emlékhelyek 
meglátogatása 

● Virtuális séta 



Ünnepkörök, hagyományok, 
mesterségek 

12 12 

Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony; Ady Endre: Kis, karácsonyi 
ének; 
Locsolóvers; Kodály Zoltán: Pünkösdölő (részlet) továbbá 
ismerettartalmú szövegek az Ünnepkörök, hagyományok, 
mesterségek témakörben 
Nagy Bandó András: Az én anyukám, Lackfi János: A nyerő, Az 
utazás 
Évszakonkénti jeles napok, népszokások megismerése, értelmezése 
 

● Részvétel 
hagyományokhoz, 
ünnepkörökhöz kapcsolódó 
programokon  

● Települési helytörténeti 
gyűjtemény meglátogatása 

● Ünnepekhez kapcsolódó 
emlékhelyek keresése 
interneten 

● Találkozás, ismerkedés népi 
mesterségek művelőivel 

Állatok, növények, tájak, 
találmányok 

15 20 

Különleges tájak bemutatása (Magyarország); Magyar találmányok 
felfedezések; Nobel-díjasok valamint ismerettartalmú szövegek. 
Mi is az az internet? 
Philip Wilkinson: A golyóstoll 
A világegyetemtől haladva a Földig – a bolygónk megismerése (pl: 
nyughatatlan bolygónk; háborgó Föld – vulkánkitörések, 
földrengések keletkezése; barlangok: cseppkő, jég; a felszín vizei; a 
légkör; a szivárvány; villámok keletkezése 
Keith Lye: Ősállatok, Buda Ferenc: Nyár, Tavasz, Ősz, Tél; Fekete 
István: Az erdő ébredése 

● Részvétel természetvédelmi 
projektben  

● Múzeumlátogatás 
● Előadás tartása társainak 
● Virtuális séta 

Olvassunk együtt! Közös 
olvasmányok 

4 12 

Tatay Sándor: Kinizsi Pál 
Tersánszki Józsi Jenő: Misi Mókus kalandjai 
Gárdonyi Géza: Egri csillagok (részlet) 
Csukás István: Süsü (részlet) 
Berg Judit: Rumini (részlet) 

● Könyvtárlátogatás 
● Részvétel olvasmánnyal 

kapcsolatos prezentáció 
készítésében 

● Közös olvasmány 
dramatikus feldolgozása 

NYELVTAN, HELYESÍRÁS ÉS 

SZÖVEGALKOTÁS 

9 12 

Betűrendbe sorolás 
Szótagolási szabályok 
Helyesírási gyakorlatok, differenciált fejlesztő játékok 

 Könyvtárlátogatás 
 „Élő ABC” 
 Rajzos feladatok 
 Okos Doboz,WordWoll 

játékok 

A nyelv építőkövei: 
hang/betű, szótag, szó, 
elválasztás, betűrendbe 
sorolás 
A nyelv építőkövei: Az 
írásbeli szövegalkotás 
lépései (mondatgrammatikai 
eszközök alkalmazása- 

12 15 

A mondatok tartalmi kapcsolatának fontosságának megismerése. 
Lényeges, lényegtelen elkülönítése 
Események előzménye és következménye 
Az események sorrendje 

 Meseíróversenyen való 
részvétel 

 Meseillusztráció készítése 
 Saját történetek leírása 



kapcsolás, szűkítés, bővítés, 
névmásítás, 
névelőhasználat, 
helyettesítés 

Szóismétlés elkerülése, rokon értelmű szavak használatának szerepe 
Az elbeszélő fogalmazás részei: bevezetés, tárgyalás, befejezés 
Változatos fogalmazás 

 Képregény készítése 

A nyelv építőkövei: szó, 
szókapcsolat, mondat, 
szöveg (rövid szövegek 
alkotása - hír, hirdetés, 
meghívó, felhívás, tudósítás, 
elbeszélő szöveg, 
elektronikus levél) 

9 12 

Mondatfajták jellemzői, mondatkezdés, mondatvégi írásjel, tagolás. 
Az anyaggyűjtés módjai 
A szöveg jellemzői 
Összekevert mondatokból szövegalkotás 
Szövegalkotás képekről 
A fogalmazás címe 
E-mail, levél. Melyiket mire és hogyan használjuk? 
Párbeszéd formai követelményeinek megismerése 

 Saját történetek leírása 
 Címek közül a megfelelő 

kiválasztása 
 Hirdetőoszlop készítése 

Szótő és toldalék, 
szóelemzés 

7 10 

Szótő és toldalék leválasztása 
Toldalékok helyesírási szabályainak megismerése, alkalmazása. 
Szavak toldalékolása a mondatokban. 
Tollbamondás után szavak, mondatok írása. Önálló javítás. 

 Játék: pantomin (pl. 
lemegy, felmegy) 

 Okos Doboz,WordWoll 
játékok 

Hangalak és jelentés 
kapcsolata, állandósult 
szókapcsolatok 

6 6 

Rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak  
A többjelentésű szavak értelmezése 
Az azonos alakú szavak, más mint a többjelentésű szavak. 
Összetett szavak képzése, elemzése 
Állandósult szókapcsolatok keresése, értelmezése 

 

A főnév: Élőlények, 
tárgyak, gondolati dolgok 
neve - kisbetű – nagybetű 

9 13 
A főnév fogalma, kérdései, felismerése, toldalékolása 
A főnév fajtái: köznév és tulajdonnév, helyesírásuk 
A főnév többesszáma 

 Okos Doboz,WordWoll 
játékok 

 Nyelvi játékok keresése 
A melléknév: 
Tulajdonságokat kifejező 
szavak 

9 10 
A melléknév fogalma, kérdései, felismerése 
A melléknév fokozása 
A melléknevek helyesírása 

 Okos Doboz,WordWoll 
játékok 

A számnév: Mennyiségeket 
kifejező szavak 

4 5 
A számnévnév fogalma, kérdései, felismerése 
A számnév fokozása 

 Okos Doboz,WordWoll 
játékok 

Az ige: Cselekvés, történés 
a múltban, jelenben, 
jövőben 

11 15 

Az ige fogalma, kérdései, felismerése 
Az igék ragozása, személyes névmások 
Az ige ideje: jelen, múlt, jövő 
Az igekötők és a hozzá kapcsolódó szabályok 
Az igék helyesírása 

 Okos Doboz,WordWoll 
játékok 

 Internetes oktató videók 

Összesen 170 216 
  

  



4. évfolyam 
Heti óraszám: 5+1 óra 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom 
Taneszközök és javasolt 
tevékenységek Tervezett Javasolt  

OLVASÁS, 
SZÖVEGÉRTÉS 
Beszéd és 
kommunikáció 

11 11 

Kapcsolatteremtés 
Köszönési illemszabályok 
Iskolai és otthoni szabályok 
Szeptemberi csengőszó  

● Kötetlen beszélgetés 
● Tartalom elmondása 

Túl az Óperencián  16 16 

A nagyravágyó ló, Állatmesék, A sínen ül egy fehér nyúl, A só, A rátóti 
csikótojás, Sohsevolt király bánata, A főtt borsó, Mátyás király meg a 
szállásadó cigányok, Nyakigláb, Csupaháj meg Málészáj Metrómese, A téli 
tücsök meséi, A juhásznak jól van dolga, Este van már, Népi játékok, 
Kiszámolók, Találós kérdések, Vegyes mesesaláta 

● Könyvtárlátogatás 
● Színházlátogatás 
● Olvasótalálkozó 

Olvassunk együtt! 
Közös olvasmányok 

12 15 

LASSIE HAZATÉR  Közös olvasás 
 Vázlatírás 
 Történet értelmezése, 

megbeszélése 
 Filmrészletek 

Helyem a világban  22 10 

Hogyan vártalak, A titkokat az újjamnak mondom, Gyalogkakukk, Örülj, 
hogy fiú, Örülj, hogy lány, A vonatsínek, Ribizli, Időbolt, Bibit szeretik, A 
titkokat az ujjamnak mondom, Csillagszemű Márió, Születésnapi kívánság, 
Melyiket a kilenc közül, Mama, Nem tudod úgy szeretni Elmondom 
anyunak, Apához, Ha volna apukám, Gyerkszilveszter, Kalóz nagypapa, A 
nagymamák meghatározása, Sóderparti, A felnőttek furcsák néha, Tapintat 
és egyéb lelki finomságok, Lányok dala, Fiúk dala,  

 Versmondóversenyen való 
részvétel 

 Házi szavalóverseny 
 Mai modern versek 

értelmezése 
 Mai költők versei 

Helyem a világban 11 5 

Ismerettartalmú szövegek a Helyem a világban témakörben 
 
Laczkfi jános  és mai magyar és nemzetközi költők versei 

 részvétel családi napon, idősek 
napján, hasonló események 
szervezése 

● emlékhelyek meglátogatása a 
környékünkön 

● múzeumlátogatás 

Helyem a világban  18 18 

Történelmi olvasmányok a Helyem a világban témakörben 
Emléklapra, Munkács hős asszonyai, A szabadsághoz, Rákóczi átlépi a 
magyar határt, A kóchuszár1-2, Megjárta a hadak útját, A rodostói kakukk, 
Elindultam szép hazámból, Hímnusz, A legnagyobb magyar, A Lánchíd 

● Részvétel hagyományokhoz, 
ünnepkörökhöz kapcsolódó 
programokon  

● Települési helytörténeti 
gyűjtemény meglátogatása 



regénye, Nemzeti dal, Petőfi Sándor naplójából, Kossuth Lajos azt üzente, 
Csatadal, Az aradi vértanuk, Október 6., Deák Ferenc a haza bölcse,  
 

● Ünnepekhez kapcsolódó 
emlékhelyek keresése 
interneten 

Helyem a világban 10 10 

Szülőföldem szép határa a Helyem a világban témakörben 
Szülőföldem szép határa, Kis ország a nagyvilágban, Az Alföld, 
Hortobágy, Debrecen, Debreceni állatkert, Bogáncs, A tiszaháton, ahol 
gyerek voltam, A Tisza, Szeged, István a király, Aggtelek a föld alatti 
mesevilág, Hollókő, A tokaji borvidék, Budapest látnivalóinak 
megismerése, Ballag a vén Duna, Árvíz, Kutya az árban, A tihanyi 
levendulák, Pécs és környéke, Az Alpokalja, Fertő, Pannonhalma, Mi a 
hungarikum? 

● Részvétel természetvédelmi 
projektben  

● Múzeumlátogatás 
● Film megtekintése 
● Városlátogatás 

 

Könyvtárlátogatás 4 8 
Vár a könyvtár- könyvajánló nyárra ● Könyvtárlátogatás 

● Kölcsönzés feltételei  
● Illemtan a könyvtárban 

Fogalmazás   
  

Beszéd és 
kommunikáció 

2 2 
Kapcsolatteremtés ● Kötetlen beszélgetés 

 

Fogalmazás fajták 10 10 

Az elbeszélő fogalmazás 
 Szó, mondat, szöveg, A cím, Az anyag gyűjtés módjai, Az események 
előzményei és következmény, Az elbeszélés tagolása, Párbeszéd a 
szövegben,  

● Fogalmazási gyakorlatok 
szóban és írásban 

Fogalmazás fajták 16 16 

A leíró fogalmazás  
Tárgyak bemutatása, Kedvenc állataink bemutatása, Növények leírása, 
Tájak, helyszínek leírása, Elbeszélés leíró részlettel, Jellemzés, Jellemzés 
az elbeszélésben 

●  Fogalmazási gyakorlatok 
szóban és írásban 

Beszéd és 
kommunikáció 

2 2 
A hír ● Újságcikkek 

Egyszerű grafikus 
szervezők 
alkalmazása 

5 5 
Levél írása 
Rövid üzenet 
Napló írása, 

● Levélírás kritériumai 
● Digitális kommunikáció 

Rendszerezés 1 1 Ismétlés ● Játékos feladatok 

NYELVTAN, 
HELYESÍRÁS ÉS 

SZÖVEGALKOTÁS 

    



A nyelv építőkövei: 
hang/betű, szótag, 
szó, elválasztás, 
betűrendbe sorolás, 
mondat 

12 12 

Betűrendbe sorolás 
Szótagolási szabályok 
 
Miből épül fel beszédünk és írásunk? 

 Illusztrációk készítése 
 Hiányos mondatok pótlása 
 Mondatfajták 
 Egyszerű és összetett szavak 

A főnév, a névelő, a 
névutó 

16 16 
Toldalékos főnevek, A tulajdonnév fajtái,  
 

 Nyelvi TOTÓ 
 Betű és képrejtvényel 

Tulajdonságokat 
kifejező szavak 

7 10 A melléknév 
 Társ felismerése 
 Helyesírás  

Mennyiségeket 
kifejező szavak 

8 10 A számnév 
 Betűrács 
 Mondatalkotás 

Egyéb szófajok 3 5 
A névmás 
Mutató névmás, személyesnévmás, kérdő névmás 

 Csoportmunka 
 Közmondások  

Cselekvés, történés a 
múltban, jelenben, 
jövőben 

24 24 
Az ige 
Ragozása, Igeidő, Igekötős igék, Igemódok, Az ige helyesírása 

 Tollbamondás 
 Régen vagy ma? 
 Tabló készítése 

Ismétlés  10   Rendszerezés 

Összesen 210 216 
  

 



MATEMATIKA 
 

1. Célok és fejlesztési feladatok  
Az alsó tagozatos matematikatanítás legfőbb célja a matematikai ismeretek és gondolati 
tevékenységek széles körű tapasztalati alapozása, valamint a kapcsolódó biztos matematikai 
készségek kialakítása, melyekre a későbbi évfolyamok építhetnek. Alapvető fontosságú, hogy 
a gyerekek valóságon alapuló saját cselekvő tapasztalataik és élményeik révén jussanak el jól 
megértett, sok szálon kapcsolódó ismeretekhez, mert ezek jelentik majd a hétköznapi életben 
hosszú távon használható tudásukat.  
A matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a 
személyiséget, fejleszti az önálló rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz 
létre.  
A matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás 
örömének forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; 
önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze. 
Az alsó tagozatos tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy 
mind inkább ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez 
illeszkedő modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, 
matematikai logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket 
(aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat.  
A folyamat végén a tanulóink eljutnak az önálló, rendszerezett, logikus gondolkodás azon 
szintjére, amely 5. osztályban is segíti a matematikai tananyag megértését. 
A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével és évfolyamonkénti 
bővítésével kívánja feltárni a matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, 
összefüggések érlelése és a matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű 
spirális felépítése egyaránt lehetővé teszi a lassabban haladókkal való foglalkozást és a tehetség 
kibontakoztatását. 
 
A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 
módon fejleszti: 
A tanulás kompetenciái: Az alkalmazható matematikatudás megszerzését segíti a tanulók 
ösztönzése kérdések, problémák megfogalmazására. Emellett a tanulók szabadabb 
kommunikációja érdekében fontos, hogy merjenek segítséget kérni a tanítótól és társaiktól, ha 
nehézségekbe ütköznek munkájuk során. Fontos az is, hogy a tanulóközösség természetesnek 
vegye, a tanulási folyamat részének tekintse a tévedést, a vitákat.  
A kommunikációs kompetenciák: A tanulók kommunikációs képességeinek fejlesztését 
segítik a kooperatív munkaformák, amelyek lehetőséget adnak a szóbeli és írásbeli 
kifejezőkészség gyakorlására.  
A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális eszközöket már ebben a nevelési-oktatási 
szakaszban is a tanulás, gyakorlás szolgálatába állítja, amikor egyszerű matematikai 
jelenségeket figyel meg számológépen, vagy számítógépes fejlesztő játékokat használ a 
műveletek, a problémamegoldás gyakorlására. 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematikai gondolkodás fejlesztése 
szempontjából kiemelt szerepe van a logikai, a stratégiai és a véletlennel kapcsolatos 
játékoknak. Alsó tagozaton évfolyamonként spirálisan visszatérnek ugyanazok a témakörök, 
újabb elemekkel bővülve. Fontos, hogy egy-egy témakört, problémát, ismeretet több oldalról, 
sokrétűen és mind szemléletükben, mind matematikai tartalmukban egyaránt változatos 
eszközök használatával, tevékenységeken keresztül közelítsünk meg. Ez segíti, hogy a 
gondolkodás rugalmas maradjon, valamint a fogalmak és ezek egymás közti viszonyai, 
összefüggései igazán megértésre kerüljenek, elmélyüljenek. Az ismeretek, fogalmak 



elmélyülését segíti az analógiás gondolkodás is, mely a felismert törvényszerűségeket 
alkalmazza hasonló vagy egészen más területeken. Ennek fejlesztése is fontos feladat. 
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Alsó tagozaton a matematikai fejlesztés 
fontos eszköze a játék, mely a személyiségfejlesztő és közösségépítő hatása mellett élvezetes 
módot kínál minden témakörnél a problémafelvetésre, problémaelemzésre, 
problémamegoldásra és a gyakorlásra. 
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 
tanuló megismeri a gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a matematikának a 
természethez, a művészetekhez és az épített környezethez fűződő viszonyát. 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A problémafelvetés és -megoldás 
során a tanuló maga fedezi fel a megoldáshoz vezető utat, megtapasztalja, hogy több lehetséges 
megoldási út is van. A különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás 
rugalmasságát és az új ötletek megalkotásának képességét. 
Az alsó tagozaton a témaköröket nem lehet élesen, órákra lebontva elkülöníteni. Az egyes 
témakörök egymást erősítik, kiegészítik, magyarázzák. A matematikatanítás így lesz igazán 
komplex. Minden órának szerves része a különféle problémák felvetése 

1–2. évfolyam 
Az 1. osztály első félévét a matematikatanulás területén is előkészítő időszaknak tekintjük. Így 
biztosítható az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, így adódik lehetőség a más-más óvodából 
érkező tanulók alapos megfigyelésére, képességeik feltérképezésére. A képességek fejlesztése, 
a fogalmak érlelődése hosszú folyamat, amihez gazdag és változatos tapasztalatokra van 
szüksége minden tanulónak.  
A matematikai fejlesztés szoros kapcsolatban áll a zenei, művészeti, technológiai és mozgásos 
fejlesztéssel. 
Első osztályban az óvodából érkező gyermekek könnyebb, fokozatosabb beilleszkedését segíti 
a 45 perces órák, az előre megírt tanmenetek rugalmas kezelése, a tanulók igényeinek, fejlődési 
tempójának megfelelően alakított és alakítható napirend. A tanítók rövidebb 
időintervallumonként váltanak a különböző jellegű tevékenységek között, ami a tanulók 
figyelmének hatékonyabb kihasználását is lehetővé teszi. 
Ebben az időszakban történik meg minden témakör alapozása. Fontos, hogy ezek az alapok 
nagyon szilárdak legyenek, ezért a fő hangsúly a megértésen, fejlesztésen van, nem pedig a 
számonkérésen. Nem baj, ha még lassúbb a számolás, ha a tanuló még nem ismeri fel az 
összefüggéseket, segítő jelenlétével a tanító biztosítani tudja az előrehaladást. A fejben 
számolás egyes lépéseinek megértéséhez alkalmazott eszközök használatát engedhetjük addig, 
ameddig az eljárások értő, automatikus használata ki nem alakul. 

3–4. évfolyam 
Az első két évet meghatározó alapozó tevékenységek folytatása mellett ebben az időszakban 
fokozatosan több szerepet kapnak a fogalmi gondolkodást előkészítő megfigyelések, az 
összefüggések felfedeztetése, a képi információk feldolgozása és az általánosítás. A tanulók 
egyre önállóbban értelmezik a hallott, olvasott matematikai tartalmú szövegeket, és maguk is 
alkotnak ilyeneket szóban és írásban. A kis számok körében – az első két évfolyamon – 
megkezdett számfogalom-alakítást tovább erősítjük a nagyobb számkör segítségével, és 
tapasztalatot szerzünk a nagyobb számokról. Emellett tevékenységeket végzünk a tört számok 
és a negatív számok fogalmának alapozására. A mérési tapasztalatok gazdagodnak, de még 
mindig a mennyiségek helyes képzetének kialakítása a fontos. Az eszköz nélküli átváltás nem 
követelmény. Negyedik évfolyam végére a sok tevékenység eredményeként bizonyos 
fogalmakról biztos tapasztalattal rendelkeznek, melyekre szükségük lesz a felső tagozaton. 
 
 



2. A számonkérés és értékelés elvei 

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 
munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. A matematika első-negyedik évfolyamokon 
a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli dolgozatban is 
tanúbizonyságot tesznek.  

Az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó 
témazáró dolgozatot írnak. A nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és 
írásban is ellenőrizhetik. 

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a 
követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában.  

Az első évfolyamon, valamint a második osztály első félévében, mint minden tantárgy esetében 
itt is csak szöveges értékelést alkalmazunk. Ekkor a tanító maga választotta szimbólumokkal, 
eszközökkel értékeli a tanulói munkákat (pl. nyomda, csillag, piros pont… stb). A második 
osztály második félév-negyedik évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben 
minden tantárgyból érdemjegyekkel minősítjük.  

Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a tanulók 
teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A második évfolyamon év 
végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és év végén a tanulók 
teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük. Az értékelés során az ismeretek 
megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló önmagához képest. 

Fontos szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által 
végzett értékelésnek is.  

Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az életkornak 
megfelelőek legyenek. 

A röpdolgozatok, kisebb számonkérések, órai munka, házi feladat – normál jegy, súlya 1x 

A szóbeli, írásbeli feleletek 1-2 óra tananyagából – normál jegy, súlya 1x 

A szorgalmi feladatok az adott feladat súlyától függően 50% vagy 100%-os jegyek. 

A témazáró dolgozat érdemjegye pirossal kerül az osztálynaplóba, súlya kétszeres. 

Témazáró dolgozatok százalékos értékelése:  
  0 - 49 %: elégtelen  
50 - 59%: elégséges  
60 - 74%: közepes   
75 - 89%: jó  
90- 100%: jeles 

A félév/tanév végi jegyek megállapításakor az átlag mellett számításba vesszük a pozitív, ill. 
negatív tendenciákat, pl. a tanuló tanórai aktivitását, az órára készülés folyamatosságát, 
kiegyensúlyozottságát, a tanuló önmagához viszonyított fejlődését, ill. hanyatló teljesítményét 
is. A témazáró és egyéb dolgozatokat a tanulóknak pótolni kell a szaktanárral egyeztetett módon 
és időpontban. 
 

3. Tankönyvek, segédletek  
Az alsós tanító szabadon választhat a forgalomban lévő tankönyvek közül, mely megfelel a 
helyi tantervben foglalt tartalomnak, illetve a fenntartó által elfogadásra került. 



2020-TÓL HELYI TANTERV MATEMATIKA TANTÁRGYBÓL  
1. évfolyam 

Heti óraszám: 4 óra 
Témakör Óraszám Tartalom Taneszközök és javasolt tevékenységek 

Javasolt Tervezett 
Válogatás, 
halmazok alkotása, 
vizsgálata 

4 4  Tárgyak, dolgok tulajdonságainak felismerése 
különféle érzékszervekkel, mások kizárásával 

 Két vagy több dolog különbözőségének és 
azonosságának felismerése egy vagy több szempont 
alapján 

 Közös tulajdonságok megfigyelése személyeken, 
tárgyakon, képeken, alakzatokon, jeleken 

 A tulajdonságok változásának felismerése 
 Rész-egész viszonyának vizsgálata 

tevékenységekkel 
 Adott elemek válogatása választott vagy megadott 

szempont szerint 
 Elkezdett válogatás során létrejövő halmazelemek 

közös tulajdonságának felismerése, megnevezése; 
címkézés, a válogatás folytatása 

 Megadott elemek egy tulajdonság szerinti kétfelé 
válogatása; a logikai „nem” használata a 
tulajdonság tagadására 

 Halmazok képzése tagadó formában 
megfogalmazott tulajdonság szerint, például nem 
piros 

 Konkrét tárgyak, készletek elemeinek halmazokba 
rendezése mozgásos tevékenységgel  

 Elemek elhelyezése halmazábrában 
Tulajdonságok alapján igaz állítások megfogalmazása 

 „Mi változott?” játék tanulókon, 
tárgyakon, „Nézd csak! Mi változott?” 
kártyakészleten történő változtatások 
megfigyelése 

 „Varázszsákból” kívánt tulajdonságú 
plüssállat, forma, logikai lap, tapintható 
számjegy, betű kiválasztása 

 Activity-típusú játék különféle 
témakörökben mutogatással, rajzolással, 
körülírással 

 „Repül a…, repül a …” játék közös 
tulajdonság megfigyeléséhez 

 

Rendszerezés, 
rendszerképzés 

4 4  Saját eszközök, felszerelések számbavétele és 
rendben tartása 

 Barkochbázás konkrét dolgok kirakásával 
 Barkochbázás során felesleges kérdések kerülése, 

felismerése  

 Elvitte a szarka” játék: hiányzó elem 
megtalálása rendszerezés segítségével 

 Barkochba játék  
 „Királyos” játék logikai lapokkal párban: 

egy kiválasztott elem jelképezi a királyt; az 
egyik játékos olyan lapot választ, ami a 



 Adott halmaz elemeinek rendszerezése a tanító 
irányításával 

 Különféle logikai készletek esetén (teljes rendszert 
alkotó legfeljebb 24 elemnél) a hiány felismerése a 
rendszerező tevékenység elvégzése után 

 Feltételeknek megfelelő alkotások felsorolása 
egyszerű esetekben: két feltétel esetén, kis 
elemszámú problémánál 

 

királytól két tulajdonságban tér el, a másik 
játékosnak olyan lapot kell választania, 
ami a királytól és a társa által választott 
laptól is két-két tulajdonságban tér el; a 
következő körben szerepcsere; veszít, aki 
nem tud rakni 

 Két szempont szerint elemek táblázatba 
rendezése, hiányzó elem megtalálása 

 Öltöztethető papírbaba különböző 
öltözékeinek kirakása 

 Többgombócos fagylaltok összeállítása 
színes korongokkal 

 Különböző „vonatok” kirakása megadott 
színes rudakból 

 Adott feltételeknek megfelelő építmények, 
szőnyegezések színes rúddal 

 Piros-fehér-zöld csíkokból 3 sávos zászlók 
összeállítása 

Táncospárok, kézfogások szituációs 
játékokkal 

Állítások 4 4  Konkrét tevékenységekhez kapcsolt köznyelvi és 
matematikai tartalmú kijelentések, állítások 
megfogalmazása adott helyzetről, személyekről, 
tárgyakról, dolgokról, képről, történésről, 
összességekről szabadon és irányított 
megfigyelések alapján 

 Konkrét, megfigyeléssel ellenőrizhető állítások 
igazságának eldöntése 

 Egyszerű, lezárt hiányos állítások igazságának 
megítélése 

 Egyszerű hiányos állítások kiegészítése igazzá vagy 
tévessé konkrét elemek, elempárok nevének, 
jelének behelyettesítésével, például személyek, 
tárgyak, színes rudak, formák 

 

 „Telefonos” játék párban vagy csoportban: 
az egyik játékos elkészít egy alkotást 
(tárgyakból, színes rudakból, alakzatokból, 
számokból) úgy, hogy más ne láthassa; 
ezután az alkotásról mond mondatokat, 
ami alapján a többieknek is ugyanazt kell 
létrehozniuk; lehet kérdezni, ha nem 
elegendő a megadott információ; ha 
mindenki kész, ellenőrzik az alkotásokat 

 „Rontó” játék: logikai lapokból, 
számokból, formákból alkotott kiinduló 
halmaz elemeire igaz állítás 
megfogalmazása, ennek elrontása egy új 
elemmel, majd új igaz állítás 
megfogalmazása az új halmazra, és így 
tovább 



 „Jancsi bohóc azt mondja, hogy…” játék: 
állítások értékelése tárcsával, például zöld 
(mosolygós fej), ha igaz, piros (szomorú 
fej), ha hamis 

 „Mi kerülhet a dobozba?” játék: egy 
hiányos állítás változója egy doboz, amibe 
tárgyakat helyezve egészítjük ki a 
mondatot, majd döntünk az állítás 
igazságáról 

 „Foltozós” feladat: lyukas papírcsíkon 
hiányos állítás, például „A hmm-hmm-nek 
négy lába van”; ha úgy helyezzük a 
papírcsíkot, hogy a lyukon keresztül egy 
kutya képe látszik, akkor igaz az állítás, ha 
egy rigó képe látszik, akkor hamis 

Problémamegoldás 4 4  Hétköznapi helyzetekben, tevékenységek során 
felmerülő problémahelyzetben megoldás keresése 

 Megfogalmazott probléma értelmezése 
tevékenységgel, megjelenítéssel 

 Tevékenységgel, megjelenítéssel értelmezett 
probléma megoldása 

 Egy- és kétlépéses cselekvéssor, műveletsor 
elvégzése visszafelé is 

 Ismert problémák, feladatok megoldása változatos 
formákban 

 Részvétel egy- és többszemélyes logikai játékban 
 

 Boltos” játék frontálisan irányítva vagy 
párban vagy csoportban: a tanító egy bolt 
kirakatát rendezi be (valós tárgyakkal vagy 
képekkel), és megadja a termékek árait; a 
tanulók a kirakatot nézve vizsgálják a 
termékeket és azok árait, boltost és vevőt 
választanak, vásárolnak játékpénzekkel, 
adott feltételnek megfelelő különféle 
kifizetéseket gyűjtenek 

 Útvonal keresése térbeli és síkbeli 
labirintusokban 

 Visszaemlékezés korábbi történések 
egymásutániságára a tanulók saját 
élményeivel kapcsolatban, játékok során 
vagy például az „Én elmentem a vásárba” 
című dal éneklésével 

 Cselekvéssor visszafelé lejátszása, például: 
megfordítható napi tevékenységek végzése 
oda-vissza, útvonalak bejárása, 
visszatalálás 

 Láncmesék lejátszása 



 Műveletsor lejátszása sorba állított 
dobozokba apró tárgyak pakolásával, majd 
a műveletsor lejátszása visszafelé 

 Egyszerűbb táblás logikai, stratégiai 
játékok; kártyajátékok 

 Logikai rejtvények egyszerűbb 
feladványai, például: sudoku (kisebb 
méretű, állatokkal, növényekkel...),  

Szöveges feladatok 
megoldása 

6 6  Elmondott szöveges feladatok értelmezése közösen 
eljátszással, megjelenítése kirakásokkal, rajzokkal 
tanítói segítséggel 

 Szöveges feladatok olvasása, értelmezése, 
eljátszása, megjelenítése kirakásokkal, rajzokkal 
tanítói segítséggel 

 Szöveges feladatok megoldása a megjelenítésekről 
történő leolvasással 

 Adatok gyűjtése, lényeges adatok kiemelése tanítói 
segítséggel 

 Kérdés értelmezése, a keresendő adatok azonosítása 
tanítói segítséggel 

 Adatok és azok kapcsolatainak megjelenítése 
valamilyen egyszerűsített rajz, matematikai modell 
segítségével, például művelet, nyíldiagram, 
halmazábra, sorozat tanítói segítséggel 

 Ismeretlen adatok meghatározása a modellen belül 
 Megoldás értelmezése az eredeti problémára, és 

ellenőrzés a szöveg szerinti szituációban 
 Nyelvileg és matematikailag helyes válasz 

megfogalmazása 
 Egy-, kétlépéses alapműveletekkel leírható 

szöveges feladatok megoldása tanítói segítséggel 
 Szöveges feladatok alkotása hétköznapi 

szituációkhoz, képekhez, képpárokhoz, adott 
matematikai modellhez, számfeladathoz 

 Beszélgetés, történetmesélés 
eseményképekről, ábrákról szabadon és 
egy-egy részletre fókuszálva is 

 Relációs szókincs fejlesztése konkrét 
megjelenítéssel, például: „Ki az idősebb?”, 
„Kinek van kettővel több ceruzája?”, 
„Hány gombóc fagyit tudunk megenni 
összesen?” 

 Adott szituációt leíró minél több mondat 
gyűjtése csoportban, például „A bal 
kezemben 2-vel több ceruza van, mint a 
jobb kezemben”, „A jobb kezemben 2-vel 
kevesebb ceruza van, mint a bal 
kezemben”, „Ha a jobb kezembe még 2 
ceruzát veszek, akkor ugyanannyi lesz, 
mint a bal kezemben”, „Ha a bal kezemből 
leteszek 2 ceruzát, akkor ugyanannyi lesz, 
mint a jobb kezemben” 

 Szöveges feladatról készült ábrák, rajzok 
összehasonlítása, értékelése; praktikus, de 
az értelmezést segítő ábrák gyűjtése 

 „Feladatküldés”: csoportonként adott 
modellhez szöveges feladat alkotása, a 
feladat továbbadása másik csoportnak, 
akik visszaküldik a megoldást; a 
feladatírók ellenőrzik 

 
Szám és valóság 
kapcsolata 

10 10  Mennyiségek (hosszúság, tömeg, terület, 
űrtartalom, idő, pénz) összemérése, 

 Relációs szókincs fejlesztése konkrét 
megjelenítéssel, például „Ki a 



összehasonlítása: kisebb, kevesebb, nagyobb, több, 
ugyanakkora, ugyanannyi  

 A mennyiség, darabszám megmaradásának 
érzékszervi tapasztalatok során történő tudatosítása 

 Halmazok elemszám szerinti összehasonlítása 
párosítással (egy-egy értelmű leképezéssel): több, 
kevesebb, ugyanannyi relációk felismerése, 
megnevezése 20-as számkörben 

 Mennyiségi viszonyok jelölése nyíllal vagy a <, >, 
= jelekkel 

 Szám jelének hozzákapcsolása az ugyanannyi 
viszonyban lévő mennyiségekhez 20-as 
számkörben 

 A mennyiségi viszonyok kifejezésére szolgáló 
szavak, jelek értése és használata szóban és írásban 

 Számok tulajdonságainak vizsgálata cselekvő 
tapasztalatszerzés alapján 

 Kis darabszámok felismerése összkép alapján 
ránézésre többféle rendezett alakban 

 Számképek felismerése többfelé bontott alakban is 
20-ig 

 Számok többfelé bontása 20-ig  
 

magasabb?”, „Melyik ceruza hosszabb?”, 
„Melyik színes rúd rövidebb a 
kisujjadnál?” 

 Érzékszervi tapasztalatok gyűjtése 
mennyiségekről, darabszámokról, például 
„Bal kezedbe fogd a sötétkék rudat, csukott 
szemmel keress nála hosszabbat, 
rövidebbet, ugyanolyan hosszút!”, 
„Csukott szemmel döntsd el, melyik fonal 
hosszabb, melyik vastagabb!”, „Melyik 
zsákban van több gesztenye?”, „Csukott 
szemmel, hallás alapján döntsd el, hogy 
melyik zsákba ejtettem több gesztenyét!” 

 párosítással, összeméréssel a 
környezetünkben, például „Miből van 
több? Székből vagy gyerekből? Széklábból 
vagy asztallábból?”, „Jut-e mindenkinek 
lufi, pohár, szívószál, csákó?”, „Melyik sál 
hosszabb?” 

 Párkereső (2-es, 3-as, 4-es pár) 
valahányasával előre becsomagolt apró 
tárgyakkal, az „ugyanannyik” elnevezése 

 „Keveredj! Állj meg! Csoportosulj!” játék 
 Játék „pöttyöskártyával”, például 

memóriajáték többféle szabállyal (párt 
alkot az azonos számosságú, kettő 
különbségű, együtt 10-et adó) 

 Játék dominókkal, például csapni kell arra, 
amelyiken összesen 7 pötty van 

 Gyorsolvasások tárgyképekkel, 
„pöttyöskártyákról” 

 Lufik számának bontása két csapat között 
a lufik ütögetésével: két csapat a saját 
térfeléről lufikat ütöget a másik csapat 
térfelére; tapsra leállnak, megszámlálják, 
melyik térfélen hány lufi van 



 „Bontó gép” készítése sajtos és fogkrémes 
dobozból: a felső nyílásán bedobott apró 
tárgyakkal (például babszemekkel) 
megjelenített számot a belsejében lévő 
elválasztók segítségével felbontja kisebb 
számokra 

 „Korongforgatás”: belső kép kialakítása a 
számok kétfelé bontásáról, például 6 kék 
korong és 0 piros, jobb szélső korong 
megfordítása, 5 kék korong és 1 piros, és 
így tovább 

 Szőnyegezések színes rudakkal 
Számlálás, becslés 6 6  Meg- és leszámlálások egyesével 

 Számlálás során az utolsó számnév 
hozzákapcsolása az összességhez 
 

 Hétköznapi helyzetekben történő 
becslések, mérés számlálással, például 
„Hány lépés a tanterem hossza” „Hány 
harapással lehet megenni egy almát?” 

 Oda-vissza számlálás 20-as számkörben, 
közben periodikus mozdulatok, például 
taps elöl, taps fent, taps hátul, ugrás, 
dobbantás 

Számok rendezése 6 6  Számok nagyság szerinti összehasonlítása bontott 
alakban is: melyik nagyobb, mennyivel nagyobb 

 Mennyiségi viszonyok jelölése nyíllal vagy a <, >, 
= jelekkel 

 Sorszámok ismerete, alkalmazása 
 Számvonal, számegyenes alkotása, rajzolása, a 

számok helyének jelölésével 100-as számkörben 
 Számegyenes irányának, egységének megadása két 

szám kijelölésével 
 Leolvasások a számegyenesről  
 Számok, műveletes alakban megadott számok 

(például: 2+3; 10-3; 20:2, 5·2) helyének 
megkeresése a számegyenesen 100-as számkörben 

 Számok, mennyiségek nagyság szerinti sorba 
rendezése 

 Számok helyének azonosítása számtáblázatokban 

 Ugróiskolába tetszőleges számok írása, a 
számokon növekvő, majd csökkenő sorban 
végig ugrálás 

 Számok szemléltetéséhez, 
összehasonlításához, sorba rendezéséhez 
„élő számegyenes” létrehozása: a tanulók 
egy, a hátukra ragasztott számot 
képviselnek, és az értéküknek megfelelően 
foglalják el a helyüket növekvő vagy 
csökkenő sorrendben 

 Számvonal alkotása, például különféle 
színű gyufaskatulyákból, gyöngyökből 

 Lépkedések különféle, változatosan 
alkotott számvonalakon 

 Sorszámok alkalmazása versenyek 
eredményhirdetésekor 



 Sorszámok húzása várakozáshoz, például 
ki hányadik sorát olvassa egy versnek 

Számok 
tulajdonságai 

9 9  Számok kifejezése művelettel megadott alakokban, 
például: 7+8, 21-6, 3·5 

 Párosság és páratlanság fogalmának alapozása 
tevékenységgel: párosítással és két egyenlő részre 
osztással 

 Hármasával, négyesével, ötösével… és 3, 4, 5… 
egyenlő darabszámú csoportból kirakható számok 
megfigyelése különféle eszközökkel végzett 
csoportosítások, építések során 

 Háromszögszámok, négyzetszámok megfigyelése 
különféle eszközökkel végzett alkotások során 

 Számok közti viszonyok megfigyelése, például: 
adott számnál nagyobb, kisebb valamennyivel, 
adott számnak a többszöröse 

 Számok formai tulajdonságainak megfigyelése: 
számjegyek száma, számjegyek egymáshoz való 
viszonya 

 Számok tartalmi, formai jellemzése, egymáshoz 
való viszonyuk kifejezése kitalálós játékokban 

Számjelek olvasása, írása 

 „Bontó gép” készítése sajtos és fogkrémes 
dobozból 

 Gyorsolvasási gyakorlatok meglévő 
kártyákról vagy a gyerekek saját készítésű 
számképeiről, pöttyöskártyáiról 

 „Korongforgatás” 
 Szőnyegezések színes rudakkal 
 Shut the box típusú játék két kockával 
  „Ország, város” játék: sorsolt 

számjegyekből az oszlopoknak megfelelő 
tulajdonságú számok előállítása 

 Számjelek megjelenítése 
nagymozgásokkal, például számjel alakúra 
formázott kötélen végiglépkedés, 
locsolókannával az iskolaudvaron, ujjal 
írás zsemlemorzsába 

 

Mérőeszköz 
használata, mérési 
módszerek 

10 10  Változatos mennyiségek érzékszervi 
összehasonlítása 

 Változatos mennyiségek közvetlen összemérése 
 Változatos mennyiségek összemérése közvetítő 

segítségével 
 Mérési módszerek megismerése 
 Mennyiségek becslése, megmérése, kimérése 

választott alkalmi egységekkel, például: arasz, 
lépés, pohárnyi, kanálnyi, tenyérnyi 

 Mennyiségek becslése, megmérése, kimérése 
választott objektív egységekkel, például: pálcikák, 
színes rudak 

 Tapasztalatszerzés a mennyiségről mint az egység 
többszöröséről 

 Különböző hangok összehasonlítása, 
például „Melyik hang hosszabb-rövidebb, 
magasabb-mélyebb, hangosabb-halkabb?” 

 Különböző tömegű tárgyak, gyümölcsök, 
gesztenyék tömegének összehasonlítása 
érzésre két kézzel, majd ellenőrzése 
vállfamérleggel 

 Vállfamérleg és színes rudak segítségével 
különböző tömegek összemérése, a kettő 
közti különbség meghatározása 

 Hosszúság mérése arasszal, lépéssel, 
tyúklépéssel 

 Hosszúság mérése egyforma pálcikákkal, 
egyforma színes rudakkal 



 Mérőszám fogalmának megértése  
 Mennyiségek összehasonlítása; mennyivel nagyobb 

mennyiség, mennyivel kisebb mennyiség, hányszor 
akkora, hanyadrésze 

 Különböző mennyiségek mérése ugyanazzal az 
egységgel; annak megfigyelése, tudatosítása, hogy a 
nagyobb mennyiséget több egység teszi ki, a 
kevesebb mennyiséget kevesebb egység teszi ki 

 Azonos mennyiségek mérése különböző 
egységekkel; annak megtapasztalása, megfigyelése, 
hogy kisebb egységből több teszi ki ugyanazt a 
mennyiséget, nagyobb egységből kevesebb teszi ki 
ugyanazt a mennyiséget 

 Mennyiségek becslése, megmérése, kimérése 
szabványmértékegységek közül a következőkkel:  
dm, m; dl, l; kg 

 Hétköznapi tapasztalatok szerzése a 
szabványmértékegységek nagyságáról 

 Skálázott mérőeszközök készítése alkalmi 
egységekkel, használata tanítói segítséggel 

 Szabványos mérőeszközök használata 
 Időbeli tájékozódás, időbeli periódusok 

megismerése; időbeli relációt tartalmazó szavak 
értelmezése 

 Az időmérés egységeinek megismerése: év, hónap, 
óra, perc,  

 Egész órák leolvasása különféle analóg és digitális 
órákról 

 Mérőszalag készítése tenyér és ujj 
léptékekkel; színes rudak által 
meghatározott léptékekkel 

 Skálázott mérőedény készítése pohárnyi 
víz és többszörösének kiméréséhez 

 Mennyiségek becslése, majd a becslés 
ellenőrzése méréssel különböző objektív 
egységek esetén, például szakasz rajzolása, 
amelyik olyan hosszú, mint 2 világoskék 
rúd 

 1 perc becslése: mindenki becsukja a 
szemét, lehajtja a fejét, akkor nyitja ki a 
szemét, amikor úgy gondolja, hogy letelt 
az 1 perc 

 Tapasztalatgyűjtés arról, hogy mire elég 1 
perc, például hány szót vagy hány számot 
lehet leírni 1 perc alatt; mennyit ver a 
szívünk nyugalmi helyzetben, hányat lehet 
ugrani, mennyit ver a szívünk mozgás után 
1 perc alatt 

 

Alapműveletek 
értelmezése 

10 10  Összeadás és kivonás értelmezései darabszám és 
mérőszám tartalommal valóságos helyzetekben, 
tevékenységekkel, képpárokkal, képekkel, 
történetekkel  

 Összeadás, kivonás értelmezése mint hozzáadás és 
elvétel 

 Összeadás, kivonás értelmezése mint egyesítés, és 
mint az egészből az egyik rész meghatározása 

 Az összeadás, kivonás többféle 
értelmezésének lejátszása konkrét 
dolgokkal, például gyümölcsökkel, 
virágokkal, gesztenyékkel 

 Összeadás, kivonás kirakása univerzális 
modellekkel (például ujjakkal), 
korongokkal, színes rudakkal 



 Összeadás, kivonás értelmezése mint 
összehasonlítás: valamennyivel kevesebb, 
valamennyivel több 

 Kivonás értelmezése mint különbség kifejezése 

 Egyesítéses összeadás értelmezéséhez 
tárgyak mérése színes rudakkal, 
kupakokkal vállfamérlegen 

 Hozzátevéses összeadás lejátszása 
játéktáblán való lépegetéssel 

Alapműveletek 
tulajdonságai 

8    8  Műveleti tulajdonságok megfigyelése változatos 
tevékenységek alapján: tagok, tényezők 
felcserélhetősége, csoportosíthatósága;  

 

 Szőnyegezések színes rudakkal 
 „Babos” játék összeadások és kivonások 

közti kapcsolatok megértéséhez, például a 
tanuló bal kezében 5 babszem van, jobb 
kezében 6; bal és jobb kéz egymás mellé 
téve „5+6 az ugyanannyi, mint 11”, a két 
kéz keresztbe téve „6+5 az 11”, a bal kéz 
hátra téve „11-5 az 6”, bal kéz 
visszahozása után a jobb kéz hátra téve 
„11-6 az 5” 

 Műveletsor lejátszása egymás mellé állított 
dobozokba apró tárgyak pakolásával, majd 
a műveletsor visszafelé való lejátszása 

Szóbeli számolási 
eljárások 

10 18  Számolási eljárások a műveletek értelmezései 
alapján 20-as számkörben 

 Számolási eljárások szám- és műveleti 
tulajdonságok felhasználásával 20-as számkörben 

 Bontások és pótlások alkalmazása 
 Számhoz számszomszédainak hozzáadása 

(6+7=6+6+1=7+7-1) és a nekik megfelelő 
kivonások elvégzése (13-6, 13-7) 

 Tízesátlépéses összeadás, kivonás bontások és 10-re 
pótlások alkalmazásával 

 10 és 20 közötti számok és egyjegyűek összeadása, 
kivonása a 10-nél kisebb számokra vonatkozó 
összeadással, kivonással való analógia alapján 

 Különféle számolási eljárások megismerése és a 
tanuló számára legkézenfekvőbb kiválasztása, 
begyakorlása, például: 7+8=8+7=7+7+1=8+8-
1=7+3+5=8+2+5=7+10-2 

 Mérőszalagon számok hozzáadása és 
elvétele színes rudak tetszőleges számhoz 
való hozzáillesztésével, például sötétkék 
színes rúddal 9 hozzáadása és elvétele; az 
analógiák megfigyelése 

 Egyenlő tagok összeadása ujjak 
segítségével 

 „Hány ujjadat fogom? Hány ujjadat nem 
fogom?” játékos feladat párban 

 Számképek felidézése, számok különböző 
tagolásainak megválasztása számolási 
eljárások során 

 Tojástartóval a 10-re pótlás és tízesátlépés 
lejátszása 



Fejben számolás 9   20  Fejben számolás egyes lépéseinek megértése, 
begyakorlása eszközökkel; az eszközök szükség 
szerinti használata feladatok megoldása során 

 Fejben számolás 20-as számkörben 

 „Láncszámolások  
Egy képről többféle művelet olvasása 

Alkotás térben és 
síkon 

4 2  Építés térbeli építőelemekből, testekből szabadon, 
másolással, megadott feltétel szerint 

 Építés egyszerűbb nézetek, egyszerűbb alaprajzok 
alapján 

 Síkbeli alkotások szabadon, másolással, megadott 
feltétel szerint: kirakások mozaiklapokkal, nyírás, 
tépés, hajtogatás, alakzatok határvonalainak 
elkészítése pálcákból, rajzolás (szabad kézzel, 
vonalzóval, alaklemezzel) 

 Sokszögek előállítása nyírással, hajtogatással, 
pálcikákkal, gumikarika kifeszítésével, vonalzós 
rajzolással adott feltételek szerint 

 Sorminták, terülőminták kirakása és folytatása 
síkban, térben 

 Szimmetrikus alakzatok létrehozása térben és 
síkban (például: építéssel, kirakással, nyírással, 
hajtogatással, festéssel), és szükség szerint a 
szimmetria meglétének ellenőrzése választott 
módszerrel (például: tükör, hajtogatás) 

 Adott feltételeknek megfelelő többféle alakzat, 
minta előállítása 

 Építés térbeli építőelemekből, testekből 
szabadon, másolással, megadott feltétel 
szerint 

 Építés egyszerűbb nézetek, egyszerűbb 
alaprajzok alapján 

 Síkbeli alkotások szabadon, másolással, 
megadott feltétel szerint: kirakások 
mozaiklapokkal, nyírás, tépés, hajtogatás, 
alakzatok határvonalainak elkészítése 
pálcákból, rajzolás (szabad kézzel, 
vonalzóval, alaklemezzel) 

 Sokszögek előállítása nyírással, 
hajtogatással, pálcikákkal 

 Sorminták, terülőminták kirakása és 
folytatása síkban, térben 

 Szimmetrikus alakzatok létrehozása térben 
és síkban (például: építéssel, kirakással, 
nyírással, hajtogatással, festéssel), és 
szükség szerint a szimmetria meglétének 
ellenőrzése választott módszerrel (például: 
tükör, hajtogatás) 

 Adott feltételeknek megfelelő többféle 
alakzat, minta előállítása 

Alakzatok 
geometriai 
tulajdonságai 

6 2 -  megnevezi a sík és görbült felületeket, az egyenes 
és görbe vonalakat, szakaszokat tapasztalati 
ismeretei alapján; 

 megnevezi a háromszögeket, négyszögeket, 
köröket; 

 Testek és síkidom modellek 
megkülönböztetése 

 Testek jellemző tulajdonságainak keresése, 
megfigyelése, megnevezése: sík vagy 
görbe felületek, „lyukas – nem lyukas”, 
„tömör”, „bemélyedése van”  

Transzformációk 3 2  Szimmetriák, tükörképek megfigyelése a 
természetes és az épített környezetben térben és 
síkban 

 „Tükörjáték” során a pár egyik tagja az 
eredeti, a másik pedig a tükörkép 



 Tárgyak, építmények, képek tükörképének 
megfigyelése térben, síkban tükör segítségével 

 Tárgyak, építmények, képek tükörképének 
kirakása, előállítása különböző tevékenységek 
során; a kapott alakzat ellenőrzése tükör 
segítségével 

 

 Építések, mozgatások úgy, hogy a két kéz 
egyszerre ugyanazt csinálja egymás 
tükörképeként 

 Szimmetria tengelye szerint két különböző 
színnel színezett szív vizsgálata tükörrel; 
megadott ábrák vizsgálata, „Előállítható-e 
az adott szív és tükör segítségével az ábra? 
Ha igen, akkor hogyan?” 

 Papírlap egyik oldalára festékpaca 
nyomása, a papír másik felének ráhajtása, 
a papír szétnyitása, a készült minta 
kiegészítése 

 Összehajtott papírból alakzat kivágása 
Tájékozódás térben 
és síkon 

4 2  Irányokat, távolságokat jelölő szavak jelentésének 
megismerése térben és síkban tevékenységekkel és 
játékos szituációkkal 

 Tájékozódást segítő játékok, tevékenységek 
nagymozgásokkal 

 Útvonalak bejárása utánzással; az útvonal 
tudatosítása 

 Bejárt útvonal újrajárása emlékezetből 
 Téri tájékozódás mozgással, tárgyak mozgatásával  
 Függőleges és vízszintes síkon való tájékozódás 

tárgyak elhelyezésével, mozgatásával, például 
„fölé”, „alá” többféle értelmezése 

 Térbeli és síkbeli elhelyezkedést kifejező szavak 
jelentésének megismerése játékos 
tevékenységekkel 

 Irány és állás megfigyelése, követése az olvasáshoz, 
íráshoz kapcsolódva 

 Tájékozódás négyzethálón 
 

 „Hideg-meleg” játék kincskeresésre 
 Irányokat jelölő szavak értelmezése térben 

és síkon, például tolltartó helyezése a szék 
mellé balra, jobbra, fölé, alá úgy, hogy a 
székhez nem nyúlunk; majd ceruza 
helyezése a füzet mellé balra, jobbra, fölé 
(!), alá (!) úgy, hogy a füzethez nem 
nyúlunk 

 Tájékozódás a babaházban: jobbra, balra, 
előre, hátra, fel, le; tájékozódás 
labirintusban és négyzethálós mintákon: 
jobbra, balra, előre, hátra, fel, le; 
tájékozódás vonalrendszerbe rajzolt 
házban és a ház „utcájában”: jobbra, balra, 
előre, hátra, fel, le 

 „Telefonos” játék logikai lapokkal, 
mozaiklapokkal, színes rudakkal 

 „Különbségkereső” játék párban: két 
tanuló hátára ragasztott egy-egy kép 
közötti különbségek megtalálása 

 Ismert útvonal leírása szóban, például: 
„Hogyan jutsz az iskolából a játszótérre?” 



 Bekötött szemű gyerek irányítása adott 
célhoz, a célban a kendő levétele után 
azonos úton visszatalálás a kiindulópontra 

 Szituációs játékban színházjegyek, 
mozijegyek alapján ülőhelyek megtalálása 

 „Vándorvezér” játék sakktáblán, például 
„f4-ről 2 mezőt felfele lépve hova jutunk?” 

 „Vonalvezetős” játék irányok és 
távolságok megadásával, melynek során 
különböző formák rajzolódnak ki a 
négyzethálón, például 2 lépés fel, 3 lépés 
balra... 

 Négyzethálóra rajzolt minta alapján a 
vonalvezetés diktálása társnak 

Összefüggések, 
kapcsolatok, 
szabályszerűségek 
felismerése 

9 9  Személyek, tárgyak, dolgok, számok, testek, 
síklapok között megjelenő kapcsolatok 
megfigyelése, felfedezése 

 Számpárok, számhármasok közötti kapcsolatok 
felfedezése, jellemzése 

 A problémákban szereplő adatok viszonyának 
felismerése, például: időrend, nagyságviszonyok, 
változások, egyenlőségek 

 Megfigyelt kapcsolatok megfordítása, például Anna 
alacsonyabb, mint Berci, Berci magasabb, mint 
Anna 

 Változó helyzetek megfigyelése, a változás jelölése 
nyíllal 

 Sorozatok képzése tárgyakkal, mozgással, hanggal, 
valamilyen logikai készlet elemeivel, számokkal 

 Összefüggések keresése egyszerű sorozatok elemei 
között 

 Sorozat alkotása közösen értelmezett szabály 
szerint 

 Tárgyakkal, logikai készletek elemeivel kirakott 
egyszerű periodikus sorozatok folytatása 

 Kakukktojás-kereső játékok 
 „Mi változott?” játék 
 Ismétlődő mozgásos cselekvések, például 

tapsolás, dobolás, dobbantás, koppantás, 
ugrás, guggolás, tapsolás, dobolás, 
dobbantás, koppantás, ugrás, guggolás... 

 Alakzatokkal kirakott periodikus sorozat 
lejátszása, például 2 háromszög, 1 kör 
ismétlődik; a háromszögre tapsolunk, a 
körre dobbantunk 

 Ismétlődő ritmusjelek letapsolása 
 Sorozatok kirakása szöges táblán 

kifeszített alakzatokkal 
 „Milyen nap lesz?” fejtörők: például egy 

hét múlva; holnapután, ha tegnapelőtt hétfő 
volt 

 Kapcsolatok megfigyelése oda-vissza, 
például: szülő-gyerek, testvér, osztálytárs; 
alacsonyabb, magasabb, egyforma magas; 
idősebb, fiatalabb, ugyanannyi idős 

 Több gyerek közötti kapcsolati háló 
megjelenítése rámutatással; a mutatás 



 A mindennapi életünkből jól ismert periódusok 
megfigyelése: évszakok, hónapok, hetek napjai, 
napszakok 

 Elkezdett sorozatok, táblázatok egyszerű 
szabályának felismerése 

 Megkezdett egyszerű szabályú sorozat folytatása 
mindkét irányban 

 Gépjátékok különféle elemekkel (például: tárgyak, 
számok, alakzatok) 

 Gépjátékok szabályának felismerése 
 Gépjátékokban több eset kipróbálása után 

elempárok, elemhármasok hiányzó elemének 
megtalálása 

 Megfigyelt szabály alapján további elempárok, 
elemhármasok alkotása 

 Sorozatban, gépjátékokban, táblázatban felismert 
összefüggés megfogalmazása saját szavakkal 

 Felismert kapcsolatok, összefüggések, 
szabályszerűségek szóbeli kifejezése 

lejegyzése nyilakkal; például mindenki 
mutasson az idősebbre 

 „Gépes játékok” egyváltozós, kétváltozós, 
fordított gépekkel 
 

Adatok 
megfigyelése 

3 2  Minőségi és mennyiségi tulajdonsággal kapcsolatos 
adatok megfigyelése, gyűjtése, rögzítése 

 Tevékenységek során kapott adatok lejegyzése 
 Egyszerű diagramról adatok, összefüggések 

leolvasása közösen 
 Egyenlő adatok keresése, legkisebb, legnagyobb 

kiválasztása 
 

 „Tornasor” játék: a tanulók oszlopokba 
rendeződnek valamilyen szempont szerint, 
például ki melyik hónapban, évszakban 
született; mekkora a lábmérete, kisujj 
mérete; hány betűből áll a neve 

 Versenyek eredményének feljegyzése, 
például „Ki tud több gyufaszálat egyesével 
felvenni a földről egy perc alatt?”; a 
versenyzők eredményének rögzítése 
négyzethálós papíron 

  helyből távolugrás lemérése spárgával, 
spárgák felragasztása 

 Sajtos dobozokból oszlopdiagram építése, 
például „Kedvenc reggeli italod” 

Valószínűségi 
gondolkodás 

3    2  Részvétel valószínűségi játékokban; intuitív 
esélylatolgatás, tippek megfogalmazása 

 Részvétel valószínűségi játékokban; 
intuitív esélylatolgatás, tippek 
megfogalmazása 



 Valószínűségi kísérletek végzése, események 
megfigyelése 

 Játékos tapasztalatszerzés a véletlenről, a biztosról 
és a lehetetlenről 

 „Biztos”, „lehetséges, de nem biztos” és 
„lehetetlen” események megfigyelése kísérletek 
során 

 Véletlen események bekövetkezéseinek 
összeszámlálása, ábrázolása különféle módokon, 
például: strigulázással, diagrammal, táblázatba 
rögzítéssel 

 A „biztos” és „lehetetlen” cáfolata ellenpélda 
mutatásával 

 Valószínűségi kísérletek végzése, 
események megfigyelése 

 Játékos tapasztalatszerzés a véletlenről, a 
biztosról és a lehetetlenről 

 „Biztos”, „lehetséges, de nem biztos” és 
„lehetetlen” események megfigyelése 
kísérletek során 

 Véletlen események bekövetkezéseinek 
összeszámlálása, ábrázolása különféle 
módokon, például: strigulázással, 
táblázatba rögzítéssel 

 A „biztos” és „lehetetlen” cáfolata 
ellenpélda mutatásával 

 
Felmérések  4   
Összesen:  128 144   

 
  



2. évfolyam 
Heti óraszám: 4 óra 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom Taneszközök és javasolt tevékenységek 
Javasolt Tervezett 

Válogatás, 
halmazok 
alkotása, 
vizsgálata 

4 4 

 talál megfelelő címkéket halmazokba rendezett 
elemekhez; 

 megfogalmaz adott halmazra vonatkozó állításokat; 
értelemszerűen használja a „mindegyik”, „nem 
mindegyik”, „van köztük…”, „egyik sem…” és a velük 
rokon jelentésű szavakat; 

 két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg; 
 két meghatározott tulajdonság egyszerre történő 

figyelembevételével szétválogat adott elemeket: 
tárgyakat, személyeket, szavakat, számokat, alakzatokat; 

 megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő 
elemek közös, meghatározó tulajdonságát; helyesen 
használja a logikai „nem” és a logikai „és” szavakat, 
valamint a velük azonos értelmű kifejezéseket; 

 megítéli, hogy adott halmazra vonatkozó állítás igaz-e 
vagy hamis. 

 Barkochba játék 
 Logikai kártyacsomag készítése  
 Repül a…, repül a …” játék közös 

tulajdonság megfigyeléséhez 
 „Kapuőr” útválasztó játék például: 

mozgással, logikai készletek elemeivel, 
számokkal, formákkal 

Rendszerezés, 
rendszerképzés 

4 4 

 két, három szempont szerint elrendez adott elemeket 
többféleképpen is; segédeszközként használja a táblázatos 
elrendezést és a fadiagramot; 

 megkeresi egyszerű esetekben a két, három feltételnek 
megfelelő összes elemet, alkotást; 

 megfogalmazza a rendezés felismert szempontjait; 
 megkeresi két, három szempont szerint teljes rendszert 

alkotó, legfeljebb 48 elemű készlet hiányzó elemeit, 
felismeri az elemek által meghatározott rendszert.  

●  „Elvitte a szarka” játék, hiányzó 
elemek megtalálása 

● Öltöztethető papírbaba különböző 
öltözékeinek kirakása 

● Többgombócos fagylaltok összeállítása 
színes korongokkal 

● Különböző „vonatok” kirakása 
megadott színes rudakból 

Állítások 4 4 

Halmazokról, csoportokról állítások megfogalmazása. 
Igaz, hamis állítások. 
Állítások igazságtartalmának eldöntése. 
Hiányos állításokat igazzá tevő elemeket válogat megadott 
alaphalmazból. 

● „Telefonos” játék 
● „Rontó” játék 
● Jancsi bohóc azt mondja, hogy…” 

játék 
● „Mi kerülhet a dobozba?” játék 

Problémamego
ldás 

4 4 
A tevékenysége során felmerülő problémahelyzetben 
megoldást keres. 

● Mi lenne, ha …”; Kalandválasztós 
történetek 



Megoldások értelmezése, ellenőrzése. 
Kérdés feltevése a megfogalmazott probléma kapcsán. 
Egy- és többszemélyes logikai játékban döntéseit mérlegelve 
előre gondolkodik 
Tevékenység, ábrarajzolás segítségével megold egyszerű, 
következtetéses szöveges feladatokat 

● Logikai rejtvények egyszerűbb 
feladványai 

● Egyszerűbb táblás logikai, stratégiai 
játékok; kártyajátékok 

● Láncmesék lejátszása 

Szöveges 
feladatok 

megoldása 
6 6 

 tevékenység, ábrarajzolás segítségével megold egyszerű, 
következtetéses, szöveges feladatokat; 

 megkülönbözteti a lényeges és a lényegtelen adatokat; 
 az értelmezett szöveges feladathoz hozzákapcsol jól 

megismert matematikai modellt; 
 a megválasztott modellen belül meghatározza a keresett 

adatokat; 
 ellenőrzi a megoldást; 
 nyelvi szempontból megfelelő választ ad a feladatokban 

megjelenő kérdésekre. 

● Hétköznapi helyzetekből matematikai 
tartalmú állítások megfogalmazása 

● „Feladatküldés” 
● Szöveges feladatról készült ábrák, 

rajzok összehasonlítása, értékelése 

Szám és 
valóság 

kapcsolata 
10 10 

 Halmazok elemszám szerinti összehasonlítása párosítással 
(egy-egy értelmű leképezéssel): több, kevesebb, 
ugyanannyi relációk felismerése, megnevezése 100-as 
számkörben 

 Mennyiségi viszonyok jelölése nyíllal vagy a <, >, = 
jelekkel 

 Szám jelének hozzákapcsolása az ugyanannyi viszonyban 
lévő mennyiségekhez 100-as számkörben 

 kis darabszámokat ránézésre felismer többféle rendezett 
alakban. 

 Mérések különféle mértékegységekben. 

● Keveredj! Állj meg! Csoportosulj!” 
játék 

● Memóriajáték többféle szabállyal 
● Gyorsolvasások tárgyképekkel, 

„pöttyöskártyákról” 
● Lufik számának bontása két csapat 

között a lufik ütögetésével 
● Párkereső (2-es, 3-as, 4-es pár) 

valahányasával előre becsomagolt apró 
tárgyakkal, az „ugyanannyik” 
elnevezése 

Számlálás, 
becslés 

6 6 

 Számlálás során az utolsó számnév hozzákapcsolása az 
összességhez 

 Meg- és leszámlálások valahányasával, például kettesével, 
tízesével, ötösével, négyesével, hármasával oda-vissza 
100-as számkörben eszközökkel (például: hétköznapi 
tárgyak, abakusz, pénz) és eszközök nélkül 

 Tapasztalatszerzés darabszámok, mennyiségek becslésével 
kapcsolatban 100-as számkörben 

 Becslés szerepének, korlátainak megismerése 

Hétköznapi helyzetekben történő 
becslések, mérés számlálással 
„Számfuttatás” játék 
Oda-vissza számlálás közben periodikus 
mozdulatok  
Lépj hozzám!” játékos feladat 
Tevékenységek madzagra fűzött színes 
gyöngyökkel, 
12-es, 13-as… 16-os… 20-as gyűjtések; 
30-nál nagyobb, de 100-nál kisebb 



 Becslés során a korábbi tapasztalatok és a becsülendő 
mennyiség tulajdonságainak figyelembevétele 

 Becslés ellenőrzése párosítással, összeméréssel 
 Becslések értékelése 

darabszámú dolgok gyűjtése; 100-as 
gyűjtés apró tárgyakból leszámlálással és 
előrecsomagolt dolgok megszámlálásával 

Számok 
rendezése 

6 6 

 nagyság szerint sorba rendez számokat, mennyiségeket; 
 megadja és azonosítja számok sokféle műveletes alakját; 
 megtalálja a számok helyét, közelítő helyét egyszerű 

számegyenesen, számtáblázatokban, a számegyenesnek 
ugyanahhoz a pontjához rendeli a számokat különféle 
alakjukban a 100-as számkörben; 

 megnevezi a 100-as számkör számainak egyes, tízes, 
százas, ezres szomszédjait, tízesekre, százasokra, 
ezresekre kerekített értékét. 

● „Kukás” játék 
● Vigyázz6!” játék  
● Lépkedések 10×10-es táblán, nevezetes 

irányok megfigyelése 
● Üres 10×10-es táblán néhány megadott 

szám segítségével bizonyos helyek 
azonosítása 

● Számbarkochba „valaminél nagyobb”, 
„valaminél kisebb” kérdések 
segítségével 

Számok 
tulajdonságai 

6 6 

 számokat jellemez tartalmi és formai tulajdonságokkal; 
 számot jellemez más számokhoz való viszonyával; 
 ismeri a római számjelek közül az I, V, X jeleket, 

hétköznapi helyzetekben felismeri az ezekkel képzett 
számokat. 

 helyesen írja az arab számjeleket. 

● „Korongforgatás” 
● Szőnyegezések színes rudakkal 
● „Ország, város” játék 
● Számjelek megjelenítése 

nagymozgásokkal 

Számok helyi 
értékes alakja 

5 5 

 összekapcsolja a tízes számrendszerben a számok 
épülését a különféle számrendszerekben végzett 
tevékenységeivel; 

 érti a számok ezresekből, százasokból, tízesekből és 
egyesekből való épülését, ezresek, százasok, tízesek és 
egyesek összegére való bontását; 

 érti a számok számjegyeinek helyi, alaki, valódi értékét; 
 helyesen írja és olvassa a számokat a tízes 

számrendszerben 100-ig. 

● Leltározás 
● „Kukás” játék 
● „Ki vagyok én?” 

Mérőeszköz 
használata, 

mérési 
módszerek 

10 10 

 megbecsül, mér alkalmi és szabványos 
mértékegységekkel hosszúságot, tömeget, űrtartalmat és 
időt; 

 helyesen használja a hosszúságmérés, az űrtartalommérés 
és a tömegmérés szabványegységei közül a következőket: 
mm, cm, dm, m, km; ml, cl, dl, l; g, dkg, kg; 

● Boltos játék 
● Színezős feladatok 
● Tárgyak, emberek mérése, 

összehasonlítása 
● Mérőszalag készítése tenyér és ujj 

léptékekkel; színes rudak által 
meghatározott léptékekkel 

● 1 perc becslése 



 ismeri az időmérés szabványegységeit: az órát, a percet, a 
másodpercet, a napot, a hetet, a hónapot, az évet; 

 alkalmazza a felváltást és beváltást különböző 
pénzcímletek között; 

 ismer a terület és kerület mérésére irányuló 
tevékenységeket. 

● Mennyiségek becslése, majd a becslés 
ellenőrzése méréssel különböző 
objektív egységek esetén 

Alapműveletek 
értelmezése 

10 10 

100-as számkörben az összeadás, a kivonás, a szorzás, a 
bennfoglaló és az egyenlő részekre osztás helyes értelmezése 
A műveleteket megjelenítéssel, modellezéssel, szöveges 
feladattal lehet értelmezni. 
A műveletekhez tartozó kifejezések ismerete: tagok, összeg, 
kisebbítendő, kivonandó, különbség, tényezők, szorzandó, 
szorzó, szorzat, osztandó, osztó, hányados, maradék. 
Szöveg, ábra alkotása matematikai jelekhez, műveletekhez. 

● Valós dolgok számának megállapítása 
szorzással 

● Egyenlő részekre osztás lejátszása 
● Feladatküldés”: műveletről rajz, szöveg 

készítése 
● Szorzat kirakása színes rudakkal, 

szorzat leolvasása mérőszalag 
segítségével 

Alapműveletek 
tulajdonságai 

8 10 

Alapműveletek tulajdonságainak ismerete, bizonyítása 
hétköznapi példákkal. 
Hiányos művelet megoldása az eredmény ismeretében. 
 alkalmazza a műveletekben szereplő számok 

(kisebbítendő, kivonandó és különbség; tagok és összeg; 
tényezők és szorzat; osztandó, osztó és hányados) 
változtatásának következményeit. 

● „Babos” játék 
● Szőnyegezések színes rudakkal 
● Lépegetések számegyenesen 
● Négyzetrácson kertek bekerítése 

Szóbeli 
számolási 
eljárások 

10 15 

A számolást könnyítő eljárások megismerése, alkalmazása. 
10-zel, való szorzás, osztás kapcsolata 
 Szorzatok, hányadosok kiszámolása ismert szorzatokhoz 

való viszonyítással 
A feladathoz szükséges észszerű becslés elvégzése. 

● Egyenlő tagok összeadása ujjak 
segítségével 

● „Hány ujjadat fogom? Hány ujjadat 
nem fogom?” játékos feladat párban 

 „Boltos játék”: csak kerek tízesekkel 
lehet fizetni, a boltos visszaad 

Fejben 
számolás 

9 10 

 fejben pontosan összead és kivon a 100-as számkörben; 
 emlékezetből tudja a kisegyszeregy és a megfelelő 

bennfoglalások, egyenlő részekre osztások eseteit a 
számok tízszereséig; 

 érti a szorzó- és bennfoglaló táblák kapcsolatát; 
 fejben pontosan számol a 100-as számkörben egyjegyűvel 

való szorzás és maradék nélküli osztás során; 

● „Boltos játék” 
● „25 vagy semmi” játék párban 
● „Számfuttatás” játék 
● Láncszámolások 
● „Hajtogató” 
● Egy képről többféle művelet olvasása 

Alkotás térben 
és síkon 

4 4 
Szabadon építés, kirakás: formát, mintát adott testekből, 
síklapokból. 
Minta alapján térbeli, síkbeli alkotások létrehozása. 

● Tangram 
● Városépítés, várépítés 



Sorminta folytatása. 
Síkidomok létrehozása különféle eszközök segítségével. 
Alaklemez, vonalzó, körző használata. 
Szimmetria 

● „Szobasarok” cipősdobozból, 
belehelyezett játék megvilágítása 3 
irányból, árnyékok megfigyelése 

● Kirakások mozaiklapokból, logikai 
készlet elemeiből 

● Rövid ideig látott képről másolat 
készítése a vizuális memória 
fejlesztésére 

● „Telefonos játék” 

Alakzatok 
geometriai 

tulajdonságai 
6 6 

 különbséget tesz testek és síkidomok között; 
 kiválasztja megadott síkidomok közül a sokszögeket. 
 tudja a téglalap oldalainak és csúcsainak számát, 

összehajtással megmutatja a téglalap szögeinek 
egyenlőségét; 

 megmutatja a téglalap azonos hosszúságú oldalait és 
elhelyezkedésüket, megmutatja és megszámlálja a 
téglalap átlóit és szimmetriatengelyeit; 

 megfigyeli a kocka mint speciális téglatest és a négyzet 
mint speciális téglalap tulajdonságait; 

 megnevezi megfigyelt tulajdonságai alapján a téglatestet, 
kockát, téglalapot, négyzetet; 

● Kakukktojásjátékok, felismerő játékok, 
párkereső játékok 

● Síkidomok, testek alkotása például 
szívószálakból és madzagból, 
hurkapálcából és gyurmából 

Transzformáci
ók 

3 3 

 szimmetrikus alakzatokat hoz létre térben, síkban 
különböző eszközökkel; felismeri a szimmetriát valóságos 
dolgokon, síkbeli alakzatokon; 

 megépíti, kirakja, megrajzolja hálón, jelölés nélküli lapon 
sablonnal, másolópapír segítségével alakzat tükörképét, 
eltolt képét; 

 ellenőrzi a tükrözés, eltolás helyességét tükör vagy 
másolópapír segítségével; 

 követi a sormintában vagy a síkmintában lévő 
szimmetriát; 

 térben, síkban az eredetihez hasonló testeket, síkidomokat 
alkot nagyított vagy kicsinyített elemekből; az eredetihez 
hasonló síkidomokat rajzol hálón. 

● „Tükörjáték” 
● Szimmetria tengelye szerint két 

különböző színnel színezett szív 
vizsgálata tükörrel 

● Papírlap egyik oldalára festékpaca 
nyomása, a papír másik felének 
ráhajtása, a papír szétnyitása, a készült 
minta kiegészítése 

● Összehajtott papírból alakzat kivágása 
● Néhány kirakott logikai lap (színes 

rúd) tükörképének megépítése 
függőleges tengelyre nézve, vízszintes 
tengelyre nézve (ahogy a tóban látszik) 

Tájékozódás 
térben és síkon 

4 4  helyesen használja az irányokat és távolságokat jelölő 
kifejezéseket térben és síkon; 

● „Hideg-meleg” játék kincskeresésre 
● Irányokat jelölő szavak értelmezése 

térben és síkon, 



 tájékozódik lakóhelyén, bejárt terepen: bejárt útvonalon 
visszatalál adott helyre, adott utca és házszám alapján 
megtalál házat;  

 térképen, négyzethálón megtalál pontot két adat 
segítségével.  

● „Telefonos” játék logikai lapokkal, 
mozaiklapokkal, színes rudakkal 

● „Különbségkereső” játék párban 
● Szituációs játékban színházjegyek, 

mozijegyek alapján ülőhelyek 
megtalálása 

● : „Hogyan jutsz az iskolából a 
játszótérre?” 

Összefüggések, 
kapcsolatok, 

szabályszerűsé
gek felismerése 

9 9 

 A személyek, tárgyak, dolgok, számok, testek, síklapok 
megjelenő kapcsolatok megfigyelése, felfedezése 

 a sorozatban, táblázatban, gépjátékokban felismert 
összefüggést megfogalmazza saját szavaival, 
nyíljelöléssel vagy nyitott mondattal 

 A mindennapi életünkből jól ismert periódusok 
megfigyelése: évszakok, hónapok, hetek napjai, 
napszakok 

Szabályjátékok, sorozatok, gépjátékok 

● Memóriajátékok 
● „Gépes játékok” 
● Logikai sorozatok 
● Kakukktojás-kereső játékok 
● „Mi változott?” játék 
● „Milyen nap lesz?” fejtörők 

Adatok 
megfigyelése 

3 3 

 adatokat gyűjt a környezetében; 
 adatokat rögzít későbbi elemzés céljából; 
 gyűjtött adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol; 
 adatokat gyűjt ki táblázatból, adatokat olvas le 

diagramról; 
 jellemzi az összességeket. 

● Diagrammok 
● „Tornasor” játék 
● Versenyek eredményének feljegyzése 

Valószínűségi 
gondolkodás 

3 3 

 tapasztalatai alapján különbséget tesz a „biztos”, 
„lehetetlen”, „lehetséges, de nem biztos” események 
között; 

megítéli a „biztos”, „lehetetlen”, „lehetséges, de nem biztos” 
eseményekkel kapcsolatos állítások igazságát 
 a valószínűségi játékokban, kísérletekben 

megfogalmazott előzetes sejtését, tippjét összeveti a 
megfigyelt előfordulásokkal. 

 „Kukás” játékok 
●  „Macska-egér harc” játék 
● „Teknős és nyúl” játék 
● Sárkányok erdeje játék 
● „Tippelj!” 

Összes 
óraszám: 

136 144   

 
  



3. évfolyam 
Heti óraszám: 4 óra 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom 
Taneszközök és javasolt 

tevékenységek Javasolt Tervezett 
Válogatás, 

halmazok alkotása, 
vizsgálata 

3 3 
Tárgyak, személyek, tulajdonságok szerinti halmazba rendezése. 
Halmazokba rendezés elvének megállapítása. 
Halmazok elemeiről igaz és hamis állítások megfogalmazása. 

 Barkochba játék 
 Logikai kártyacsomag 

készítése 

Rendszerezés, 
rendszerképzés 

5 5 

Személyek, tárgyak, számok, formák néhány meghatározó tulajdonsággal 
jellemzése, halmazba sorolása. 
A kész válogatásában együvé kerülő dolgok közös és a különválogatottak eltérő 
tulajdonságának felismerése. 
A megkezdett válogatás felismert szempont szerinti folytatása. 

Barkochbázás valóságos és elképzelt dolgokkal, a felesleges kérdések kerülése. 

A megadott halmazábrába elemek elhelyezése adott címkék szerint. 

● Logikai lapokból 
„kígyó” vagy „háló” 
készítése 

● 3×3-as, 4×4-es 
táblázatba elemek 
rendezése feltételek 
alapján 

● „Elvitte a szarka” játék, 
hiányzó elemek 
megtalálása 

● Sorba rendezős feladat 

Állítások 4 4 

Halmazokról, csoportokról állítások megfogalmazása. 
Igaz, hamis állítások. 
Állítások igazságtartalmának eldöntése. 
Hiányos állításokat igazzá tevő elemeket válogat megadott alaphalmazból. 

● „Telefonos” játék 
● „Füllentős” játék 

 

Problémamegoldás 5 5 

A tevékenysége során felmerülő problémahelyzetben megoldást kerese. 
Megoldások értelmezése, ellenőrzése. 
Kérdés feltevése a megfogalmazott probléma kapcsán. 
Egy- és többszemélyes logikai játékban döntéseit mérlegelve előre gondolkodik 

● Adatok felhasználása 
csoportmunkában plakát 
tervezéséhez 

● Logikai rejtvények, 
történetek 

● „Gondoltam egy számot” 
● Egyszerűbb táblás 

logikai, stratégiai 
játékok; kártyajátékok 

Szöveges feladatok 
megoldása 

8 9 

A szöveges feladatban megfogalmazott hétköznapi szituációk értelmezése, 
elképzelése, megjelenítése és megoldása matematikai ismeretei segítségével. 
Szöveges feladatról ábrarajzolás. 
Az ismert és a keresendő (ismeretlen) adatok megkülönböztetése. 
A lényeges és a lényegtelen adatok megkülönböztetése. 

● Hétköznapi helyzetekből 
matematikai tartalmú 
állítások 
megfogalmazása 



Válasz megfogalmazása a felvetett kérdésre. 
A hallott, olvasott matematikai tartalmú szövegek önállóan értelmezése. 

● „Mi változott?” játék 
mondatokkal 

● „Feladatküldés” 

Szám és valóság 
kapcsolata 

4 4 

Véges halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. 
Ismeri két halmaz elemeinek kölcsönösen egyértelmű megfeleltetése 
(párosítása) az elemszámok szerinti összehasonlítása. 
Több, kevesebb, ugyanannyi fogalmak helyes használata. 
Helyesen érti és alkalmazza a feladatokban a „valamennyivel” több, kevesebb 
fogalmakat. 
Megfelelő szókincset és jeleket használ mennyiségi viszonyok kifejezésére 
szóban és írásban. 
Szöveges feladatok valóságban előforduló történetre alapulnak. 
Mérések különféle mértékegységekben. 

● Hány kis négyzetből áll a 
bekerített rész 

● Tréfás feladatok 

Számlálás, becslés 5 5 

Megszámlál és leszámlál; adott (alkalmilag választott vagy szabványos) 
egységgel meg- és kimér a 1 000-es számkörben; oda-vissza számlál kerek 
tízesekkel, százasokkal. 
Becslési módszerek ismerete: közelítő számlálás, közelítő mérés, mérés az 
egység többszörösével; becslését finomítja újrabecsléssel. 

● Menny időre van 
szükséged….? 

● Mennyi egység kell pl. 1 
méterhez? 

Számok rendezése 3 3 

Számok, mennyiségek nagyság szerinti sorba rendezése. 
A számok helyét, közelítő helyét egyszerű számegyenesen, számtáblázatokban, 
a számegyenesnek ugyanahhoz a pontjához rendeli a számokat különféle 
alakjukban a 1 000-es számkörben; 
Megnevezi a 1 000-es számkör számainak egyes, tízes, százas, ezres 
szomszédjait, tízesekre, százasokra, ezresekre kerekített értékét. 
Számegyenes léptékének meghatározása olyan számegyenesen, ahol ismert két 
szám, valamint a köztük lévő egységek száma. 

● „Kukás” játék 
● „Mi 

változott?”(számokkal) 

Számok 
tulajdonságai 

9 9 

A római számjelek közül az I, V, X, L, C jeleket, hétköznapi helyzetekben való 
felismerése. Számok képzése. 
1 000-es számkör számainak egyes, tízes, százas, ezres szomszédjai, tízesekre, 
százasokra, ezresekre kerekített értéke, számok bontása. 

● Számtulajdonságokra 
épülő bűvésztrükkök 

● Római számokhoz 
kapcsolódó 
gyufarejtvények 

Számok helyi 
értékes alakja 

6 6 

A számok ezresekből, százasokból, tízesekből és egyesekből való felépülése. 
Ezresek, százasok, tízesek és egyesek összegére való bontás. 
A számok számjegyeinek helyi, alaki, valódi értéke 
Helyesen írja és olvassa a számokat a tízes számrendszerben 1 000-ig. 

● Leltározás 
● „Kukás” játék 
● „Ki vagyok én?” 



Mérőeszköz 
használata, mérési 
módszerek 

10 10 

Becslés, mérés alkalmi és szabványos mértékegységekkel (hosszúság, tömeg, 
űrtartalom és idő) 
Az időmérés szabványegységeinek ismerete, helyes használata: az óra, a perc, 
a másodperc, a nap, a hét, a hónap, az év. 
Hazai és külföldi pénzcímletek ismerete 1000-es számkörben. 
Ismer a terület és kerület mérésére irányuló tevékenységeket. 

● Boltos játék 
● Színezős feladatok 
● Tárgyak, emberek 

mérése, összehasonlítása 
● Szabálytalan és 

szabályos alakzatok 
lefedése 

Alapműveletek 
értelmezése 

3 3 

1 000-es számkörben az összeadás, a kivonás, a szorzás, a bennfoglaló és az 
egyenlő részekre osztás helyes értelmezése 
A műveleteket megjelenítéssel, modellezéssel, szöveges feladattal lehet 
értelmezni. 
A műveletekhez tartozó kifejezések ismerete: tagok, összeg, kisebbítendő, 
kivonandó, különbség, tényezők, szorzandó, szorzó, szorzat, osztandó, osztó, 
hányados, maradék. 
Szöveg, ábra alkotása matematikai jelekhez, műveletekhez. 

● Lottó játék 
● Összetett szöveges 

feladatok leírása egy 
műveletsorral 

Alapműveletek 
tulajdonságai 

4 4 
Alapműveletek tulajdonságainak ismerete, bizonyítása hétköznapi példákkal. 
Hiányos műveletet megoldása az eredmény ismeretében. 

● „Babos” játék 

Szóbeli számolási 
eljárások 

6 6 
A számolást könnyítő eljárások megismerése, alkalmazása. 
10-zel, 100-zal való szorzás, osztás kapcsolata 
A feladathoz szükséges észszerű becslés elvégzése. 

● Lottó játék 
 

Fejben számolás 8 9 

Fejben pontos összeadás és kivonás a 100-as számkörben, illetve kerek 
százasokkal, tízesekkel 1000-es számkörben. 
Szükséges, hogy emlékezetből tudják a kisegyszeregy és a megfelelő 
bennfoglalások, egyenlő részekre osztások eseteit a számok tízszereséig. 
A szorzó- és bennfoglaló táblák kapcsolatnak értése és alkalmazása. 

● Számlabda 
● Okos kocka és Worwall 

játékok kis gépen, vagy 
tableten. 

● „Céltáblára” lövések 

Írásbeli összeadás 
és kivonás 

6 8 

Az írásbeli műveleti eljárások alapozása, megértése a számrendszeres 
gondolkodás továbbépítésével és különféle eszközökkel 
Az írásbeli összeadás algoritmusának fokozatos megismerése: továbbvitel az 
egyes, a tízes, a százas helyi értéken 
Hiányos összeadások gyakorlása az írásbeli kivonás előkészítésére 
Az írásbeli kivonás algoritmusának megismerése pótlással, elvétellel a 
különbség változása alapján  

● Nyugták, blokkok 
gyűjtése, ellenőrzése 

● „Számalkotó” játék 
● Okos kocka és Worwall 

játékok kis gépen, vagy 
tableten. 

Írásbeli szorzás és 
osztás 

6 8 

Helyesen végzi el az írásbeli szorzást egy- és kétjegyű szorzóval, az írásbeli 
osztást egyjegyű osztóval 
Elvégzi a feladathoz szükséges észszerű becslést, mérlegeli a becslés során 
kapott eredményt 
Megoldások értelmezése, ellenőrzése. 

● Hiányos írásbeli 
szorzásban, osztásban a 
hiányzó számjegyek 
megtalálása 

● Színezős feladatok 



Törtrészek 5 5 

Tevékenységekkel megjeleníteni egységtörteket és azok többszöröseit 
különféle mennyiségek és többféle egységválasztás esetén; 
A kirakás, a mérés és a rajz, mint modellt használata a törtrészek 
összehasonlítására.  

● „Pizzarendelős” feladat 
● Okos kocka és Worwall 

játékok kis gépen, vagy 
tableten. 

Negatív számok 3 4 

A negatív egész számokat irányított mennyiségként (hőmérséklet, tengerszint 
alatti magasság, idő) és hiányként (adósság) való értelmezése. 
Nagyság szerint összehasonlítás a természetes számokat és a negatív egész 
számokat a használva. 
 

● Időjárási előrejelzések 
összehasonlítása, 
értelmezése 

● Világtérképről 
tengerszinthez mért 
magasságok és 
mélységek leolvasása 

● Saját hőmérő készítése 

Alkotás térben és 
síkon 

6 6 

Szabadon építés, kirakás: formát, mintát adott testekből, síklapokból. 
Minta alapján térbeli, síkbeli alkotások létrehozása. 
Sorminta folytatása. 
Síkidomok létrehozása különféle eszközök segítségével. 
Alaklemez, vonalzó, körző használata. 
Szimmetria 

● Tangram 
● Fakocka 
● Jenga 

Alakzatok 
geometriai 
tulajdonságai 

6 6 

Két meghatározott tulajdonság egyszerre történő figyelembevételével adott 
elemeket szétválogatunk: tárgyakat, személyeket, szavakat, számokat, 
alakzatokat. 
Megfelelő címkék keresése megadott és halmazokba rendezett alakzatokhoz. 
A sík és görbült felületeket, az egyenes és görbe vonalakat, szakaszokat 
tapasztalati ismeretek alapján kell felismerni, csoportosítani. 
A háromszögeket, négyszögeket, köröket felismerni, megnevezni. 
Kocka és téglatest tulajdonságainak megismerése (él, lap, csúcs). 

● Barkochba 
● Hirdetőtábla készítése 

csoportban 
● Sokszögek építése 

szívószálakból 
● Derékszög hajtogatása 

szabálytalan alakú 
papírból 

Transzformációk 4 4 

Tükörkép előállítása mozgással, kirakással. 
Szimmetrikus alakzatok felismerése, hajtogatása. 
A sormintában vagy a síkmintában lévő szimmetria követése. 
Nagyítás, kicsinyítés, torzítás négyzethálós lapon. 

● Titkos írás tükörrel 
● Tengelyesen 

szimmetrikus alakzat 
kiegészítése 

● Pontrácsra, négyzetrácsra 
rajzolt ábra kétszeresére 
nagyítása, felére 
kicsinyítése 

Tájékozódás térben 
és síkon 

3 3 
Az irányokat és távolságokat jelölő kifejezések helyes használata térben és 
síkon. 
Térképen, négyzethálón pontok megtalálása két adat segítségével. 

● Erre csörög a dió 
(irányítással) 

● Sakk lépésekkel játék 



● „Torpedó” játék 

Összefüggések, 
kapcsolatok, 
szabályszerűségek 
felismerése 

9 9 

A személyek, tárgyak, dolgok, időpontok, számok, testek, síklapok közötti 
egyszerű viszonyokat, kapcsolatok megfogalmazása. 
A felismert összefüggések magyarázata. 
Az évszakokat, hónapokat, napokat, napszakokat egymás után, tetszőleges 
kezdőponttól felsorolni. 
Szabályjátékok, sorozatok, gépjátékok 

● Memóriajátékok 
● „Gépes játékok” 
● Logikai sorozatok 

Adatok 
megfigyelése 

3 3 
Különböző diagrammok adatainak leolvasása. 
Gyűjtött adatok táblázatba rendezése, diagramon ábrázolása; 
Összefüggések felismerése, jellemzése. 

● Diagrammok 
● Táblázatok 

Valószínűségi 
gondolkodás 

3 3 

A „biztos”, „lehetetlen”, „lehetséges, de nem biztos” eseményekkel kapcsolatos 
állítások igazságának eldöntése, a fogalmak tartalmának megértése. 
A valószínűségi játékokban, kísérletekben megfogalmazott előzetes sejtését, 
tippjét összeveti a megfigyelt előfordulásokkal. 

● Szinezős játék 
● Dobókocka 
● Különböző színű golyók 

Összes óraszám: 137 144 
  

 
  



4. évfolyam 
Heti óraszám: 4 óra 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom 
Taneszközök és javasolt 
tevékenységek Javasolt Tervezett 

Rendszerezés, 
rendezés 

5 5 

Ismétlés, 
Halmazok összehasonlítása. 
Állítások igazságtartalmának eldöntése. 
Több, kevesebb, ugyanannyi fogalma. 
Alakzatok szimmetriájának megfigyelése. 
Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

● Kötetlen beszélgetés 
● Tartalom, lényegkiemelés 
● Önellenőrzés 

Számonkérés 1 1 Ismeretek számonkérése, felmérő  

Számok rendezése 
5 6 

Ezernél nagyobb számok 
Ezer, tízezer, százezer, Helyiérték, alakiérték, valódi érték, Tájékozódás a 
számegyenesen, Kerekítés 

● Számosság 
● Érték-szám 

Számok 
tulajdonságai 8 4 

Legalább, legfeljebb 
Válogatás rendezés 

● Önellenőrzés 

Szóbeli számolási 
eljárások 

6 7 

Szóbeli műveletek 10000-ig: 
összeadás, kivonás 

● Szóban, írásban 
● Megértett állításokra, 

szabályokra való emlékezés. 
Tények közti kapcsolatok, 
viszonyok, összefüggések 
felidézése. 

Alapműveletek 
értelmezése 

3 4 

Írásbeli műveletek 10000-ig: Számok helye, közelítő helye a 
számegyenesen, számszomszédok, kerekítés. 
Alaki, helyi és valódi érték. 
Számok képzése, bontása helyi érték szerint. 
Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. 
összeadás, kivonás, szöveges feladatok, Összeg és különbség változásai 

● A fejszámolás biztonságos 
használata. A szorzótáblák 
gyakorlása. 

● Analógiák felismerése, 
keresése, kialakítása. 

● Írásbeli műveletek 
alkalmazás szintű 
felhasználása. 

● A tanult műveletek 
elvégzésének gyakorlása, 
ellenőrzése. 

Szóbeli számolási 
eljárások 6 4 

 Szóbeli osztás egyjegyű osztóval, Szóbeli szorzás és tulajdonságai, 
Szorzat változásai, Osztás és tulajdonságai, A hányados változásai, 

● Az ellenőrzési igény 
kialakítása, a műveletek 



Szorzás és osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel, Szorzás tízesekkel, 
százasokkal, ezresekkel, Maradékos osztás 

közötti kapcsolatok 
megfigyelésén keresztül. 

● A pontos feladatvégzés 
igényének fejlesztése. 

Alapműveletek 
tulajdonságai 4 8 összeadás, kivonás, szöveges feladatok, Összeg és különbség változásai, 

tájékozódás az adott számkörben.  

● Számmemória fejlesztése. 

Ismeretek 
rendezése 2 3 

Ismeretek rendszerezése, felmérés  

Írásbeli szorzás és 
osztás 

6 10 

Műveletek közötti kapcsolatok: összeadás, kivonás, szorzás, osztás. 
Fejszámolás: összeadás, kivonás, szorzás és osztás legfeljebb háromjegyű, 
nullára végződő számokkal. 
Fejszámolás: szorzás, osztás tízzel, százzal és ezerrel. 
Írásbeli összeadás, kivonás három- és négyjegyű számokkal. 
Írásbeli szorzás és osztás egy-és kétjegyű számmal 

● Eszközhasználat 
● Számolást gyorsító eszközök 

Írásbeli szorzás és 
osztás 

6 13 

Összeg, különbség, szorzat, hányados becslése kerekített értékekkel. 
Műveleti tulajdonságok: tagok, tényezők felcserélhetősége, 
csoportosíthatósága, összeg és különbség, valamint szorzat és hányados 
változásai. Zárójel használata; összeg és különbség szorzása, osztása. 
Műveleti sorrend. 

● Jelek szerepe, használata 
● Feladattartás és 

feladatmegoldási sebesség 
növelése 

● Megismert szabályokra való 
emlékezés 

Mérőeszköz 
használata, mérési 
módszerek 

 10 
Hosszúság mérése ● Kísérletek 

● Eszközök használata 

Sorrendiség 
 4 

Zárójel használata; összeg és különbség szorzása, osztása. Műveleti 
sorrend. 

● Változó helyzetek 
megfigyelése, műveletek 
tárgyi megjelenítése. 

Mérőeszköz 
használata, mérési 
módszerek 

3 6 
Kerület mérése ● Kísérletek 

● Eszközök használata 

Alakzatok 
geometriai 
tulajdonságai 

6 8 

Egyenesek kölcsönös helyzetének megfigyelése tapasztalati úton: metsző 
és párhuzamos egyenesek.  
A szakasz fogalmának előkészítése.  
A szakasz és mérése. Háromszög, négyzet és téglalap felismerése. 
A téglalap és négyzet tulajdonságai: csúcsok száma, oldalak száma. 

● Tapasztalatszerzés, érvelés. 
● A téglalap és négyzet 

tulajdonságai: csúcsok 
száma, oldalak száma. 

● Háromszög, négyzet, téglalap 
felismerése 



Transzformációk 

8 10 

Geometriai ismeretek 

A kör fogalmának tapasztalati előkészítése. Az egybevágóság fogalmának 
előkészítése. Téglatest és kocka jellemzői. 

● Körző használata 
            Tükör használata  
            Rubik-kocka. 
            Interaktív tábla 

● Számítógépes játékok 
● Egyszerű fejlesztő szoftverek 

Probléma 
megoldás 6 5 

Kombinatorika  

Negatív számok 

3 5 

A negatív szám fogalmának tapasztalati úton történő előkészítése. 
Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság). 

● A negatív szám fogalmának 
elmélyítése. 

● Negatív számokkal való 
ismerkedés tapasztalati úton 

● Hőmérő 
Mérőeszköz 
használata, mérési 
módszerek 

2 5 
Tömegmérés ● Kísérletek 

Törtrészek 

5 13 

Törtek fogalmának tapasztalati előkészítése.  
Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek 
megnevezése, lejegyzése szöveggel, törtszámmal. 
Számláló, nevező, törtvonal. 

● Közös munka 
● Törtekkel kapcsolatos oktató 

program használata 
● Törtek előállítása 

hajtogatással, nyírással, 
rajzzal, színezéssel 

Római számok 
 

3 5 

Római számok. 
A római számok története. 
Római számok írása, olvasása  
I, V, X, L, C, D, M jelekkel. 

● Irányított keresés római 
számok használatáról 

Valószínűségi 
gondolkodás 3 3 Valószínnűségi játékok, adatok gyűjtése ● Modern technika  

Összefüggések, 
kapcsolatok, 
szabályszerűségek 
felismerése 

2 5 
Ismeretek rendszerezése, Tanév végi felmérés  

Összesen 
 144   



 

 



 

 

KÖRNYEZETISMERET 
 

1. Célok és fejlesztési feladatok  
A környezetismeret tantárgy a Természettudomány és földrajz tanulási terület bevezető 
tantárgya, mely az alsó tagozat 3–4. évfolyamán jelenik meg.  
A tantárgy épít az 1–2. osztályos olvasás, valamint a technológia és a matematika tantárgy 
keretein belül történő fejlesztésre. 
A tantárgy legfontosabb célja, hogy a gyermekek életkori sajátosságaira, kognitív fejlődésére, 
valamint kíváncsiságára építve képessé tegye őket szűkebb és tágabb környezetük, valamint 
saját testük megismerésére, a változások megértésére, alapvető ok-okozati összefüggések 
meglátására. Kiemelt jelentőségű, hogy a gyermekek saját tapasztalataikon keresztül olyan 
természettudományos tapasztalatok birtokába jussanak, melyek segítik eligazodásukat az őket 
körülvevő természeti, társadalmi és gazdasági környezetben, valamint képessé teszi őket arra, 
hogy környezetükkel harmonikusan együtt éljenek. A tantárgy tanulása során tehát erősíthető a 
környezet iránti érdeklődés, felelősségvállalás. A tevékenységek végzése során szerzett 
élmények biztosítják a megismerés és felfedezés örömét, ezáltal hozzájárulnak ahhoz, hogy 
folyamatos legyen a tanulók motivációja arra, hogy a természettudományok és a földrajz 
tárgykörébe tartozó problémákat minél mélyebben megismerhessék, megérthessék. 
A környezetismeret tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat is 
fejleszti: 
A tanulás kompetenciái: A megfigyelések algoritmusának követésével, összehasonlítások, 
csoportosítások végzésével, valamint a mérés és a kísérletezés algoritmusának 
megvalósításával a tanuló aktív tanulási utat jár be, eközben fejlődnek megismerési képességei. 
Tanulási stratégiákat használ fel: tapasztalatai rögzítéséhez egyszerű ábrákat, grafikus 
szervezőket használ, készít. 
A kommunikációs kompetenciák: A tanuló a megismerő tevékenységek során tapasztalatait 
lejegyzi vagy szóban megfogalmazza, így fejlődik azon készsége, hogy érthetően és pontosan 
fejezze ki gondolatait.  
A digitális kompetenciák: A környezetismeret tanulása során a tanuló kiegészítő 
információkat gyűjt digitális forrásokból, illetve tapasztalati úton szerzett ismeretei rögzítésére 
online feladatokat, alkalmazásokat használ. 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az ismeretszerző módszerek elsajátítása 
közben fejlődik a tanuló problémamegoldó gondolkodása. A vizsgálatok, kísérletek végzése 
ösztönzi őt, hogy kérdéseket tegyen fel, ok-okozati összefüggésekre jöjjön rá, következtetéseket 
vonjon le.  
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A környezetismeret tanulása cselekvő 
tapasztalatszerzésre épül, melynek során a tanuló csoporttagként, társaival együtt végzi 
tevékenységét. A gyakorlati feladatok végzésekor döntéseket hoz, időbeosztást készít. 
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 
környezetismeret tanulása során a tanuló megismeri hazánk kulturális örökségének egyes 
elemeit. 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A környezetismeret tanulása során 
végzett tevékenységekkel a tanuló képessé válik arra, hogy társaival együttműködjön. Megtanul 
a csoporton belül különböző szerepekben feladatot végezni és munkájáért felelősséget vállalni. 

3–4. évfolyam 
A kisiskolás korú gyerekek többnyire érdeklődéssel fordulnak az élő és élettelen környezet felé. 
Erre az érdeklődésre alapozva kell biztosítani számukra a megismerés, felfedezés örömét, így 
formálhatjuk a gyerekek természethez való viszonyát, a természetről való gondolkodását.  



 

 

A környezetismeret tanításának legfontosabb célja a 3–4. évfolyamon azoknak a képességeknek 
a fejlesztése, valamint azoknak a szokásoknak az alakítása, melyek szűkebb és tágabb 
környezetük megismeréséhez és a felsőbb évfolyamokon a természettudományos tárgyak 
tanulásához szükségesek. 
Az életkorból és a fejlesztési feladatokból következően biztosítani kell, hogy a tanulók cselekvő 
tapasztalatszerzés útján elemi szinten sajátítsák el a természettudományos ismeretszerzés 
alapvető módszereit, nem pedig biológiai, földrajzi, kémiai, fizikai ismeretek tanítására van 
szükség. A tanulási folyamat során az ismeretszerző módszerek elsajátításán keresztül a 
megismerési képességek fejlesztése a fő cél, az ismeretanyag pedig a célok elérését szolgáló 
eszköz. 
A megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, mérés, valamint a kísérletezés módszereit 
gyakorolva fejlődik a tanulók megfigyelő, leíró, azonosító, megkülönböztető képessége, mérési 
technikája, valamint a kísérletezéshez szükséges képességeik. 
A tanulók a leírás alkalmazásával szóban, rajzban, írásban rögzítik tapasztalataikat.  
Az összehasonlítás vezet el a lényeges jegyek kiemelésén túl az összefüggések meglátásához, 
az ugyanabba a fogalmi csoportba tartozó jellemzők megismeréséhez.  
Fontos az alapvető mennyiségi tulajdonságok megismerése, mérésük megbízható szinten 
történő elsajátítása, mert a mérés módszerét mindegyik természettudományos tantárgy 
alkalmazza. 
Egyszerű kísérletek végzésével készítjük elő a későbbi természettudományos kísérletezést, 
mely a legmagasabb szintű természettudományos megismerési módszer.  
A környezetismeret tantárgy tanítása a 3. évfolyamon kezdődik, és az olvasás, valamint a 
technológia tantárgyak kereteiben, az 1–2. évfolyamon megvalósult fejlesztésekre és 
tevékenységekre épül. A mérések metodikájának megtanítása a matematika tantárgyra, 2. 
osztályra helyeződik át. 
 

2. A számonkérés és értékelés elvei 
Az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó 
témazáró dolgozatot írnak. 
A nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrizhetik. 
A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a 
követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában.  
Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló 
önmagához képest. 
Fontos szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által 
végzett értékelésnek is.  
Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az életkornak 
megfelelőek legyenek. 
A röpdolgozatok, kisebb számonkérések, órai munka, házi feladat – normál jegy, súlya 1x 
A szóbeli, írásbeli feleletek 1-2 óra tananyagából – normál jegy, súlya 1x 
A szorgalmi feladatok az adott feladat súlyától függően 50% vagy 100%-os jegyek. 
A témazáró dolgozat érdemjegye pirossal kerül az osztálynaplóba, súlya kétszeres. 
 Témazáró dolgozatok százalékos értékelése:  
  0 - 49 %: elégtelen  
50 - 59%: elégséges  
60 - 74%: közepes   
75 - 89%: jó  
90- 100%: jeles 

A félév/tanév végi jegyek megállapításakor az átlag mellett számításba vesszük a pozitív, ill. 
negatív tendenciákat, pl. a tanuló tanórai aktivitását, az órára készülés folyamatosságát, 



 

 

kiegyensúlyozottságát, a tanuló önmagához viszonyított fejlődését, ill. hanyatló teljesítményét 
is. A témazáró és egyéb dolgozatokat a tanulóknak pótolni kell a szaktanárral egyeztetett módon 
és időpontban. 

 
3. Tankönyvek, segédletek  

Az alsós tanító szabadon választhat a forgalomban lévő tankönyvek közül, mely megfelel a 
helyi tantervben foglalt tartalomnak, illetve a fenntartó által elfogadásra került. 
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3. évfolyam 

 
Az 3. évfolyamon a környezetismeret tantárgy alapóraszáma: 36 óra (heti 1 óra) 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom 
Taneszközök és javasolt 

tevékenységek Javasolt Tervezett 

Megfigyelés, 
mérés 

6  

Az élőlényeken, élettelen anyagokon az érzékelhető és mérhető 
tulajdonságok felismerése. 
Az életfeltételeket, életjelenségeket megnevezése és megfigyelése. 
Adott szempontok alapján algoritmus szerint élettelen anyagokon és 
élőlényeken megfigyelése. 
Adott szempontok alapján élettelen anyagokat és élőlényeket 
összehasonlít, csoportosítása. 
Időjárási megfigyelések, az időjárás elemei. 
Növényültetés és gondozás. 
Mérőeszközökkel mérések végzése, összehasonlítás. 

 Az élettelen anyagok, tárgyak 
érzékelhető tulajdonságainak 
megfigyelése algoritmus 
alapján 

 Élőlények és élettelen dolgok 
összehasonlítása: tabló 
készítése 

 Kísérletek 
 Növények részeinek 

megfigyelése 
 Projektfeladat: A növények és 

állatok többféle szempontú 
csoportosítása 

 Időjárási napló készítése 

Az élettelen 
környezet 

kölcsönhatásai 
4  

Egyszerű kísérleteket végezése tanítói segítséggel. 
Tapasztalatait megfogalmazása, rajzban, írásban. 
Koopeatív csoportmunka: feladatvégzés során társaival együttműködik. 
A víz körforgásának megfigyelése a természetben 
A víz különféle halmazállapotainak tantermi körülmények között történő 
modellezése 
Az égés 
FOGALMAK: 
szilárd – folyékony – légnemű halmazállapot; halmazállapot-változás; 
olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás, mozgás, ütközés, égés 

 Kísérletek 
 Mozgások megfigyelése, 

csoportosítása 
 Videók, internetes feladatok. 

Tájékozódás 
az időben 

4  

Az idő egységei. 
A naptár. 
Napirend tervezése. 
A növények fejlődése. 
Az állatok fejlődése. 

 Óra, naptár készítése, gyűjtése 
 Évszakokhoz kötődő termések 

gyűjtése 
 Projektmunka: Tabló készítése 



 

 

Tájékozódás a 
térben 

4  

Az iránytű megismerése. 
Fő- és mellékvilágtájak. 
Irányok. 
Térképfajták: domborzati, közigazgatási… 
Az alapvető térképjeleket: felszínformák, vizek, települések, útvonalak, 
államhatárok megismerése. 
A szél és a víz munkája. 
A felszíni vizek fajtáinak (ér, patak, csermely, folyó, tó), jellemzőik 
megfigyelése 

 Iránytű tanulmányozása 
 Atlasz 
 Terepasztal 

Hazánk, 
Magyarország 

3  

Magyarország elhelyezkedésének megfigyelése földgömb, Európa-
térkép segítségével. 
Magyarország domborzati térképén az alapvető térképjelek 
megfigyelése, megnevezése. 
Hazánk felszínformáinak, vizeinek azonosítása domborzati térképen. 
Magyarország nagy tájegységeinek felismerése, megkeresése 
Magyarország domborzati térképén 
Magyarország megyéinek, ezen belül a tanulók saját megyéjének, 
megyeszékhelyének, valamint Budapest megkeresése Magyarország 
közigazgatási térképén. 
Lakóhely 
Fővárosunk 

 Földgömb 
 Atlasz 
 Projektfeladat: Tabló 

megyénkről 
 Tabló Pázmándról 
 Internet: nevezetességek 

 

Életközössége
k lakóhelyünk 
környezetében 

10 2 

Erdő, mező, víz és vízpart részei, jellegzetességeik, növény- és 
állatvilága. 
Szűkebb környezetben ezek felkeresése, megfigyelése. 
A természetes és mesterséges életközösségek összehasonlítása. 
Növények, állatok jellemző tulajdonságai, csoportosításuk különböző 
szempontok szerint. 
Az egyes életközösségekben élő élőlények testfelépítés, illetve életmód 
alapján történő összehasonlítása  
Tápláléklánc 

 Tablók készítése 
 Kiselőadások 
 Tápláléklánc készítése 

Testünk, 
egészségünk 

3  

Az ember testrészei. 
Az érzékszervek védelmét biztosító szabályok, helyes szokások 
megismerése. 
A legfontosabb szervek, szervrendszerek szerepének megfigyelése, 
felépítésük megbeszélése. 

 Internetes videók 
 Étrend az iskolának 
 Kisfilmek, szituációs játékok 
 Orvosi, fogorvosi rendelő 

felkeresése 



 

 

A helyes táplálkozási szokások kialakítása: miből mennyit együnk? 
Fogyatékossággal és megváltozott munkaképességgel rendelkezők 
elfogadásának ösztönzése szituációs játékokkal/beszélgetőkör 
kialakításával 
Az egészségünket károsító és védő szokások csoportosítása. A 
leggyakoribb betegségtünetek. 
A balesetek okainak megfigyelése képek, videók segítségével, 
beszélgetés a megelőzés fontosságáról. A segítségkérés módjainak 
megismerése baleset esetén szituációs játékkal 

 Rendőrség bevonása 

 34 2 
  

Összes óra 36 
  

 
4. évfolyam 

Az 4. évfolyamon a környezetismeret tantárgy alapóraszáma: 36 óra (heti 1 óra) 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom 
Taneszközök és javasolt 
tevékenységek Javasolt Tervezett 

Eddig tanultak 
ismétlése 

2 2 
Ismétlés ● Gyakorló feladatok 

 Élő környezet 
Növények 

12 12 

– felismeri az élőlényeken, élettelen anyagokon az érzékelhető és mérhető 
tulajdonságokat; 

– felismeri, megnevezi és megfigyeli az életfeltételeket, életjelenségeket; 
– adott szempontok alapján algoritmus szerint élettelen anyagokon és 

élőlényeken megfigyeléseket végez; 
– adott szempontok alapján élettelen anyagokat és élőlényeket összehasonlít, 

csoportosít; 
– időjárási megfigyeléseket tesz, méréseket végez; 
– megfigyeléseinek, összehasonlításainak és csoportosításainak tapasztalatait 

szóban, rajzban, írásban rögzíti, megfogalmazza; 
– figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat; 
– növényt ültet és gondoz, megfigyeli a fejlődését, tapasztalatait rajzos 

formában rögzíti; 

● Növénykép készítése 
● Növénypréselés, és 

rendszerezésük 
● Séta a környéken 
● Növénytérkép készítése 
● Tulipán hajtatása és 

nevelése 



 

 

– méréshez megválasztja az alkalmi vagy szabvány mérőeszközt, 
mértékegységeket; 

– algoritmus szerint, előzetes viszonyítás, majd becslés után méréseket végez, 
becsült és mért eredményeit összehasonlítja; 

– az adott alkalmi vagy szabvány mérőeszközt megfelelően használja;  
– a méréseket és azok tapasztalatait a mindennapi életben alkalmazza. 

Élő környezet 
Állatok 

8 10 

– Az állatok (emlősök – madarak – halak – rovarok – kétéltűek – hüllők) 
testrészeinek felismerése, megfigyelése a megfelelő algoritmus alapján. A 
testrészek szerepének megfigyelése az állat mozgásában, táplálkozásában, 
életmódjában 

– A növények és állatok többféle szempontú csoportosítása 
növények: lágy szárú – fás szárú; lombhullató – örökzöld 
állatok: emlősök – madarak – halak – rovarok – kétéltűek – hüllők; 
élőhely: hobbiállatok, a házban és a ház körül élő állatok, háziállatok, 
haszonállatok, hazai vadon élő állatok; életmód: ragadozók – 
növényevők – mindenevők 

– A növények és állatok állapotának, a tulajdonság környezeti hatásokra történő 
változásainak megfigyelése tanulmányi séták során 

növények: ősszel lombhullás/örökzöldek folyamatosan; tavasszal 
rügyek, levelek vizsgálata; nyáron a kifejlett növény és a termés 
vizsgálata 
állatok: ősszel és tavasszal bundaváltás; télen hangok, lábnyomok 
figyelése; tavasszal új fajok megjelenésének megfigyelése, nyáron a 
mozgás, táplálkozás, utódok nevelésének, utódok mennyiségének, egyéb 
változatosságok megfigyelése 

● Védett állataink 
● Plakát készítése 
● Látogatás a Budapesti 

Állat-és Növénykertbe 
● Részvétel a Fák és 

virágok 
rendezvénysorozatán 

● Fogalmazás készítése: 
Kedvenc állatom) 

● Játékos feladatok, állatok 
felismerése 

● A helyi erdész előadásán 
való részvétel 
 

Élettelen 
környezet 
kölcsönhatásai 

8 8 

– A víz különféle halmazállapotainak tantermi körülmények között történő 
modellezése (jég, víz, gőz). A gőz és a pára közti különbségek 
megfogalmazása, tapasztalati úton történő ismeretszerzés (vízforralás után a 
forró gőz fölé hideg tányért teszünk, és a párát lecsapatjuk) 

– A víz halmazállapot-változásaival kapcsolatos kísérletek elvégzése (olvadás, 
fagyás, párolgás, lecsapódás, forrás), a közben végbemenő kölcsönhatások, 
változások megfigyelése. Ok-okozati összefüggések keresése a 
halmazállapot-változások és az egyes hétköznapi jelenségek között 

● Kísérletek 
● A Víz napja pályázat 

keretében ellátogatás a 
Velencei Vízművek 
víztisztító üzemébe 

● A Velencei tó víz 
tisztaságának vizsgálata 
a vett vízminta szerint 

● Plakát készítése: a víz 
körforgása 



 

 

– Kapcsolat keresése a víz halmazállapot-változásai és köznapi alkalmazásai 
között (pl.: hűtés jégkockával, melegítés gőzzel). Példák keresése a víz 
halmazállapot-változásaira a természetben 

– Folyamatos megfigyelések és kísérletek a víz tisztaságával kapcsolatban. 
Környezetünkből vett vízminták egyszerű vizsgálata. Egyszerű eljárás a víz 
tisztítására, szűrésére 

– A víz körforgásának megfigyelése a természetben. A körforgás egyes 
lépésein keresztül a már ismert fizikai változások megfigyelése 

– Mozgások megfigyelése, csoportosítása (hely- és helyzetváltoztató mozgás). 
Példák keresése 

– Mozgásállapot-változások: ütközések (rugalmas és rugalmatlan) végzése, a 
változások megfigyelése 

– Az égést modellező kísérletek során a kiinduló és keletkező anyagok, a 
változás megfigyelése, az égés feltételeinek megismerése, éghető és nem 
éghető anyagok keresése és csoportosítása. Égéssel kapcsolatos 
vészhelyzetek felismerésének és kezelésének megismerése. A tűz és az égés 
szerepére példák keresése az ember életében 

● Álló vizeink és folyó 
vizeink tisztántartása 

● Környezettudatos 
pályázatokon való 
részvétel 

● Modellezés: Éghető és 
nem éghető anyagok 

● A helyi Tűzoltó 
állomásra látogatás 
 

Tájékozódás 
az időben 

8 8 

– életkorának megfelelően eligazodik az időbeli relációkban, ismeri és 
használja az életkorának megfelelő időbeli relációs szókincset; 

– naptárt használ, időintervallumokat számol, adott eseményeket időrend 
szerint sorba rendez; 

– napirendet tervez a napszakok változásaihoz kapcsolva.  

● Gyerekkori tabló 
készítése 

● Naptár készítése 

Tájékozódás 
térben  
Életközössége
k lakóhelyünk 
környezetében 

8 10 

– iránytű segítségével megállapítja és megnevezi a fő- és mellékvilágtájakat; 
– irányokat ad meg viszonyítással; 
– megkülönböztet néhány térképfajtát: domborzati, közigazgatási, turista-, 

autós; 
– felismeri és használja az alapvető térképjeleket: felszínformák, vizek, 

települések, útvonalak, államhatárok. 

● Tájékozódási verseny 
iránytű használatával 

● Környékünk 
domborzatának 
tipizálása, modellezése 

● Térképhasználati 
verseny 

Hazánk, 
Magyarország 

6 10 

– térkép segítségével megnevezi Magyarország jellemző felszínformáit 
(síkság, hegy, hegység, domb, dombság), vizeit (patak, folyó, tó), ezeket 
terepasztalon vagy saját készítésű modellen előállítja; 

– térkép segítségével megmutatja hazánk nagytájait, felismeri azok jellemző 
felszínformáit; 

● Térképismeret 
● Barangolás falunkban a 

térkép segítségével 



 

 

– térkép segítségével megnevezi hazánk szomszédos országait, megyéit, saját 
megyéjét, megyeszékhelyét, környezetének nagyobb településeit, hazánk 
fővárosát, és ezeket megtalálja a térképen is. 

Testünk, 
egészségünk 

6 8 

– ismeri az emberi szervezet fő életfolyamatait; 
– tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, összetevőivel, az emberi 

szervezet egészséges testi és lelki fejlődéséhez szükséges szokásokkal, azokat 
igyekszik betartani; 

– felismeri az egészséges, gondozott környezet jellemzőit. Megfogalmazza, 
milyen hatással van a környezet az egészségére. 

● Látogatás a helyi orvosi 
rendelőbe 

● Médiában keresgélés: 
Mit tegyünk 
egészségünk érdekében? 

● Reklámok 
Számonkérés 4 4 Ismétlés ● Plakát tervezés 
Összesen 72 óra   



 

 

ÉNEK 
 

1. Célok és fejlesztési feladatok  
Az ének-zenei nevelés a tanuló identitástudatának kialakítása és személyiségfejlődése 
szempontjából kiemelkedő fontosságú. A zenei nevelés akkor lesz eredményes, ha kialakul a 
tanuló zenei anyanyelve, mely által hazájához, nemzetéhez értelmileg és érzelmileg egyaránt 
kötődik. A pedagógus munkájának érdemi szerepe van a gyermek iskolai életében, ennek hatása 
életre szóló, túlmutat az iskola falain. 
Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a 
zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, 
megértéséhez és élvezetéhez. Ezeknek a céloknak az elérését segíti a kiválasztott repertoár. Az 
iskolai ének-zene tanulás várt eredménye: a zenei gyakorlat és a zenehallgatás során a tanulók 
széles körű élményeket szereznek, amely segíti őket eligazodni a körülöttük lévő sokszínű zenei 
világban. 
Az iskolai zenepedagógiai munka Kodály Zoltán alapelveire épül, az aktív éneklést és zenélést 
szorgalmazza, tradicionális népzenén és igényes műzenén alapul. A zenei hallásfejlesztés a 
relatív szolmizáció segítségével történik. A klasszikus remekművek értő befogadása fejleszti 
az érzelmi intelligenciát. 
A tanulók megismerik népzenénk és más népek zenéje, nemzeti zenei kultúránk igényes 
szemelvényeit. A zenepedagógiai munka a tanulók részben az iskolában, részben az iskolán 
kívül szerzett zenei tapasztalataira, zenei élményeire, illetve adott esetben zenei gyakorlatára 
épül. 
Az iskolai ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei 
élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. 
Az ének-zene tanítása során a fejlesztési célok nem válnak szét élesen órakeretre, 
tananyagegységekre. A megjelölt órakeretek a tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát 
jelölik. Minden órán sor kerül éneklésre, folyik a növendékek zenei generatív készségének 
fejlesztése, zenét hallgatnak. Ezt segíti a minden órán megjelenő felismerő kottaolvasás és a 
befogadói kompetenciák fejlesztése.  
 
Az ének-zene tantárgy 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 
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. A tanuló 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 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 
adta lehetőségeket is.  
Az első négy évfolyamon elsősorban alapképességek és készségek fejlesztése zajlik, ezért a 
témakörök nem alkotnak zárt egységet és nem időrendben követik egymást. Az egyes 
témaköröknél megjelölt minimum óraszámok, csak arányaiban segítik a tájékozódást. A 
témakörök és a fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több különböző 
témakörben is megjelenik. ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a komplexitás. 
Az alsó tagozaton kiemelt nevelési-oktatási cél, az éneklés megszerettetése. A zenei anyanyelv 
megismerése, elsajátítása és használata segít megalapozni az értékőrzést, a tanulók nemzeti 
identitását. A népdalok tanítása számtalan élethelyzetre ad példát és kínál megoldást. 
További cél, hogy az aktív éneklés és a zenehallgatás során a tanulók örömteli élményekhez 
jussanak. 

1–2. évfolyam 
Az alapozás időszakát az első félévben sok játék és önfeledt éneklés jellemezze, mely megelőzi 
az ismeretek tanítását. A zenei elemek tudatosítása a második félévben kezdődik. Alapvető 
fontosságú az egyenletes lüktetés érzetének kialakítása. A tanulók a megismert zeneműveket, 
átélt élményeiket szavakkal, rajzzal, tánccal és szabad mozgás improvizációval fejezik ki. 

3–4. évfolyam 
A harmadik és negyedik évfolyamokon fő feladat az előzőekben megszerzett ismeretek és 
készségek továbbfejlesztése, mélyítése elsősorban élményszerű és játékos módon. 
 A tanulók az énekelt dalok meghatározott zenei elemeit megfigyelik, tanári rávezetéssel 
tudatosítják, felismerik kottaképről, és tanári segítséggel reprodukálják. A zenei elemeket, a 
ritmikai, dallami, és hallási készségeket improvizációs és kreatív játékos feladatokkal 
gyakorolják (ritmusvaráció, osztinátó). A különböző karaktereket a tanult dalokban, 
zeneművekben megfigyelik, majd testhangszerekkel (pl. taps, csettintés, combütögetés, 
dobbantás) és saját készítésű hangzó eszközökkel reprodukálják. 
 

2. A számonkérés és értékelés elvei 
A tanulók 20 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal emlékezetből c’–
d” hangterjedelemben. Csoportosan, bátran, zengő hangon, jó hangmagasságban énekelnek, 
képesek az új dalokat rövid előkészítést követően hallás után könnyedén megtanulni. 
Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az egyenletes lüktetést, 
tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást.  A 2/4 metrumot helyesen hangsúlyozzák. 
A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta). A megismert 
ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg 
csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat 
kézjelről, betűkottáról és tanári segítséggel szolmizálva éneklik. 
Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni, megfigyelésekkel tapasztalatokat 
szereznek, melyek esztétikai és egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak. Ismereteket 
szereznek a hangszerekről. 

Az értékelés: 

1. Legyen folyamatos és kiszámítható. Segítse elő a rendszeres munkavégzés és a 
felelősségtudat kialakítását 



 

 

2. Legyen konkrét, gyerek, felnőtt számára egyaránt elérhető. Tárja fel a hibák okait, 
támaszkodjék a pozitívumokra. 

3. Törekedjék objektivitásra, igazságosságra, méltányosságra. 

4. Szóljon minden esetben személyre, vegye figyelembe az adottságokat, a fejlődésben megtett 
utat, segítse a helyes önértékelés kialakulását. 

5. Serkentsen további erőfeszítésekre, tartsa életben az egészséges munkakedvet. 

6. Az értékelés nem tartalmazhat társakkal való összehasonlítást. 
 

3. Tankönyvek, segédletek  
Az alsós tanító szabadon választhat a forgalomban lévő tankönyvek közül, mely megfelel a 
helyi tantervben foglalt tartalomnak, illetve a fenntartó által elfogadásra került. 



 

 

2020-TÓL HELYI TANTERV ÉNEK -ZENE TANTÁRGYBÓL  
1. ÉVFOLYAM 

 
Heti óraszám: 2 óra 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom 
Taneszközök és javasolt 
tevékenységek Javasolt Tervezett 

Zeneművek / 
Énekes anyag 

35 35 

Gyermekdalok, gyermekjátékdalok, mindennapi élethelyzeteket, 
életképeket kifejező dalok 
Aluszol-e jó juhász?; Án,tán,ditijom; A pünkösdi rózsa; Bel, bel, bel; 
Benn a bárány; Bújj, bújj zöld ág; Ég a gyertya, ég; ; Én kis kertet kerítek; 
Erdő mellett nem jó lakni; Ess, eső, ess; Ég a gyertya, ég; Esik az eső; 
Gólya viszi a fiát; Gyertek lányok ligetre; Gyű paci, paripa; Hajlik a 
meggyfa; Harangoznak délre; Hess el, sas!; Hinta, palinta; Hová mégy te, 
kis nyulacska?; Iglice szívem; Ilyen cica mellett; Itt a köcsög, mi van 
benne?; Járok egyedül; Kék selyemkendő; Keren,keren kása, Kis kacsa 
fürdik,; Kis kece lányom; Koszorú, koszorú; Körtéfa; Lánc, lánc, 
eszterlánc; Lopok, lopok szőlőt; Most jöttem Bécsből; Ó, Erzsébet; Rétes, 
kerekes; Sötétes az erdő; Süss fel nap!;  Szólj síp, szólj; Tente baba 
párnára; Tente baba, tente; Tivi-tovi tács; Zöld paradicsom;  Zsipp-zsupp  
 
Dalok alkalmakra, jeles napokra  
A kis Jézus aranyalma; Elindult már Kossuth is;;Esik eső karikára; Hull a 
pelyhes fehér hó; Karácsonynak éjszakáján; Kis karácsony; Luca, Luca, 
kity-koty; Már megjöttünk ez helyre; Nincsen a hazának olyan katonája; 
Ó, aki Szent Miklóst szereti; Ó, ha cinke volnék 
 
Mondókák, kiszámolók  
Biri,biri, bárány; Bodri kutya sétál; Egér, egér kisegér; Egykem, 
begykem; Fussunk, szaladjunk; Kár, kár kányavár; Lementem a pincébe; 
Lopok, lopok szőlőt; Mese, mese mátka; Süss ki nap; Törrjük a mákot 

 jó testtartással, helyes 
légzéssel, megfelelő 
tempóban, artikulálva 
énekel c’ – d” 
hangterjedelemben;  

 alkotóként vesz részt 
gyermekjátékdalok 
előadásában; 

 a gyermek a dalokban 
felfedezi önmagát, s így 
azonosulni tud velük; 

 aktívan részt vesz az 
iskola vagy a helyi 
közösség hagyományos 
ünnepein. 

 körjátékok 

Zeneművek 
Zenehallgatás 

13 13 

Zeneművek / Zenehallgatás / Első osztály  
Kodály Zoltán: Gergely-járás, részlet a gyermekkarból; Nyulacska – 
gyermekkar; Katalinka – gyermekkar; Bartók Béla: Gyermekeknek I./3. 
Szegény legény; I./12. Lánc, lánc, eszterlánc; Bartók Béla: 
Mikrokozmosz – részletek; 44 hegedűduó – I. füzet – Párnástánc 

● szóval, rajzzal, tánccal 
és/vagy szabad mozgás 
improvizációval – 
egyénileg, párban vagy 
csoportosan – kifejezi a 



 

 

(Elvesztettem zsebkendőmet); Bárdos Lajos: Karácsonyi bölcsődal – 
vegyeskar; Adriano Banchieri: Állatok rögtönzött ellenpontja; Leopold 
Mozart: Gyermekszimfónia – részlet; W.A. Mozart: Esz-dúr kürtverseny 
III. tétel – részlet; Saint-Saëns: Az állatok farsangja – részletek; 
Csajkovszkij: Diótörő - Játék katonák indulója; Szőnyi Erzsébet: 21 
énekes játék – Sípkészítő (Szólj síp); Névcsúfolók- „Ádám kutya ül a 
hátán”  

zene által benne keltett 
érzéseket. 

● Befogadói készség: 
ráhangolódás a hallgatott 
zeneművekre 

Zenei 
ismeretek 
Ritmikai 
fejlesztés 

8 8 

 érzékeli és hangoztatja az egyenletes mérőt a tanult dalokban, zenei 
szemelvényekben 

 érzékeli az ütemhangsúlyt; 
 tapsolja a dalok, mondókák ritmusát; 
 felismeri és hangoztatja a negyed, nyolcadpár, fél értékű  ritmusokat, 

a negyed és a fél értékű szünetet, tájékozódik a 2/4-es ütemben, 
felismeri és használja az ütemvonalat, záróvonalat, az ismétlőjelet; 

 mondókákat alkot, ritmusokat rögtönöz. 
 

Alapritmusok gyakorlása 2/4-
es ütemben mozgással, 
testhangszerrel (pl. taps, 
csettintés, combütögetés, 
dobbantás), a tanuló által 
készített hangkeltő 
eszközökkel, és 
ritmusnevekkel csoportosan 
és párban: 
 a zenei hangsúly 

érzékeltetésével, 
 mondókák, 

gyermekversek 
ritmusának 
hangoztatásával, 

 felelgetős 
ritmusjátékokkal, 

 ritmussorok rögtönzésével  
 Ritmuskánon és osztinátó 

gyakorlása egyszerű 
formában;  

 Egyszerű 
ritmushangszerek (pl. 
dobok, húrok, csörgők 
stb.) és hangkeltő 
eszközök készítése; 
Játékkal oldott zenei 



 

 

tevékenységek 
alkalmazása. 

Zenei 
ismeretek 

Hallásfejlesztés 
6 6 

 megismeri és énekli a lá-szó-mi hangokat 
 a dalokat tanári segítséggel szolmizálva énekli, kézjelekkel mutatja; 
 a tanult dalok, zenei részletek éneklésekor tudja változtatni hangerejét 

a zenei kifejezésnek megfelelően; 
 különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket hallás után 

megfigyel és reprodukál. 
 

 Hangszínek és ellentétes 
dinamikai szintek 
gyakorlása 
hangutánzással, felelgetős 
játékokkal; 

 Magas és mély hangok 
megfigyelése a tanult 
dalokban; 

 A testhangszerek (pl. taps, 
csettintés, combütögetés, 
dobbantás), és a   tanuló 
által készített hangkeltő 
eszközök hangszínének 
megfigyelése és azok 
improvizatív használata 
egy szó vagy érzelem 
kifejezésére; 

Zenei 
ismeretek 
Zenei írás-
olvasás 

6 8 

A kottakép alapvető funkcionális elemeinek felismerése: ütemmutató, 
hangjegy, szünet, vonal – vonalköz, ismétlőjel 
 Negyed, nyolcadpár, , a negyed értékű szünet grafikai képe és írása 
 Ütemvonal és záróvonal grafikai képe és írása; 
 A lá - szó - mi - szolmizációs hangok leírása fokozatos bevezetéssel, 

különböző hangmagasságokban. 

 A hallás után tanult dalok 
kottából való 
azonosításának 
előkészítése különböző 
eszközökkel (pl. a 
dallamvonal 
lerajzolásával, mozgással 
stb.); 

-Összesen 68 72 
  

 
 

2. ÉVFOLYAM 
Heti óraszám: 2 óra 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom Taneszközök és javasolt tevékenységek 
Javasolt Tervezett 



 

 

Zeneművek/ 
Énekes anyag 

35 37 

Gyermekdalok, gyermekjátékdalok, mindennapi élethelyzetek, 
életképek  
A gúnárom elveszett;A part alatt; Csillagoknak teremtője; 
Csömödéri; Egy kis malac; Egyszer egy királyfi; Elvesztettem 
zsebkendőmet; Ess, eső, ess; Este van már, nyolc óra; Harcsa 
van a vízbe’; Hatan vannak a mi ludaink; Három éjjel, Hej, 
tulipán; Hej, vára vára; Hess, légy, ne szállj rám; Hol jártál, 
báránykám?; Hopp, Juliska; Hová mégy?; Isten éltessen, 
Péter, Pál!; Járom az új várnak; Kapitány úr megizente; 
Keresd meg a tűt; Két krajcárom; Kis kece lányom; 
Kivirágzott a diófa; Kőketánc; Kodály – Weöres S.: Jön a 
kocsi; Láttál-e már valaha; Méz, méz, méz; Most viszik, most 
viszik; Nincs szebb állat, mint a lúd; Süssünk, süssünk 
valamit;  
Szélről legeljetek; Széles az én kedvem ma; Ti csak esztek; 
Tivi - tovi tács;Tüzet viszek; Úszik a kácsa; Virágéknál ég a 
világ 
 
Dalok alkalmakra, jeles napokra  
Hull a pelyhes; Betlehembe, jer, pajtás!; A kis Jézus; 
Regöljünk, regöljünk; Ma van húsvét napja (Húsvétoló); Állj 
be, Berci katonának!; 
Még azt mondják nem illik; Járdányi Pál - Weöres Sándor: 
Tavaszköszöntő (Sándor napján); Járdányi Pál – Szőnyi 
Zoltán: Orgona ága; Serkenj fel, kegyes nép 

jó testtartással, helyes légzéssel, megfelelő 
tempóban, artikulálva énekel c’ – d” 
hangterjedelemben;  
alkotóként vesz részt gyermekjátékdalok 
előadásában; 
a gyermek a dalokban felfedezi önmagát, s 
így azonosulni tud velük; 
aktívan részt vesz az iskola vagy a helyi 
közösség hagyományos ünnepein. 
körjátékok 
 

Zeneművek 
Zenehallgatás 

13 13 

Erkel Ferenc: Himnusz; Kodály: Méz, méz, méz – 
gyermekkar; Hajnövesztő – gyermekkar; Csillagoknak 
teremtője – duett; Nagyszalontai köszöntő – gyermekkar; 
Bartók Béla: Cipósütés – gyermekkar; Gyermekeknek I./1. 
Játszó gyermekek (Süssünk, süssünk valamit); I./4. Párnatánc 
(Elvesztettem zsebkendőmet); I./6. Balkéztanulmány (Hej, 
tulipán); I./7. Játékdal (Keresd meg a tűt); I./17. Körtánc (Kis 
kece lányom); II./23. Táncdal (Hopp, Juliska); II./27. Tréfa (A 
gúnárom elveszett); Bartók Béla: Mikrokozmosz – Mese a kis 
légyről; Antonio Scandelli: A tyúk; A. Vivaldi: Négy évszak – 

● Szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad 
mozgás improvizációval – egyénileg, 
párban vagy csoportosan – kifejezi a zene 
által benne keltett érzéseket. 
● Befogadói készség: ráhangolódás a 
hallgatott zeneművekre 



 

 

Tél II. tétel; W.A. Mozart: Német táncok – Utazás 
szánon;Saint-Saëns: Az állatok farsangja – részletek; 
Rimszkij–Korszakov: Dongó; Muszorgszkij: Egy kiállítás 
képei – Kiscsibék tánca a tojáshéjban; Állatos dalok; 
Betlehemes /A kis Jézus aranyalma 

Zenei 
ismeretek 
Ritmikai 
fejlesztés 

8 8 

érzékeli és hangoztatja az egyenletes mérőt a tanult dalokban, 
zenei szemelvényekben 
érzékeli az ütemhangsúlyt; 
tapsolja a dalok, mondókák ritmusát; 
felismeri és hangoztatja a negyed, nyolcadpár, fél értékű  

ritmusokat, a negyed és a fél értékű szünetet, tájékozódik 
a 2/4-es ütemben, felismeri és használja az ütemvonalat, 
záróvonalat, az ismétlőjelet; 

mondókákat alkot, ritmusokat rögtönöz. 

Alapritmusok gyakorlása 2/4-es ütemben 
mozgással, testhangszerrel (pl. taps, 
csettintés, combütögetés, dobbantás), a 
tanuló által készített hangkeltő 
eszközökkel, és ritmusnevekkel 
csoportosan és párban: 
 a zenei hangsúly érzékeltetésével, 
 mondókák, gyermekversek ritmusának 
hangoztatásával, 
 felelgetős ritmusjátékokkal, 
 ritmussorok rögtönzésével  
Ritmuskánon és osztinátó gyakorlása 
egyszerű formában;  
Egyszerű ritmushangszerek (pl. dobok, 
húrok, csörgők stb.) és hangkeltő eszközök 
készítése; Játékkal oldott zenei 
tevékenységek alkalmazása. 

Zenei 
ismeretek 

Hallásfejlesztés 
6 6 

megismeri, énekli és alkalmazza a pentaton hangkészlet 
hangjait; 

a dalokat tanári segítséggel szolmizálva énekli, kézjelekkel 
mutatja; 

a fenti hangkészletben különböző gyakorlási formákban 
használja, belső hallása fejlődik; 

megtapasztalja a relatív szolmizáció lényegét; 
a tanult dalok, zenei részletek éneklésekor tudja változtatni 

hangerejét a zenei kifejezésnek megfelelően; 
különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket hallás 

után megfigyel és reprodukál. 

Hangszínek és ellentétes dinamikai szintek 
gyakorlása hangutánzással, felelgetős 
játékokkal; 
Magas és mély hangok megfigyelése a 
tanult dalokban; 
A testhangszerek (pl. taps, csettintés, 
combütögetés, dobbantás), és a   tanuló által 
készített hangkeltő eszközök hangszínének 
megfigyelése és azok improvizatív 
használata egy szó vagy érzelem 
kifejezésére; 



 

 

Zenei 
ismeretek 
Zenei írás-

olvasás 

6 8 

A kottakép alapvető funkcionális elemeinek felismerése: 
ütemmutató, hangjegy, szünet, vonal – vonalköz, pótvonal, 
ütemvonal, kezdőhang-záróhang 
Negyed, nyolcadpár, fél értékű kotta, a negyed és fél értékű 

szünet grafikai képe és írása 
Ütemvonal és záróvonal grafikai képe és írása; 
A lá - szó - mi - ré-dó- alsó lá szolmizációs hangok leírása 

fokozatos bevezetéssel, különböző hangmagasságokban. 

A hallás után tanult dalok kottából való 
azonosításának előkészítése különböző 
eszközökkel (pl. a dallamvonal 
lerajzolásával, mozgással stb.); 

Összesen 68 72 
  

 
 
 

3. ÉVFOLYAM 
Heti óraszám: 2 óra 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom 
Taneszközök és javasolt 
tevékenységek Javasolt Tervezett 

Zeneművek/ 
Énekes anyag 

35 35 

Gyermekdalok, gyermekjátékdalok, mindennapi élethelyzetek, 
életképek  
A kapuba a szekér; Árkot ugrott a szúnyog; Elmentem a piacra; 
Ettem szőlőt; Én elmentem; A malomnak nincsen köve; Hej, 
Jancsika; Itt ül egy kis kosárba; Kis kertemben uborka; Kocsi 
szekér, kocsi szán;  Volt nekem egy kecském; Házasodik a 
motolla; Én vagyok a petri gulyás;  Két szál pünkösdrózsa ; Kis 
kece lányom; Most viszik, most viszik; Fut a kicsi kordé;  
Megfogtam egy szúnyogot; Szélről legeljetek; Hopp Juliska; 
Ugyan édes komámasszony, Virágéknál ég a világ, Egyszer egy 
királyfi; Hogy a csibe, hogy?; Nád a házam teteje; Egy 
boszorka van; Szélrő legeljetek; Úgy tetszik, hogy…; Már 
tapsoljunk; Csillag Boris; Harcsa van a vízben; Sárga csikó; 
Erdő szélén áll a tábor 
Dalok alkalmakra, jeles napokra  
Erkel Ferenc – Himnusz; A szüret; Pásztorok keljünk fel!; 
Emlékezzünk Szent Balázsra; A, a, a,  a farsangi napokban; 

 jó testtartással, helyes légzéssel, 
megfelelő tempóban, artikulálva 
énekel c’ – d” hangterjedelemben;  

 alkotóként vesz részt 
gyermekjátékdalok előadásában; 

 a gyermek a dalokban felfedezi 
önmagát, s így azonosulni tud velük; 

 aktívan részt vesz az iskola vagy a 
helyi közösség hagyományos 
ünnepein. 

 körjátékok 



 

 

Esik az eső, ázik a heveder; Hej , tulipán, tulipán; Serkenj fel, 
kegyes nép;  

Zeneművek 
Zenehallgatás  

13 13 

Dalok zenei, vagy szóló vagy énekkari meghallgatása 
Saint-Saëns*: Állatok farsangja – Hosszúfülű egyéniségek; 
Vivaldi: A-dúr concerto III. Allegro – részlet; Ligeti György: 
Négy lakodalmi tánc; Szőnyi Erzsébet*: Házasodik a motolla 
Bartók Béla: Magyar tánc – Ürögi kanásztánc; Jean- Cloude 
Petit: Jean de Florette (Theme 
Prokofjev: Péter és a farkas – a farkas témája, Vadászok; Kodály 
Zoltán: Háry János*daljátékából – Közjáték; Boccherini: 
Menüett – részlet; G. F. Händel: Vízizene* (kürt és vonósok) 
részlet; W.A. Mozart: Esz-dúr kürtverseny – részlet; W. A. 
Mozart: Variáció 
M. Ravel: Lúdanyó meséi* – A szép lány és a Szörny 
beszélgetései; Kodály Zoltán: Karácsonyi pásztortánc; M. P. 
Muszorgszkij* - Ravel: Egy kiállítás képei – részlet Csibék 
tánca; Kodály Zoltán: Székely fonó részlet Én elmentem 
a vásárba; Balázs Árpád: Kis zenei ABC; Tasner Antalné – 
Marosi: Görgey-induló; L. V. Beethoven: IX. Szimfónia II. 
tétel – részlet; W. A. Mozart: A Varázsfuvola – Papageno és 
Papagena kettőse; W. A. Mozart: Tavaszvárás; Saint-Saëns Az 
állatok farsangja – Kakukk az erdő mélyén¸ 
Kodály Zoltán: Nagyszalontai köszöntő; Ábrahám Pál: 
Honvéd banda; Bárdos Lajos: Szellő zúg 

● szóval, rajzzal, tánccal és/vagy 
szabad mozgás improvizációval – 
egyénileg, párban vagy csoportosan 
– kifejezi a zene által benne keltett 
érzéseket. 

● Befogadói készség: ráhangolódás a 
hallgatott zeneművekre 

Zenei 
ismeretek 
Ritmikai 
fejlesztés 

6 6 

 Érzékeli és hangoztatja az egyenletes mérőt a tanult 
dalokban, zenei szemelvényekben 

 Az ütemhangsúly érzékelése 
 Tapsolja a dalok, mondókák ritmusát; 
 Felismeri és hangoztatja a negyed, nyolcadpár, fél értékű 

ritmusokat, a negyed és a fél értékű szünetet, tájékozódik a 
2/4-es ütemben, felismeri és használja az ütemvonalat, 
záróvonalat, az ismétlőjelet; 

 mondókákat alkot, ritmusokat rögtönöz 
 Ütemek pótlása megnevezett ritmusértékekkel 

Alapritmusok gyakorlása 2/4-es 
ütemben mozgással, testhangszerrel 
(pl. taps, csettintés, combütögetés, 
dobbantás), a tanuló által készített 
hangkeltő eszközökkel, és 
ritmusnevekkel csoportosan és párban: 
 a zenei hangsúly érzékeltetésével, 
 mondókák, gyermekversek 

ritmusának hangoztatásával, 
 felelgetős ritmusjátékokkal, 



 

 

 Szolmizálás kottából 
 Ismert dal ritmusának leírása 
 Kétszólamú ritmusgyakorlat négynegyedes ütemben 
 Dalfelismerés kézjelről 

 

 ritmussorok rögtönzésével  
 Ritmuskánon és osztinátó 

gyakorlása egyszerű formában;  
 Egyszerű ritmushangszerek (pl. 

dobok, húrok, csörgők stb.) és 
hangkeltő eszközök készítése; 
Játékkal oldott zenei tevékenységek 
alkalmazása. 

Zenei 
ismeretek 

Hallásfejlesztés 
6 6 

 Megismeri, énekli és alkalmazza a pentaton hangkészlet 
hangjait; 

 A dalokat tanári segítséggel szolmizálva énekli, kézjelekkel 
mutatja; 

 a fenti hangkészletben különböző gyakorlási formákban 
használja, belső hallása fejlődik; 

 Megtapasztalja a relatív szolmizáció lényegét; 
 A tanult dalok, zenei részletek éneklésekor tudja változtatni 

hangerejét a zenei kifejezésnek megfelelően; 
 Különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket 

hallás után megfigyel és reprodukál. 
 

 Hangszínek és ellentétes dinamikai 
szintek gyakorlása hangutánzással, 
felelgetős játékokkal; 

 Magas és mély hangok megfigyelése 
a tanult dalokban; 

 A testhangszerek (pl. taps, 
csettintés, combütögetés, 
dobbantás), és a   tanuló által 
készített hangkeltő eszközök 
hangszínének megfigyelése és azok 
improvizatív használata egy szó 
vagy érzelem kifejezésére; 

Zenei 
ismeretek 
Zenei írás-
olvasás 

6 10 

A kottakép alapvető funkcionális elemeinek felismerése: 
ütemmutató, hangjegy, szünet, vonal – vonalköz, pótvonal, 
ütemvonal, kezdőhang-záróhang 
 Negyed, nyolcadpár, fél, egész értékű kotta, a negyed és fél 

egész értékű szünet grafikai képe és írása 
 Ütemvonal és záróvonal grafikai képe és írása; 
 A felső dó - lá - szó - mi – ré - dó- alsó lá - alsó szó 

szolmizációs hangok leírása fokozatos bevezetéssel, 
különböző hangmagasságokban. 

 Szolmizálás kottából 
 Hangkészlet megállapítása 
 Dalfelismerés kézjelről 

 A hallás után tanult dalok kottából 
való azonosításának előkészítése 
különböző eszközökkel (pl. a 
dallamvonal lerajzolásával, 
mozgással stb.); 
 

Összesen 68 72 
  



 

 

 
4. évfolyam 

Heti óraszám: 2 óra 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom 
Taneszközök és javasolt 
tevékenységek Javasolt Tervezett 

Zenei 
reprodukció 

35 20 

Életképek  
A juhásznak; Badacsonyi szőlőhegyen; Béres legény; Bogojai legények; 
Ábécédé; Falu végén; Gyéren vettem kenderkémet; Kelj fel juhász; 
Kihajtottam; Molnárlegény voltam én, Pásztorember vígan él; Sárga csikó, 
Szánt a babám 
 
Párosítók- Leányok, legények 
Azt hallottam; Csillag Boris; Elvesztettem páromat; Hej, Vargáné; Jaj, de 
szépen esik az eső; Kocsi, szekér; Komáromi kisleány; Széles a Duna; Szép 
szatmári lányok; Új a csizmám; Zörög a kocsi 
 
Állatos dalok 
A macskának négy a lába, Az árgyélus kismadár, Debrecenbe kéne menni; 
Egy nagyorrú bolha; Házasodik a tücsök; Kis kacsa fürdik 

 
Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra 
Erkel Ferenc: Himnusz; Luca, Luca; Karácsonyi pásztortánc; Mennyből az 
angyal; Üdvözlégy, kis Jézuska; Farsang három napjába; Ez ki háza, ki háza?, 
Huszárgyerek, huszárgyerek; Most szép lenni katonának; A pünkösdnek jeles 
napján 

● Kötetlen beszélgetés 
● Tartalom, 

lényegkiemelés 
● Önellenőrzés 

Zenei 
reprodukció 

14 20 

Erkel Ferenc: Himnusz 
Népzenei felvételek eredeti előadásban (Magyar népzene sorozat) 
Kodály Zoltán: Háry János – részletek – Ábécédé, A juhász – gyermekkar; 
Villő – gyermekkar, részlet (Ez ki háza); Pünkösdölő – gyermekkar, részlet (A 
pünkösdnek) 
Bartók Béla: Gyermekeknek I./11. Elvesztettem páromat; II./ 22. Debrecenbe 
kéne menni; II./ 37. Kanásznóta (Házasodik a tücsök) 
Bartók Béla: Mikrokozmosz - Dallam ködgomolyban 
Bárdos Lajos: Kocsi, szekér - vegyeskar 
Clément Janequin: A madarak éneke 

● Zenei művek 
● Ének hangszeres 

kísérettel 
● Koncerten való 

részvétel 
● Hangszerkiállítás 
● Zenei divat 

(Beszámoló) 



 

 

W.A. Mozart: Gyermekjáték – dal 
W.A. Mozart: Esz-dúr zongoraverseny K. 271 "Jeunehomme" III. tétel - 
részlet 
Csajkovszkij: Diótörő – Csokoládé tündér tánca 
Muszorgszkij: Egy kiállítás képei - Baba Yaga kunyhója 
Bizet: Carmen – gyermekkar (Mi is jöttünk felvonulni) 
Rossini: Macska – duett 
Prokofjev: Péter és a farkas - részletek 
Debussy: Gyermekkuckó - Néger baba tánca 
Betlehemes / Üdvözlégy, kis Jézuska 

Zenei 
reprodukció 

7 9 

 ismeri a 4/4-es ütemet, valamint az egész értékű kottát és az egyedül álló 
nyolcadot azok szüneteivel; 

 ismeri a ¾-es ütemet, valamint a pontozott fél értékű kottát;  
 megkülönbözteti a páros és páratlan lüktetést; 
 felismeri és hangoztatja az összetett ritmusokat: szinkópa, nyújtott és éles 

ritmus; 
 ritmizálva szólaltat meg mondókákat, gyermekverseket; 
 egyszerű ritmussorokat rögtönöz. 

 Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 

● Játékos 
zeneszerkesztés  

● Rögtönzött zenekar 
● Hangszerek készítése 

Zenei ismeretek/ 
Hallásfejlesztés 

7 9 

 csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelelő 
hangmagasságban énekel, törekszik a tiszta intonációra; 

 különböző dinamikai szinteken tud énekelni; 
 a zenei produkciók kifejező előadásmódján a pedagógus visszajelzése 

alapján alakít; 
  énekel a pentaton hangsorban; 
  énekel a hétfokú hangsorban; 
 a tanult énekelt zenei anyagot tanári vezetéssel el tudja énekelni kézjelezve 

és szolmizálva. 

Befogadói kompetenciák fejlesztése 

● Kodály, Bartók 
művek 

Zenei ismeretek/ 
Zenei írás-
olvasás 

14 14 

 megfigyeli és azonosítja az alapvető zenei jelenségeket (hangmagasság, 
dallamvonal, és időbeli viszonyok) a kottában; 

 kottaképről azonosítja a hallás után tanult dalokat; 
 érzékeli, hogy ugyanaz a dallamrészlet különböző magasságokban írható, 

olvasható. 

● Kortárs zeneszerzők 



 

 

 
Összesen 

72   



 

 

TECHNIKA ÉS TERVEZÉS 
 

1. Célok és fejlesztési feladatok  
A technika és tervezés tantárgy a problémamegoldó gondolkodást, a saját tapasztalás útján 
történő ismeretszerzést helyezi a középpontba, melynek eszköze a tanórákon megvalósuló 
kreatív tervező és alkotó munka, a hagyományos kézműves és a legmodernebb digitális 
technológiák felhasználásával. 
A technika és tervezés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 
alábbi módon fejleszti: 
A kommunikációs kompetenciák: A tantárgy tanulása során a tanuló elképzeléseit, terveit 
megoszthatja társaival, véleményét ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. A 
tanórákon a csoportban végzett feladatmegoldás során a tanulónak együttműködési készségeit 
fejlesztve lehetősége nyílik építő jellegű párbeszédre.  
A digitális kompetenciák: A tantárgy olyan értékrendet közvetít, melynek szerves része a 
környezet folyamatos észlelése, az információhoz jutás, az információk értékelése, beépülése a 
hétköznapokba.  
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A technika és tervezés a természettudományos 
tantárgyak – környezetismeret, természettudomány 5–6. évfolyam – előkészítésében, a tanult 
ismeretek szintetizálásában és gyakorlati alkalmazásában tölt be fontos szerepet.  
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a másokkal közösen végzett 
csoportos gyakorlati alkotótevékenységek révén szerez tapasztalatot a csoporttagokkal tervezett 
együttműködés kialakításának lehetőségeiről és a csoporton belüli vezetői, illetve végrehajtói 
szerepekről. 
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 
tanulóban az iskolai tevékenysége során erősödik a cselekvő tudatosság, amely hozzájárul a 
munkára vonatkozó igényességhez, az életvitel aktív alakításához, fejlesztéséhez.  
A tantárgy tanulása és tanítása során célszerű alkalmazni azokat a közismereti tárgyak 
keretében elsajátított ismereteket, amelyek segíthetnek a mindennapi életben felmerülő 
problémák megoldásában. Olyan cselekvőképesség kialakítása a cél, amelynek mozgatója a 
felelősségérzet és az elköteleződés, alapja pedig a megfelelő autonómia és nyitottság, 
megoldási komplexitás. 
A tantárgy struktúrájában rugalmas, cselekvésre építő, tanulás- és tanulócentrikus. A 
megszerezhető tudás alkalmazható, s ezzel lehetővé teszi a tanuló számára a mindennapi 
életben használható és hasznos készségek kialakítását. 
Az alapfokú képzés első nevelési-oktatási szakaszában az otthoni és óvodai motivációs bázisra 
építve tervezhető a technika és tervezés tantárgy programja, középpontba helyezve az 
alkotótevékenységet, a munkát. Célszerűen játékba ágyazott minta és modellkövetés, 
tapasztalatszerzés, felfedezés, alkotás kell, hogy jellemezze a tanórákon megvalósuló aktív 
tanulási folyamatot. Az ismeretek szervezője az a környezeti tapasztalások során már kialakult 
szokásrend, amelyhez életvitelünkkel alkalmazkodunk, s amelynek szervező ismeretei és 
eseményei a néphagyományok, az ünnepek, a jeles napok. Előkészítő tantárgy a 3-4. osztályos 
környezetismerethez. 
Kiemelt feladat a kézügyesség életkori sajátosságoknak megfelelő fejlesztése. Az ember 
környezetéről, környezetátalakító tevékenységéről és felelősségének megismeréséről az első 
két évfolyamon tanári segítséggel szerzett információk birtokában a harmadik és negyedik 
évfolyamos tanulók már önálló ismeretszerzésre képesek. A munka jellegű tevékenységek sora 
az életkori sajátosságoknak megfelelően évről évre bővül, az eszközök és szerszámok 
használata egyre nagyobb biztonsággal történik.  
Munkájuk során fokozódik a tanulók önállósága, így már saját terv alapján dolgozva készítik 
el a munkadarabokat. Egyéni és csoportos munkában is jól szervezetten dolgoznak.  



 

 

2. A számonkérés és értékelés elvei 
A tantárgy sajátossága, hogy a tanórai tevékenység gyakorlatközpontú; kiemelkedő jellemzője, 
hogy a tanulási folyamatban központi szerepet kap az ismereteken túlmutató tudásalkalmazás, 
ezért az értékelés elsősorban az alkotó folyamatra, a munkavégzési szokásokra, az elkészült 
produktumra irányul, és jelentős szerepet kap benne az elért sikerek, eredmények kiemelése, a 
pozitív megerősítés. 
 

3. Tankönyvek, segédletek  
Az alsós tanító szabadon választhat a forgalomban lévő tankönyvek közül, mely megfelel a 
helyi tantervben foglalt tartalomnak, illetve a fenntartó által elfogadásra került. 



 

 

2020-TÓL HELYI TANTERV TECHNIKA ÉS TERVEZÉS TANTÁRGYBÓL  
1. évfolyam 

 
Heti óraszám: 1 óra 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom Taneszközök és javasolt tevékenységek 
Javasolt Tervezett 

Anyagok a 
környezetünkben 

4 4 

 Természetes és mesterséges anyagok 
csoportosítása: fa, papír, fém, textil, fonal, műanyag 

 Az anyagok fajtái, tulajdonságai, 
felhasználhatóságuk 

 Anyagvizsgálatok érzékszervi úton 
 az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, 

önállóan szerez ismereteket – szín, alak, átlátszóság, 
szag, keménység, rugalmasság, felületi minőség; 

 alkotótevékenysége során figyelembe veszi az 
anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát. 

 

 Tanulmányi séta: természetes anyagok, 
levelek, termések gyűjtése  

 Anyagok felhasználásának megfigyelése 
közvetlen környezetünkben 

 Termésfigurák, termésbábok készítése, 
figura tervezése, megfelelő formájú és 
méretű termések válogatása, becslés, 
tervezés 

 Őszi színek megfigyelése, formák 
összehasonlítása, asszociáció 

 Levélpréselés módszerének megismerése: 
levélkép készítése 

 Magkép készítése 
 Kavicsfestés 
 Csoportmunkában tájkép készítése 

magokból kirakott mozaikkal 

Tárgykészítés 
különböző 

anyagokból, építés, 
szerelés 

15 15 

 Papírmunkák: 
 hajtogatás, gyűrés, sodrás 
 tépés, nyírás 
 díszítés 
 bábkészítés 

 A fa tulajdonságai, felhasználása 
 Famunkák: 

 darabolás 
 csiszolás 
 hegyezés 

 A fonalak csoportosítása, felhasználása 
 Fonalmunkák: 

● Papírfajták és tulajdonságaik 
megismerése, használatuk 

● Papír sodrásával, gömbölyítésével, gyűrött 
és sodrott papírból, papírgömböcskékből 
őszi fa, őszi kép készítése  

● Fatörzs és ágak készítése tépéssel, levelek 
nyírással, kúpos kialakítás nyírással, 
ragasztással 

● Legyezőhajtással, redőzéssel figurák 
készítése 
 

● Ünnepi és farsangi díszek készítése 
termésekből, papírból. Alaklemez, sablon 



 

 

 hurkolás 
 fonás 
 csomózás 

 
 Képlékeny anyagok tulajdonságai 
 Képlékeny anyagok tulajdonságainak megismerése, 

anyagvizsgálat érzékszervekkel 
 Képlékeny anyagok alakítása: gyúrás, lapítás, 

gömbölyítés, hengerítés, mélyítés, kivájás, nyújtás, 
mintázás 

 
 Biztonságos és balesetmentes eszközhasználat 
 

használatával bábok, társasjáték, puzzle, 
kreatív játékok készítése 

● Papírszövés 
● Ismerkedés a fával, a fa haszna, a faültetés 

fontossága, a fa tulajdonságainak 
megfigyelése 

● A hurkapálca töréspróbája 
● Kép készítése hurkapálcából 
● Spatulából figurák, könyvjelző és 

ajándékkísérő készítése 
● Mesterségek, műhelyek megismerése 
● Különböző fonalak, kötelek, cérnák 

vizsgálata. Növényi és állati eredet. 
Hogyan készül? Mire használják?  

● Csomók és masni kötése, sodrás, 
bojtkészítés, hármas fonás, körmön fonás, 

Otthon – család – 
életmód 

7 7 

 Egészséges életmód 
 Egészséges táplálkozás 
 Étkezési szokások, terítés 
 Személyi higiénia, tisztálkodás 
 Öltözködési szabályok 
 Munkamegosztás 
 Napirend, házirend 
 Takarékoskodás 
 Környezetvédelem 
  

 Családi munkamegosztás, házimunka és 
napi tevékenységek, háztartási munkák 
csoportosítása 

 Napirend készítése 
 Étkezési szokások, az egészséges 

táplálkozás alapjai, egészséges életmód 
 Napi étrend készítése: élelmiszerek, 

ételek, italok, vitaminok 
 Asztalterítés szabályai, szalvétagyűrű 

készítés 
 Tisztálkodási szokások: személyi 

higiéniához, testápoláshoz kapcsolódó 
plakátok készítése 

 Napszaknak, évszaknak és alkalomnak 
megfelelő öltözködés: öltöztetőbabák 

 Ötletgyűjtés a közvetlen környezetünkben 
keletkező hulladékok újrahasznosítására. 



 

 

Jeles napok, 
ünnepek 

5 7 

 Magyarságtudat erősítése 
 Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és 

öltözködéskultúra elemeinek elsajátítása és 
betartása 

 Az ajándékozás kultúrájának elsajátítása 
 Tervek a családban 
 Esztétikai érzék fejlesztése 
 Közösen átélt élmények és érzések támogatása 
 Mikulás 
 Karácsony 
 Farsang 
 Március 15. 
 Húsvét 
 Anyák napja 

 Ünnepi díszek, szimbólumok készítése 
különböző anyagokból: mikulás, 
karácsonyfa, kokárda, zászló 

 Csomagolástechnikák: különböző alakú 
ajándéktárgyak csomagolása 

 Álarc készítése 
 Húsvéti díszek 
 Ajándéktárgyak, meghívók, 

üdvözlőkártyák készítése 

Közlekedés 3 3 

 Saját felelősség felismerése a közlekedésben 
 Szabálykövető magatartás kialakítása 
 Balesetmentes közlekedés támogatása 
 Együttműködő és együttérző képesség fejlesztése 
 Etikus magatartás értelmezése és kialakítása 
 A gyalogos és kerékpáros közlekedés legfontosabb 

szabályainak megismerése 
 A kulturált és biztonságos járműhasználat 

megismerése 
 A közlekedési szabályok és a járműhasználat 

gyakorlása szimulációs és valós közlekedési 
helyzetekben 

 

 Séta az iskola környékén, 
figyelemfelhívás a veszélyhelyzetekre: 
gyalogos és kerékpáros közlekedés, 
úttesten való átkelés szabályai, 
közlekedési lámpa jelzéseinek ismerete, 
közlekedési szituációs játék 

 Jelzések, táblák megfigyelése 
 Helyes és helytelen viselkedés 

megfigyelése és elemzése 
 Gyalogosokra vonatkozó közlekedési 

jelzések és táblák megismerése 
 Tömegközlekedési eszközök megismerése 
 Udvariassági szabályok megismerése és 

alkalmazása 

Összesen 34 36 
  

 
 
 
  



 

 

2. évfolyam 
 

Heti óraszám: 1 óra 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom Taneszközök és javasolt tevékenységek 
Javasolt Tervezett 

Anyagok a 
környezetünkben 

4 4 

 Természetes és mesterséges anyagok csoportosítása: 
fa, papír, fém, textil, fonal, műanyag 

 Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk 
 Anyagvizsgálatok érzékszervi úton 
 az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan 

szerez ismereteket – szín, alak, átlátszóság, szag, 
keménység, rugalmasság, felületi minőség; 

 alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag 
tulajdonságait, felhasználhatóságát. 

 

● Tanulmányi séta: természetes anyagok, 
levelek, termések gyűjtése  

● Anyagok felhasználásának megfigyelése 
közvetlen környezetünkben 

● Termésfigurák, termésbábok készítése, 
figura tervezése, megfelelő formájú és 
méretű termések válogatása, becslés, 
tervezés 

● Őszi színek megfigyelése, formák 
összehasonlítása, asszociáció 

● Levélpréselés módszerének 
megismerése: levélkép készítése 

● Magkép készítése 
● Kavicsfestés 
● Csoportmunkában tájkép készítése 

magokból kirakott mozaikkal 

Tárgykészítés 
különböző 

anyagokból, 
építés, szerelés 

15 15 

 Papírmunkák: 
 hajtogatás, gyűrés, sodrás 
 tépés, nyírás 
 díszítés 
 bábkészítés 

 A fa tulajdonságai, felhasználása 
 Famunkák: 

 darabolás 
 csiszolás 
 hegyezés 

 A fonalak csoportosítása, felhasználása 
 Fonalmunkák: 

 hurkolás 

● Papírfajták és tulajdonságaik 
megismerése, használatuk 

● Papír sodrásával, gömbölyítésével, 
gyűrött és sodrott papírból, 
papírgömböcskékből őszi fa, őszi kép 
készítése  

● Fatörzs és ágak készítése tépéssel, levelek 
nyírással, kúpos kialakítás nyírással, 
ragasztással 

● Legyezőhajtással, redőzéssel figurák 
készítése 

● Ünnepi és farsangi díszek készítése 
termésekből, papírból. Alaklemez, sablon 



 

 

 fonás 
 csomózás 

 Képlékeny anyagok tulajdonságai 
 Képlékeny anyagok tulajdonságainak megismerése, 

anyagvizsgálat érzékszervekkel 
 Képlékeny anyagok alakítása: gyúrás, lapítás, 

gömbölyítés, hengerítés, mélyítés, kivájás, nyújtás, 
mintázás 

 Biztonságos és balesetmentes eszközhasználat 
 

használatával bábok, társasjáték, puzzle, 
kreatív játékok készítése 

● Papírszövés 
● Ismerkedés a fával, a fa haszna, a faültetés 

fontossága, a fa tulajdonságainak 
megfigyelése 

● A fa darabolása, csiszolása, hegyezése 
● A hurkapálca töréspróbája 
● Marokkó készítése 
● Kép készítése hurkapálcából 
● Spatulából figurák, könyvjelző és 

ajándékkísérő készítése 
● Kunyhó készítése fonással 
● Vesszőfonással ajtókopogtató, mini kosár 

készítése 
● Mesterségek, műhelyek megismerése 
● Különböző fonalak, kötelek, cérnák 

vizsgálata. Növényi és állati eredet. 
Hogyan készül? Mire használják?  

● Csomók és masni kötése, sodrás, 
bojtkészítés, hármas fonás, körmön fonás, 

Otthon – család – 
életmód 

7 7 

 Egészséges életmód 
 Egészséges táplálkozás 
 Étkezési szokások, terítés 
 Személyi higiénia, tisztálkodás 
 Öltözködési szabályok 
 Munkamegosztás 
 Napirend, házirend 
 Takarékoskodás 
 Környezetvédelem 
  

 Családi munkamegosztás, házimunka és 
napi tevékenységek, háztartási munkák 
csoportosítása 

 Napirend készítése 
 Étkezési szokások, az egészséges 

táplálkozás alapjai, egészséges életmód 
 Napi étrend készítése: élelmiszerek, 

ételek, italok, vitaminok 
 Egyszerű ételkészítés 
 Tisztálkodási szokások: személyi 

higiéniához, testápoláshoz kapcsolódó 
plakátok készítése 



 

 

 Napszaknak, évszaknak és alkalomnak 
megfelelő öltözködés: öltöztetőbabák, 
divatbemutató 

 Ötletgyűjtés a közvetlen 
környezetünkben keletkező hulladékok 
újrahasznosítására. 

Jeles napok, 
ünnepek 

5 7 

 Magyarságtudat erősítése 
 Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és 

öltözködéskultúra elemeinek elsajátítása és betartása 
 Az ajándékozás kultúrájának elsajátítása 
 Tervek a családban 
 Esztétikai érzék fejlesztése 
 Közösen átélt élmények és érzések támogatása 
 Mikulás 
 Karácsony 
 Farsang 
 Március 15. 
 Húsvét 
 Anyák napja 

 Ünnepi díszek, szimbólumok készítése 
különböző anyagokból: mikulás, 
karácsonyfa, kokárda, zászló 

 Csomagolástechnikák: különböző alakú 
ajándéktárgyak csomagolása 

 Hímes tojás készítése 
 Ajándéktárgyak, meghívók, 

üdvözlőkártyák készítése 
 

Közlekedés 3 3 

 Saját felelősség felismerése a közlekedésben 
 Szabálykövető magatartás kialakítása 
 Balesetmentes közlekedés támogatása 
 Együttműködő és együttérző képesség fejlesztése 
 Etikus magatartás értelmezése és kialakítása 
 A gyalogos és kerékpáros közlekedés legfontosabb 

szabályainak megismerése 
 A kulturált és biztonságos járműhasználat 

megismerése 
 A közlekedési szabályok és a járműhasználat 

gyakorlása szimulációs és valós közlekedési 
helyzetekben 

 Séta az iskola környékén, 
figyelemfelhívás a veszélyhelyzetekre: 
gyalogos és kerékpáros közlekedés, 
úttesten való átkelés szabályai, 
közlekedési lámpa jelzéseinek ismerete, 
közlekedési szituációs játék 

 Jelzések, táblák megfigyelése 
 Helyes és helytelen viselkedés 

megfigyelése és elemzése 
 Gyalogosokra vonatkozó közlekedési 

jelzések és táblák megismerése 
 Tömegközlekedési eszközök 

megismerése 
 Udvariassági szabályok megismerése és 

alkalmazása 



 

 

Összesen 34 36 
  

 
  



 

 

3. évfolyam 
 

Heti óraszám: 1 óra 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom Taneszközök és javasolt tevékenységek 
Javasolt Tervezett 

Anyagok a 
környezetünkben 

4 4 

 
 Természetes és mesterséges anyagok csoportosítása: 

fa, papír, fém, textil, fonal, műanyag 
 Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk 
 Anyagvizsgálatok érzékszervi úton: szín, alak, 

átlátszóság, szag, keménység, rugalmasság, felületi 
minőség 

 Az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát 
figyelembe vétele a feldolgozás során. 

 FOGALMAK: anyag, alapanyag, termék, fizikai 
tulajdonság, technológiai tulajdonság, anyagvizsgálat 
 

 Tanulmányi séta: természetes anyagok, 
levelek, termések gyűjtése  

 Anyagok felhasználásának megfigyelése 
közvetlen környezetünkben 

 Termésfigurák, termésbábok készítése, 
figura tervezése, megfelelő formájú és 
méretű termések válogatása, becslés, 
tervezés 

 Őszi színek megfigyelése, formák 
összehasonlítása, asszociáció 

 Levélpréselés módszerének 
megismerése: levélkép készítése 

 Csoportmunkában tájkép készítése 
magokból kirakott mozaikkal 

Tárgykészítés 
különböző 

anyagokból, 
építés, szerelés 

15 15 

 Papírmunkák: 
 hajtogatás, gyűrés, sodrás 
 tépés, nyírás 
 díszítés 
 bábkészítés 
 sablonhasználat 

 A fa tulajdonságai, felhasználása 
 Famunkák: 

 darabolás 
 csiszolás 
 hegyezés 

 A fonalak csoportosítása, felhasználása 
 Fonalmunkák: 

● Papírfajták és tulajdonságaik 
megismerése, használatuk 

● Papír sodrásával, gömbölyítésével, 
gyűrött és sodrott papírból, 
papírgömböcskékből sárkány készítése  

● Fatörzs és ágak készítése tépéssel, 
levelek nyírással, kúpos kialakítás 
nyírással, ragasztással 

● Legyezőhajtással, redőzéssel levél 
készítése 

● Papírszövés 
● A hurkapálca töréspróbája 
● Marokkó készítése 
● Virágkaró csiszolása, díszítése 



 

 

 hurkolás 
 fonás 
 csomózás 
 varrás 

 Képlékeny anyagok tulajdonságai 
 Képlékeny anyagok tulajdonságainak megismerése, 

anyagvizsgálat érzékszervekkel 
 Képlékeny anyagok alakítása: gyúrás, lapítás, 

gömbölyítés, hengerítés, mélyítés, kivájás, nyújtás, 
mintázás 

 Fémmunkák 
 Takarékos anyagfelhasználásra törekvés. 
 Szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás 
 Biztonságos és balesetmentes eszközhasználat 
 

● Spatulából figurák, könyvjelző és 
ajándékkísérő készítése 

● Karkötő, kulcstartó készítése fonalból 
● Vesszőfonással ajtókopogtató 
● Mesterségek, műhelyek megismerése 
● Különböző fonalak, kötelek, cérnák 

vizsgálata. Fonalkép. 
● Bojtkészítés, hármas fonás, körmön 

fonás, 
● Tűpárna 
●  „Szobrászat” 
● Gyümölcsök 
● Emberek 
● Fémelemek kapcsolása: monogram 
● Bálna tojástartóból 
● Eszköztartó gurigából 
● Játék: műanyag pohárból 

Otthon – család – 
életmód 

8 8 

 Munkamegosztás, Napirend, házirend 
 Egészséges életmód: táplálkozás 
 Étkezési szokások, terítés 
 Személyi higiénia, tisztálkodás 
 Öltözködési szabályok 
 Veszélyek a lakásban 
 Takarékoskodás 
 Környezetvédelem 
  

 Családi munkamegosztás, házimunka és 
napi tevékenységek, háztartási munkák 
csoportosítása 

 Napirend készítése 
 Étkezési szokások, az egészséges 

táplálkozás alapjai, egészséges életmód 
 Zsúrra készülünk 
 Napi étrend készítése: élelmiszerek, 

ételek, italok, vitaminok 
 Egyszerű ételkészítés 
 Tisztálkodási szokások: személyi 

higiéniához, testápoláshoz kapcsolódó 
plakátok készítése 

 Napszaknak, évszaknak és alkalomnak 
megfelelő öltözködés: divatbemutató, 
tabló készítés 

 Okos doboz, Wordwoll játékok 



 

 

 Ötletgyűjtés a közvetlen 
környezetünkben keletkező hulladékok 
újrahasznosítására. 

Jeles napok, 
ünnepek 

4 6 

 Magyarságtudat erősítése 
 Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és 

öltözködéskultúra elemeinek elsajátítása és betartása 
 Az ajándékozás kultúrájának elsajátítása 
 Tervek a családban 
 A munkamegosztás értékét 
 Esztétikai érzék fejlesztése 
 Közösen átélt élmények és érzések támogatása 
 Márton nap 
 Mikulás 
 Karácsony 
 Farsang, Valentinnap  
 Március 15. 
 Húsvét 
 Anyák napja 

 Ünnepi díszek, szimbólumok készítése 
különböző anyagokból: mikulás, 
karácsonyfa, kokárda, zászló 

 Csomagolástechnikák: különböző alakú 
ajándéktárgyak csomagolása 

 Hímes tojás készítése 
 Ajándéktárgyak, meghívók, 

üdvözlőkártyák készítése 
 

Közlekedés 3 3 

 Saját felelősség felismerése a közlekedésben 
 Szabálykövető magatartás kialakítása 
 Balesetmentes közlekedés támogatása 
 Együttműködő és együttérző képesség fejlesztése 
 Etikus magatartás értelmezése és kialakítása 
 A gyalogos és kerékpáros közlekedés legfontosabb 

szabályainak megismerése 
 Tömegközlekedési eszközök használata 
 A kulturált és biztonságos járműhasználat 

megismerése 
 A közlekedési szabályok és a járműhasználat 

gyakorlása szimulációs és valós közlekedési 
helyzetekben 

 

 Séta az iskola környékén, 
figyelemfelhívás a veszélyhelyzetekre: 
gyalogos és kerékpáros közlekedés, 
úttesten való átkelés szabályai, 
közlekedési lámpa jelzéseinek ismerete, 
közlekedési szituációs játék 

 Jelzések, táblák megfigyelése 
 Helyes és helytelen viselkedés 

megfigyelése és elemzése 
 Társasjáték készítése 
 Tömegközlekedési eszközök 

megismerése 
 Udvariassági szabályok megismerése és 

alkalmazása 
 Terepasztal dobozokból 



 

 

Összesen 34 36 
  

 
 

  



 

 

4. évfolyam 
Heti óraszám: 1 óra 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom 
Taneszközök és javasolt 
tevékenységek 

Javasolt Tervezett 

Anyagok a 
környezetünkben 

4 8 

Az életkornak, fejlettségnek megfelelő, különböző tárgyak 
elkészítése. 
Adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, 
készít, alkalmazza a tanult munkafolyamatokat; 
Az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan szerez 
ismereteket – szín, alak, átlátszóság, szag, keménység, 
rugalmasság, felületi minőség; 
Alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag 
tulajdonságait, felhasználhatóságát. 

● Gyurma 
● Újrahasznosítás 

 

Tárgykészítés 
különböző 
anyagokból, építés, 
szerelés 

15 10 

Adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, 
készít, alkalmazza a tanult munkafolyamatokat; 
Egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat hajt végre a 
tevékenysége során; 
Alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő és 
felületkezelő műveleteket végez el; 
Saját és társai tevékenységét a kitűzött célok mentén, megadott 
szempontok szerint reálisan értékeli; 
Értékelés után megfogalmazza tapasztalatait, következtetéseket 
von le a későbbi eredményesebb munkavégzés érdekében; 
Felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen 
környezetén, megóvhatja, javíthat annak állapotán; 
Rendet tart a környezetében; 
Törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 
Szelektíven gyűjti a hulladékot; 
Rendelkezik az életkorának megfelelő szintű 
problémafelismerési, problémamegoldási képességgel; 
Otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek 
balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és ismeri megelőzésük 
módját; 

● Egyszerű szöveges, rajzos 
és képi utasításokat hajt 
végre a tevékenysége 

● Közös munka: megtervezés, 
megvalósítás 

● Tárgyak készítése 
különböző anyagokból 

● Papírhajtogatással készített 
tárgyak kiállítása 
iskolánkban 

● Újrahasznosítás 
● Fából készült tárgyak 

funkciójuk szerinti 
elhelyezése iskolánkban 

● Anyák napi munkák: 
szövés, gombvarrás, díszítő 
öltések segítségével 
 



 

 

Takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 
Tudatosan megtartja az egészséges és biztonságos 
munkakörnyezetét; 
Az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 
Társaival munkamegosztás szerint együttműködik a csoportos 
munkavégzés során; 
Felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a 
munkamegosztás értékét; 
Ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák,           
hivatások jellemzőit. 

Otthon – család – 
életmód 

8 10 

Ismeri a családellátó tevékenységeket, melyek keretében vállalt 
feladatait az iskolai önellátás során munkamegosztásban végzi – 
terítés, rendrakás, öltözködés, növények, állatok gondozása stb.; 
Felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a 
munkamegosztás értékét; 
Felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen 
környezetén, megóvhatja, javíthat annak állapotán; 
Otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek 
balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és ismeri megelőzésük 
módját; 
Takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 
Rendet tart a környezetében; 
Törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 
Szelektíven gyűjti a hulladékot; 
Ismeri a tudatos vásárlás néhány fontos elemét; 
Ismeri az egészségmegőrzés tevékenységeit. 
Különböző típusú házak, egyszerű ételek 

● Szelektív hulladékgyűjtés 
iskolánkban 

● Takarékossági világnap 
● Tavaszi nagytakarítás 

osztályunkban 
● Szokásaink 
● Más nemzetek 
● Egyszerű ételek készítése, 

kóstoltatása 
● Tisztálkodás, kézmosási 

plakát készítése 

Jeles napok, 
ünnepek 

8 4 

Ünnepi szokások 
 Az ünnepi szokások megőrzése 
 Kulturált ünneplés 
 Közös értékek, szokások, hagyományok őrzése 
 Nemzeti értékeink és hőseink iránti tisztelet erősítése 
 Mikulás 
 Karácsony 
 Farsang 

● Osztálydekoráció az 
alkalmaknak megfelelően 

● Ajándékok készítése 
● Más kultúrák, más 

nemzetek: Beszámoló vagy 
előadás készítése az 
interneten  



 

 

 Március 15. 
 Húsvét 
 Anyák napja 

Közlekedés 3 4 

Közlekedési lehetőségek, viselkedési szabályok 
 A tömegközlekedés során alkalmazott magatartás és szokások 

megszilárdítása 
 A gyalogos és kerékpáros közlekedési szabályok megerősítése 
 Közlekedési eszközök megismerése, környezettudatos 

használatuk 
 A közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása 
 A közlekedési balesetek lehetséges okainak felismerése és 

megelőzése 
 Figyelem és elővigyázatosság fejlesztése 
 A gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai, lakott 

területen és lakott területen kívül 
 Az úttest részei; útburkolati jelek 
 Kerékpárosok és gyalogosok viszonya a közösen használt 

területeken 
 Közlekedési környezetben alkalmazható viselkedési normák 

● A közlekedési pálya 
kiépítése 

● Modern autók a mai 
tudomány szerint (Média) 

● Vetélkedő: Tudni illik, 
hogy mi illik! 

● Menetrend tanulmányozása 
● Kirándulás Budapestre, 

útvonaltervezés 
● Modellezés 
● Budapesti Vasúttörténeti 

Parkba látogatás 

Összesen 34 36 
  



 

 

ETIKA 
 

1. Célok és fejlesztési feladatok  

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, társas szabályok megismertetése, az 
egyén gondolkodásában formálódó, a szocio-emocionális készségek fejlesztése. 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 közösségi értékek értelmezése. 

A tananyag alapvető értékeket közvetít. Ezek a segítés, megértés, együttérzés, törődés, 
szabadság, felelősség igazságosság, becsületesség, méltányosság, tolerancia, önazonosság. 
Ezek a tanuló lelkiismeretének fejlődését szolgálják. 

A tanulóközösség tevékenységei mintát nyújtanak arra, hogy milyen érzelmi-, 
érdekkonfliktusok és viselkedésmódok segítik vagy akadályozzák az együttműködést. 

Az etika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat is 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 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, valamint a 
társas konfliktusok kezelésének kommunikációs technikákat igénylő változatait. 

A digitális kompetenciák: A digitális kompetenciák fejlesztését támogatja a 
projektmunkák szervezése, megvalósítása, az elvégzett feladatok digitális eszközökkel 
történő bemutatása. 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.  

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 kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 
tanulók önállóan vagy csoportosan lehetőséget kapnak kreatív alkotások tervezésére, 
készítésére, projektfeladatok szervezésére, kivitelezésére. A tudatosság erősítését segítik 
elő azok a feladatok, amelyekben kulturális hagyományok megismerésére kerül sor. 

Korosztályi adottságaiknál fogva (alsó tagozatos) a gyermekek még nem képesek a tudatosan, 
teljes felelősséggel meghozott döntések felvállalására, ezért őket folyamatosan tanítani, 
nevelni, cselekedtetni kell, figyelembe véve a tanulók tipikus és egyéni életkori és fejlődési 
sajátosságait. 

2. A számonkérés és értékelés elvei 

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 egyéni értékelés különböző formái: 

 Pár- és csoportmunkában való részvétel (játékban, vetélkedőben, szerepjátékban). 
 Önálló szóbeli felelet. 
 Félévente legalább két házidolgozat, esszé vagy kiselőadás elkészítése. 

A tanulók értékelésének főbb szempontjai:  

Aktivitás és részvétel a tanulói tevékenységek során. Szóbeli és írásbeli feleletek, beszámolók 
esetében az összefüggő, követhető, logikus gondolatmenetre való törekvés. Az alapvető 
fogalmak helyes használata. Egyéni és csoportos képességfejlesztő feladatok megoldása. 
Projektumok egyéni vagy csoportos elkészítése. Tanórán kívüli információszerzés és 
gyűjtőmunka produktumainak bemutatása. 

 
3. Tankönyvek, segédletek  

Az alsós tanító szabadon választhat a forgalomban lévő tankönyvek közül, mely megfelel a 
helyi tantervben foglalt tartalomnak, illetve a fenntartó által elfogadásra került. 
 



 

 

2020-TÓL HELYI TANTERV ETIKA TANTÁRGYBÓL 
3. évfolyam 

 
Heti óraszám: 2 óra 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom 
Taneszközök és javasolt 

tevékenységek Javasolt Tervezett 

Éntudat – 
Önismeret 

5 5 

Saját főbb testi tulajdonságok és személyiségjegyek azonosítása, az 
önészlelés és a környezettől érkező jelzések értelmezése 
Annak felismerése, hogy minden embernek vannak erősségei és 
fejleszthető területei 
Saját fejlődési folyamatok észlelése, jellemzése 
Önfegyelem gyakorlása 
Érzelmek kezelése 
Saját vágyak és célok megfogalmazása és ezek elkülönítése. 
Siker és kudarc értelmezése 
 
TULAJDONSÁGAIM; SZOKÁSAIM; AHOGY MÁSOK LÁTNAK 
ENGEM 

 Önismereti játékok 
 Zenehallgatás 
 Bizalomjáték 

Család – Helyem 
a családban 

6 6 

Egészség-biztonság 
A testi és lelki egészség jellemzőinek megismerése, az 
egészségmegőrzés főbb lehetőségeinek feltárása 
Stresszhelyzetek azonosítása saját példákon keresztül, jó és rossz stressz 
megkülönböztetése, a stressz- és indulatkezelés tudatos alkalmazása az 
azt megkívánó helyzetekben  
A bántalmazás felismerése, megelőzése, az elérhető segítő személyek 
és szervezetek azonosítása 
A kiközösítés azonosítása, elhárításának és megelőzésének lehetőségei 
Családok 
Ismerkedés a saját család múltjával, az idősebb generációk életével 
Családi hagyományok azonosítása, családi ünnepek megtartása 
Érzelmi kötelékek a családon belül, az összetartozás jeleinek 
felismerése 
Saját szerep vállalása az ünnepek előkészítésében és megtartásában 
Családi élet 
A gyermekek és felnőttek feladatai 

 Szituációs játékok 
 Egészséges ételek: 

piramis színezése 
 Családfa készítése 
 Ajándékkészítés családi 

ünnepre 



 

 

Saját tettekért való felelősségvállalás, a következmények elfogadása 
Az együttérzés, empátia, a kommunikáció módjainak gyakorlása  
 
SZOKÁSOK A CSALÁDBAN; CSALÁDI ÜNNEPEK; EGÉSZSÉGES 
ÉLETMÓD; EGÉSZSÉGES LÉLEK; EMPATIKUS VISELKEDÉS 

Helyem az 
osztály 
közösségében 

6 6 

Kommunikáció 
A kommunikációban részt vevő partnerek nézőpontjának megismerése, 
a megértésre törekvés eszközeinek használata 
Az indulatszabályozás, a türelem, a másik fél érzelmeinek és 
véleményének tiszteletben tartása 
Ismerkedés az erőszakmentes kommunikációval: az értő figyelem és az 
én-közlés  
Az érvelés szabályainak megismerése 
Kortárs kapcsolatok 
Kölcsönös és megtartó kortárs kapcsolatok kezdeményezése és 
fenntartása 
A barátság kialakulásához szükséges személyes preferenciák 
azonosítása, a visszautasítás feldolgozása 
Az előítélet felismerése és a bizalom feltételei 
Megérti, hogy a tanulás jog és kötelesség 
 
ISMERKEDÉS SZABÁLYAI; ÉRZELMEK KIFEJEZÉSE; ÉRZELMEK 
FELISMERÉSE; BARÁTSÁG; AZ IGAZI BARÁT;  
BÉKÉBEN ÉS HARAGBAN ;  ELFOGADVA ÉS ELUTASÍTVA;  
A MI ISKOLÁNK; A MI OSZTÁLYUNK; OSZTÁLYKÖZÖSSÉG; AZ 
OSZTÁLY MŰKÖDÉSE; ÉSZSZERŰ SZABÁLYOK;  

 Köszönési, ismerkedési 
szabályok – kisfilm 

 Pál utcai fiúk – 
filmrészlet 

 Közmondások, idézetek 
gyűjtése a barátságról 

A társas 
együttélés 
kulturális 
gyökerei: 
Nemzet – 
Helyem a 

társadalomban 

5 7 

A lakóhely, a nemzet legfőbb természeti, épített, művészeti értékei és 
történelmi helyei 
Főbb nemzetiségek és hagyományaik a lakókörnyezetben 
Ismerkedés más népek életmódjával, szokásaival 
A társas szabályok értelme, célja, értelmezése  
Közösségi szabályalkotási és -értékelési technikák alkalmazása  
A befogadó és együttműködő közösség jellemzőinek feltárása  
Az ünneplés közösségformáló ereje 
A másokért és a közösségért végzett tevékenységek formái 

 Szituációs játékok 
 Közért végzett munka: 

tereprendezés, 
szemétszedés, időseknek 
segítség 

 Rendőrség bevonása 
 Megjelenési, viselkedési 

szabályok alkotása 



 

 

A virtuális térben való viselkedés biztonsági szabályai 
Ünnep, egyházi ünnep 
 
A NYELV, AMI ÖSSZEKÖT; NEMZETI ÜNNEPEK; NEMZETI 
JELKÉPEINK; CSALÁDI ÜNNEPEK A MAGYARORSZÁGON 
EGYÜTT ÉLŐ KULTURÁLIS KÖZÖSSÉGEK SZOKÁSAI 
PÁZMÁND „TESTVÉR” TELEPÜLÉSEI; MÁS KULTÚRÁK – MÁS 
SZOKÁSOK – MÁS ÜNNEPEK 

 Internet: ismerkedés más 
népekkel 

A természet 
rendjének 
megőrzése a 
fenntarthatóság 
érdekében 

6 6 

A környezetszennyezés jelensége, fő területei, hatása a Föld, az 
élőlények, köztük az ember életére 
A környezetvédelem főbb szempontjai 
A fenntartható életvitel néhány alapelve és azok figyelembevétele a 
saját döntések és választások során 
Pazarlás és annak mérséklése, felesleges tárgyak és a mértékletes 
fogyasztási szokások 
A hulladék és a szemét fogalma, a hulladék-újrahasznosítás  
 
LAKÓHELYI ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK; ÖRÖKSÉGÜNK 
MEGŐRZÉSE; A VILÁG ÖRÖKSÉGE ; KÖRNYEZETÜNK 
MEGÓVÁSA; ÚJRAHASZNOSÍTÁS; FENNTARTHATÓSÁG;VÉDJÜK 
A FÖLDET! 

 Videók 
 Újrahasznosított 

anyagok 
 Játékkészítés 
 Tablókészítés 

projektmunkában 
 Séta a faluban 
 A templom története – 

gyűjtőmunka 
 A falu múltja - 

gyűjtőmunka 

Az európai 
kultúra hatása az 
egyén 
értékrendjére 

6 6 

A környező világ megismerésének lehetőségei 
A hitbeli, és az erkölcsi tartalmú ítéletek értelmezése 
A lelkiismeret működésének jelei, erkölcsi értékek a mindennapokban: 
a tisztelet, a becsületesség, a mértéktartás, a felelősség, az akaraterő, az 
önbecsülés erényei 
Alapvető egyházi ünnepkörök és a hozzájuk kapcsolódó vallási 
szokások, események: a karácsonyi, a húsvéti és pünkösdi ünnepkör 
(például halál, az élet és az újjászületés értelmezése a keresztény 
vallásokban, ünnepek a zsidó vallásban) 
Személyes meggyőződés és hit jelentés 
 
ISMERKEDÉS A FÖLDGÖMBBEL; MÁS NÉPEK, MÁS SZOKÁSOK; 
MÁS KULTÚRÁK – MÁS SZOKÁSOK – MÁS ÜNNEPEK; A VILÁG 
MEGISMERÉSE; VAN-E ÉLET A FÖLDÖN KÍVÜL? 

 



 

 

Összesen 72 
  

 
 
 
  



 

 

4. ÉVFOLYAM 
Heti óraszám: 2 óra 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom 
Taneszközök és javasolt 

tevékenységek javasolt tervezett 

Éntudat – Önismeret 5 10 

Hiányosságok javíthatók, a gyengeségek fejleszthetők 
– csoportos tevékenységek keretében felismeri és megjeleníti az 

alapérzelmeket, az alapérzelmeken kívül is felismeri és megnevezi 
a saját érzelmi állapotait;  

– felismeri, milyen tevékenységeket, helyzeteket kedvel, vagy nem 
kedvel, azonosítja saját viselkedésének jellemző elemeit;  

– célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléréséhez 
szükséges főbb lépéseket;  

– céljai megvalósítása közben önkontrollt végez, siker esetén 
önjutalmazást gyakorol. 

– Önismereti játékok 
– Zenehallgatás 
– Bizalomjátékok 

 
 

Magnó, különböző színű 
kötelek, labda 
 

Család – Helyem a 
családban 

6 12 

– ismeri a családi biztonság kereteit az őt ért bántalmazást, ismer 
néhány olyan segítő bizalmi személyt, akihez segítségért 
fordulhat; 

– felismeri a különböző élethelyzetek (pl.: új családtag érkezése, 
egy családtag elvesztése, iskolai siker, kudarc, új barátság, 
kiközösítés) érzelmi megnyilvánulásait 

– megérti az ünneplés jelentőségét, elkülöníti a családi és az egyéb 
ünnepeket, és törekszik az ünnepek előkészületeinek aktív 
résztvevőjévé válni; 

– megérti a családi szokások jelentőségét a családi összetartozás 
megélésében és bizalmi kapcsolatainak alakulásában, 
természetesnek tartja ezek különbözőségét; 

– felismeri a családtagokkal és barátokkal kapcsolatos pozitív és 
negatív érzéseit, törekszik ezek okainak feltárására, kezelésük 
érdekében erőfeszítéseket tesz; 

– képes azonosítani a szeretet és elfogadás jelzéseit. 

– Szituációs játékok 
– Vendégségi 

illemszabályok 
– Családfa készítése 
– Ajándékkészítés 

családi ünnepre 
 

Jelmezek, szókártyák 
 

Helyem az osztály 
közösségében 

5 12 

Az osztályközösségben elfoglalt helyét és feladatait  
– felméri az osztályközösségben elfoglalt helyét és feladatait; 

érdeklődésének és tudásának megfelelő feladatot vállal a közös 
munkában 

– Köszönési, 
ismerkedési szabályok 

– Szituációs játékok , 
helyzetgyakorlatok 

– barátkozás 



 

 

– megkülönbözteti a sértő és tiszteletteljes közlési módokat 
hagyományos és digitális környezetben egyaránt; saját érdekeit és 
véleményét másokat nem bántó módon fejezi ki; 

– felismeri az együttműködést segítő vagy akadályozó 
tevékenységeket és saját szerepét az együttműködésben. 

 
Szókártyák 
 

A társas együttélés 
kulturális gyökerei: 
Nemzet – Helyem a 

társadalomban 

6 12 

Az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök jelentőségét, 
– ismeri az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök jelentőségét, a 

hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek 
közösségmegtartó szerepét; 

– felismeri a közösségek működésének feltételeit, a kiközösítés jeleit, 
és erkölcsi érzékenységgel reagál ezekre. 

– Helyzetgyakorlatok: 
kiközösítés 
(problémamegoldás) 

– Ünnepeink: 
beszélgetés, 
emlékezés, kézműves 
megemlékezés 

 
Papír, ragasztó, filcek, 
kreatív elemek. 
 

A természet rendjének 
megőrzése a 

fenntarthatóság 
érdekében 

6 16 

Személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, 
– megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi 

környezet iránt, megoldási javaslatot tesz környezetének 
megőrzésére, esztétikus fejlesztésére. 

– felismeri az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi 
szükségességét 

– Közért végzett 
munka: 
tereprendezés, 
szemétszedés, 
időseknek segítség 

– Videók 
– Újrahasznosított 

anyagok - 
kézműveskedés 

 

Az európai kultúra 
hatása az egyén 
értékrendjére 

6 10 

Együttélési szabályai más kultúrákkal 
– azonosítja az olvasott vagy a hallott zsidó és keresztény bibliai 

tanításokban vagy más kulturálisan hagyományozott 
történetekben megjelenő együttélési szabályokat; 

– megérti, értelmei az európai, a nemzeti kultúra eredetét, forrását. 

 Más népek, kultúrák 
megismerése: videók, 
könyvtárlátogatás, 
útibeszámolók 

Összes óraszám: 72   



 

 

VIZUÁLIS KULTÚRA 
 

1. Célok és fejlesztési feladatok  

A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ 
vizuálisan értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti alkotások 
átélésében és értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos alakításában. Ez 
a cél a tanórai kereteken belül az alkotva befogadás elvét követve valósulhat meg a 
leghatékonyabban, azaz a tantárgy jellemző tulajdonsága, hogy aktív tanulói tevékenységen 
alapul.  

A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott 
legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk hagyományos 
tárgykultúráját és díszítőművészetét. 

A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók érzelmi fejlesztésében, mely az őket körülvevő 
világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk kialakításának fontos eszköze. 

További fontos cél, hogy váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve az őket körülvevő XXI. 
század művészeti jelenségek befogadására. 

A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő 
szinteken játékos, kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása.  

Fontos cél továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotó tevékenységen keresztül 
a kéz finommotorikájának fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési módok 
alkalmazása, a vizuális médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás 
szabadságának a kialakítása. 

Jelen korunk jellemző képkészítési lehetőségeit is figyelembe véve további cél a vizuális 
kommunikáció digitális kultúrához is köthető mindennapi formáinak, illetve az épített 
környezet és a tárgyi világnak a vizsgálata, valamint a környezetalakítás tudatosságának 
fejlesztése.  

A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését. 

Lényeges elem mindezekben a motiváció kialakítása az önmagát folytonosan építő, alkotói 
magatartás megteremtésére és a folyamatos önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a 
tanulók önértékelésének és önismeretének fejlesztése. 

A vizuális kultúra tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben 
megfogalmazott kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: Ahogyan a kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a 
vizualitás, úgy a későbbi tanulási folyamatban is meghatározó szerepe van a vizuálisan nyerhető 
információk feldolgozásának. A vizuális megfigyelés, a belső képalkotás, a vizuális elemzés, 
összehasonlítás, esetleg a tapasztalatok, a következtetések vizuális megjelenítése – kiváltképp 
a digitális kor vizuális dominanciája miatt – az információszerzés, a tanulás feltétele. A vizuális 
információszerzés rutinja különösen fontos az önálló tanulás szempontjából.  

A kommunikációs kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók 
megismerjék és használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját.  



 

 

A digitáliseszköz-használat – a kommunikációs csatornák átalakításával – folyamatosan hatást 
gyakorol a kommunikáció domináns formáira és minőségére.  

A digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális kommunikációs 
formákat használ, ezért a vizuális kultúra tantárgynak is alapvető feladata, hogy segítse a 
digitális médiumok használatát, mind a közlés, mind a befogadás képességeinek fejlesztésével. 
A digitális technika lehetőségeinek előre nem látható fejlődési iránya miatt legfontosabb  a 
változásokra reagálni tudó tanulói személyiség fejlesztése.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A megismerési folyamatok fontos eleme a 
vizuális megfigyelés. A vizualitás a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a 
magasabb szintű gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra tanulása 
során mind a szabad alkotásban, mind az egyszerű tervezési feladatokban a problémamegoldó 
gondolkodást gyakorolhatja a tanuló.  

A személyes és társas kompetenciák: A művészettel nevelés elvének megfelelően a vizuális 
kultúra tantárgy kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes és 
társas kompetenciákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, 
ami segíti az önismeretet és a reális önértékelés kialakítását, miközben a változatos 
tevékenységi formák nagyobb esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek kifejezéséhez, 
felismeréséhez és szabályozásához kapcsolódó készségek gyakorlása ugyanakkor szerepet 
játszik a társas viselkedésben is 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 
tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott 
legfontosabb képzőművészeti és építészeti alkotásokat, nemzetünk hagyományos 
tárgykultúráját és díszítőművészetét, ezáltal büszkék legyenek a magyar kultúrára, és 
kötődjenek szülőföldünk értékeihez. A befogadó tevékenység aktív alkotótevékenységgel 
támogatva a kreativitásfejlesztés egyedülálló lehetőségeként működik.  

1–2. évfolyam 
Az iskolába lépő első osztályos gyerekek vizuális nevelésének legfontosabb feladata az, hogy 
az alkotás örömét, motiváltságát megőrizze, fenntartsa. Ehhez életkori sajátosságaikat, 
érdeklődésüket, személyes tapasztalataikat figyelembe vevő feladatrendszerre van szükség, 
mely sok játékos elemet tartalmaz és épít a gyerekek sajátos humorérzékére is. Alkotói és 
befogadói képességeik fejlesztése közben meg kell tanítani a gyerekeket a hagyományos 
ceruzarajz, tollrajz, víz- és temperafestés, agyaggal végzett mintázás és más, változatos 
anyagok és eszközök szakszerű használatára. Az első két iskolai évfolyam fontos feladata a 
kisiskolások vizuális műveltségének megalapozása. Fontos, hogy a gyerekek elé kerülő 
képanyag, az alkotó munka motivációjára használt mesék, zenék, táncmozgások mind-mind 
hozzájáruljanak magyar kultúrájuk és magyar műveltségük kialakulásához, mely fontos alapja 
a más kultúrák elfogadásának. 

3–4. évfolyam 
Ebben az iskolaszakaszban is kiemelt fontosságú az örömteli, motivált alkotói energiák 
fenntartása, melyet a változatos, élményalapú feladatok rendszerében, a gyerekek személyes 
érdeklődését figyelemmel kísérő és azt elfogadó, differenciált feladatkiadással, személyre 
szabott, formáló- segítő értékeléssel és figyelemmel érhetünk el. 



 

 

Az adott korosztály mindennapi digitális eszközfelhasználó. Ezért fontos a digitális képkészítés 
lehetőségeivel, a gyerek környezetében egyre hangsúlyosabbá váló médiajelenségekkel iskolai 
keretek között zajló foglalkozás is.  A 3-4. évfolyam tanulói egyre inkább képesek tanulótársaik 
alkotásait értékelni. Fontos, hogy ez a képesség saját munkájuk értékelésében is 
megmutatkozzon, értéknek tekintsék a befejezett, kész alkotás létrehozását.   

2. A számonkérés és értékelés elvei 

A tantárgy sajátossága, hogy a tanórai tevékenység gyakorlatközpontú; kiemelkedő jellemzője, 
hogy a tanulási folyamatban központi szerepet kap az ismereteken túlmutató tudásalkalmazás, 
ezért az értékelés elsősorban az alkotó folyamatra, a munkavégzési szokásokra, az elkészült 
produktumra irányul, és jelentős szerepet kap benne az elért sikerek, eredmények kiemelése, a 
pozitív megerősítés. 

3. Tankönyvek, segédletek  

Az alsós tanító szabadon választhat a forgalomban lévő tankönyvek közül, mely megfelel a 
helyi tantervben foglalt tartalomnak, illetve a fenntartó által elfogadásra került. 
 



 

 

2020-TÓL HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA TANTÁRGYBÓL  
1. évfolyam 

Heti óraszám: 2 óra 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom 
Taneszközök és javasolt 

tevékenységek 
Javasolt Tervezett 

Vizuális 
kifejezőeszközök 

– Érzékelés, 
jellemzők, 
tapasztalat 

horizontáli
san beépül 

a többi 
témakörbe 

  

 Közvetlen megfigyelések útján 
szerzett konkrét vizuális 
tapasztalatok alapján vizuális 
jellemzők kiválasztása, 
csoportosítása, megnevezése és 
az érzékszervi tapasztalatok 
következetes felhasználása az 
alkotómunka során. Megadott 
szempontok alapján természeti 
és mesterséges tárgyak gyűjtése, 
megfigyelése, és a 
megfigyelések alapján a tárgyak 
pontos leírása és változatos 
vizuális megjelenítése játékos 
feladatokban. 

Síkbeli és térbeli 
alkotások – Mese, 
fantázia, képzelet, 

személyes 
élmények 

28 28 

- Elképzelt vagy hallott történetek, rövid szövegek, 
irodalmi (pl. mese, vers) vagy zenei élmények 
(gyermekdal, gyermekjáték, mondóka) különböző 
részleteinek vizuális bemutatása a saját ötletek 
megjelenítése érdekében, különböző eszközökkel 
síkban és térben (pl. színes rajz, festmény, nyomat, 
kollázs, plasztika, makett, tabló). 

 
- -Korábban átélt események, különböző személyes 

élmények felidézése és tetszőleges megjelenítése 
különböző eszközökkel síkban és térben (térábrázolási 
képesség, emberábrázolás, kifejezőképesség 
fejlesztése) 

 



 

 

- Adott érzelmi állapot (pl. boldogság, rémület, 
tanácstalanság) kifejezése arcjátékkal és gesztusokkal, 
az érzelmek kifejezési lehetőségeinek tudatosítása 
érdekében.  

- Magyar népmesékhez, népi mondókákhoz, 
népdalokhoz vizuális illusztráció készítése. 

Vizuális 
információ – 

Vizuális jelek a 
környezetünkben 

6 6 

- A tanulás során felmerülő helyzetekben tanítási 
egységekhez, és egyéb tantárgyi tartalmakhoz a 
tanulást vagy megértést segítő egyszerű ábra (pl. 
számegyenes, betűsablon, szókártya) és eszköz (pl. 
tabló, makett, társasjáték) készítése, személyes célok 
érvényesítésével 

- Közvetlen környezetében található jelek, jelzések (pl. 
útjelzés, közlekedési jelzés, piktogram, zenei kotta) 
gyűjtése, értelmezése tanítói segítséggel és a 
tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban (pl. 
rajzolt közlekedési terepasztal és annak kiegészítése 
térbeli közlekedési táblákkal). 

 

Médiahasználat –
Valós és virtuális 

információk 
6 6 

- Különböző médiumok (pl. könyv, televízió, film, 
internet, videojáték) egyszerű példáinak elemzése 
tanári segítséggel, a valóságos és az elképzelt 
helyzetek azonosítása céljából 

 

Álló- és mozgókép 
– Kép, hang, 

történet 
6 6 

 Egyszerű mozgóképi részletekben (pl. mesefilm, animációs 
film : Magyar népmesék, Rófusz Ferenc: A légy) hangok és 
a képek által közvetített érzelmek (pl. öröm, düh, félelem) 
azonosítása a hatások közös megbeszélésével. 

 Fotó- vagy rajzsorozat készítése a mindennapok során 
tapasztalható időbeli változások szemléltetése érdekében 
(pl. napirend, naplemente, Luca-búza fejlődése). 

 Mozgásillúziót keltő régi papírjátékok megismerése a 
tapasztalatok felhasználása önálló alkotó munkában (pl. 
“pörgetős mozi”). 

 

Természetes és 
mesterséges 

10 12  Egyszerű természeti- és mesterséges formák elemző-
értelmező rajzolása.  

 



 

 

környezet – Valós 
és kitalált tárgyak 

 A készült rajzok leegyszerűsítésével sor- és terülődísz 
alkotása (megfigyelés utáni értelmező rajz készítése, 
részletkiemelés, nagyítás, átíró, redukáló motívumtervezés, 
sablonalakítás kivágással ismétlés sordísz alkotással, 
terülődísz alakzatba rendezéssel technika: stencilezés, 
átrajzolás, színezés, nyomat). 

 Egyszerű tárgy készítése hagyományos kézműves 
technikák alkalmazásával (pl. fonás, szövés, gyöngyfűzés, 
agyagozás). 

 Dramatikus játék céljára ujjbáb, síkbáb, kellék (pl. 
varázspálca, “rámás csizma”, “kőleves”) jelmezelem (pl. 
kalap, maszk, kötény), díszlet tervezése és elkészítése 
természetes vagy mesterséges/újrahasznosítható 
anyagokból (pl. textil, fonal, papír vagy műanyag hulladék, 
természetben talált anyagok) csoportmunkában is. 

Természetes és 
mesterséges 
környezet – 
Közvetlen 

környezetünk 

12 14 

 A közvetlen környezet elemeinek és épülettípusainak (utca, 
tér, műemlék, nevezetes épület) összegyűjtése és életszerű 
megfigyelése, adott helyszínen vagy emlékezetből, 
megfigyelési szempontok szerinti megörökítése különböző 
technikákkal (pl. rajzolás, festés, mintázás, montázs). 

 A közvetlen környezet különböző méretű tereinek (pl. utca, 
játszótér, buszmegálló, saját szoba, éléskamra, fiók) 
megfigyelése és leírása különböző szempontok szerint (pl. 
zajok, szagok, színek, funkciók, rendezettség) és a 
tapasztalatok felhasználásával a tér áttervezése a tér 
jellemzőinek, stílusának vagy hangulatának 
megváltoztatása érdekében, csoportmunkában is. A 
tervezés érdekében egyszerű rajzok készítése és szöveges 
magyarázata. 

 A közvetlen környezet épített/tervezett elemeinek és 
épülettípusainak összegyűjtése (pl. park, iskola, vegyesbolt, 
templom, bisztró, víztorony, szemétgyűjtő sziget) és 
vizuális megjelenítése különböző eszközökkel síkban és 
térben (pl. rajz, festés, montázs, talált tárgy átalakítás, 
makett). A gyűjtés segítségével a szűkebb lakóhely 

 Helyi múzeum, kiállítás, 
helytörténeti gyűjtemény, tájház 
látogatása, azzal kapcsolatos 
ismeretszerzés alapján 
élményszerű vizuális 
megjelenítés 



 

 

választott részletének makettezése vagy megépítése 
egyszerű anyagokból, a tér játékos bemutatása érdekében, 
csoportmunkában is. 

Összesen 68 72  
 

 
2. évfolyam 

Heti óraszám: 2 óra 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom Taneszközök és javasolt tevékenységek 
Javasolt Tervezett 

Vizuális 
kifejezőeszközök 

– Érzékelés, 
jellemzők, 
tapasztalat 

horizontáli
san beépül 

a többi 
témakörbe 

  

 Közvetlen megfigyelések útján 
szerzett konkrét vizuális tapasztalatok 
alapján vizuális jellemzők 
kiválasztása, csoportosítása, 
megnevezése és az érzékszervi 
tapasztalatok következetes 
felhasználása az alkotómunka során. 
Megadott szempontok alapján 
természeti és mesterséges tárgyak 
gyűjtése, megfigyelése, és a 
megfigyelések alapján a tárgyak 
pontos leírása és változatos vizuális 
megjelenítése játékos feladatokban. 

Síkbeli és térbeli 
alkotások – Mese, 
fantázia, képzelet, 

személyes 
élmények 

28 32 

● korábban átélt eseményeket, tapasztalatokat, 
élményeket különböző vizuális eszközökkel, 
élményszerűen megjelenít: rajzol, fest, nyomtat, 
formáz, épít, fotóz és magyarázza azt; 

● azonosítja a nonverbális kommunikáció eszközeit: 
mimika, gesztus, ezzel kapcsolatos tapasztalatait 
közlési és kifejezési helyzetekben használja; 

● valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és 
dramatikusan feldolgozza: rajzol, fest, formáz, 
nyomtat, eljátszik, elmesél; 

 Saját kitalált történet elmesélése, és a 
történet néhány fontosabb jelenetének 
többalakos vizuális megjelenítése 
tetszőleges eszközökkel.  

● Korábban átélt események, 
különböző személyes élmények 
felidézése és tetszőleges 
megjelenítése különböző eszközökkel 
síkban és térben 



 

 

● adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni 
elképzelés szerint átértelmez. 

● saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, 
kiegészíti, magyarázza; 

● saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is 
tetszőlegesen megjeleníti. 

● Képek, vizuális műalkotások 
átértelmezése 

● Személyes érzelmek, hangulatok 
kifejezése képalkotásban 

● Tanult irodalmi, zenei élmények, és 
médiaélmények fontos helyszíneinek 
és szereplőinek megjelenítése síkban 
és térben egyszerű eszközök 
felhasználásával csoportmunkában is. 

Vizuális 
információ – 

Vizuális jelek a 
környezetünkben 

6 6 

● a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, 
gondolatait vizuális megjelenítés segítségével 
magyarázza, illusztrálja egyénileg és 
csoportmunkában; 

● a vizuális nyelv elemeinek értelmezésével és 
használatával kísérletezik; 

● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, 
meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, célzottan 
kommunikációs szándékú vizuális közléseket 
segítséggel értelmez; 

● egyszerű, mindennapok során használt jeleket 
felismer; 

● adott cél érdekében egyszerű vizuális kommunikációt 
szolgáló megjelenéseket – jel, meghívó, plakát – 
készít egyénileg vagy csoportmunkában; 

● pontosan ismeri államcímerünk és nemzeti zászlónk 
felépítését, összetevőit, színeit 

 Kisgyerekeknek szóló könyvborítók, 
füzetek, hirdetések üzenetének 
elemzése tanári segítséggel, és a 
tapasztalatok felhasználása egyszerű 
tervezési feladatokban (pl. plakát, 
névtábla, utcatábla, házszámtábla 
készítése, füzetborító, 
csomagolópapír, meghívó tervezése). 

 Közvetlen környezetében található 
jelek, jelzések gyűjtése, értelmezése 
tanítói segítséggel és a tapasztalatok 
felhasználása játékos feladatokban. 

 Iskolai életében megjelenő szabályok 
kapcsán piktogramokat, rajzi jeleket 
alkot. 
Magyar nemzeti szimbólumok 
gyűjtése 

 Magyar népi díszítőművészet 
jelkészletének gyűjtése, kísérletezés a 
szimbólumok értelmezésével tanítói 
segítséggel, egyénileg, vagy 
csoportban. 

Médiahasználat –
Valós és virtuális 

információk 
6 6 

● saját munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi 
részleteket szereplők karaktere, szín-, fényhatás, 
kompozíció, kifejezőerő szempontjából szövegesen 
elemez, összehasonlít; 

Régi magyar reklámok 
● Kisgyerekeknek szóló célzottan 

kommunikációs szándékú mozgóképi 
megjelenések üzenetének elemzése 



 

 

● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, 
meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, célzottan 
kommunikációs szándékú vizuális közléseket 
segítséggel értelmez; 

● adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet 
készít, valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan 
és dramatikusan feldolgozza: rajzol, 

tanári segítséggel, a kommunikációs 
célt szolgáló legfontosabb eszközök 
és az elért hatás megfigyelésével (pl. 
szín, képkivágás, hanghatás, szöveg), 
és a tapasztalatok felhasználása 
játékos feladatokban (pl. félelmetes-
megnyugtató hangok gyűjtése, adott 
mozgóképi részlet hangulatának 
érzékeltetése színes kompozícióban). 
adott cél érdekében fotót vagy rövid 
mozgóképet készít; 

● valós vagy digitális játékélményeit 
vizuálisan és dramatikusan 
feldolgozza: rajzol, fest, formáz, 
nyomtat, eljátszik, elmesél. 

Álló- és mozgókép 
– Kép, hang, 

történet 
6 6 

● az adott életkornak megfelelő rövid mozgóképi 
közléseket segítséggel elemez, a vizuális 
kifejezőeszközök használatának tudatosítása 
érdekében; 

● adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet 
készít; 

● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, 
meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, célzottan 
kommunikációs szándékú vizuális közléseket 
segítséggel értelmez; 

● időbeli történéseket egyszerű vizuális eszközökkel, 
segítséggel megjelenít; 

● saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is 
tetszőlegesen megjeleníti; 

● adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni 
elképzelés szerint átértelmez. 

 

 Egyszerű mozgóképi részletek, 
cselekményének elemzése, és a 
tapasztalatok felhasználása játékos 
feladatokban (pl. időbeli történés 
képkockáinak rendezése, hang nélkül 
bemutatott mozgóképi részletek 
“szinkronizálása“). 

 Egyszerű mozgóképi részletekben 
hangok és a képek által közvetített 
érzelmek (pl. öröm, düh, félelem) 
azonosítása a hatások közös 
megbeszélésével. 

 Fotó- vagy rajzsorozat készítése a 
mindennapok során tapasztalható 
időbeli változások szemléltetése 
érdekében. 

 Mozgásillúziót keltő régi papírjátékok 
megismerése a tapasztalatok 
felhasználása önálló alkotó 
munkában. 



 

 

Természetes és 
mesterséges 

környezet – Valós 
és kitalált tárgyak 

10 10 

● elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, 
dramatizál, ehhez egyszerű eszközöket: bábot, 
teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít 
csoportmunkában, és élményeit szövegesen 
megfogalmazza; 

● alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb 
technikáit: vág, ragaszt, tűz, varr, kötöz, fűz, mintáz; 

● gyűjtött természeti vagy mesterséges formák 
egyszerűsítésével, vagy a magyar díszítőművészet 
általa megismert mintakincsének felhasználásával 
mintát tervez; 

● adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás 
különböző technikáit egyénileg és csoportmunkában; 

● különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, 
szabadon épít, saját célok érdekében konstruál. 

 

 megfigyelés utáni értelmező rajz 
készítése, részletkiemelés, nagyítás, 
átíró, redukáló motívumtervezés, 
sablonalakítás kivágással ismétlés 
sordísz alkotással, terülődísz 
alakzatba rendezéssel technika: 
stencilezés, átrajzolás, színezés, 
nyomat). 

 Egyszerű tárgy készítése 
hagyományos kézműves technikák 
alkalmazásával (pl. fonás, szövés, 
nemezelés, gyöngyfűzés, agyagozás). 

 Elképzelt, mesebeli tárgyak tervezése 
és létrehozása választott egyszerű 
anyagokból (pl. papírpép, karton, 
hurkapálca, textil, gumi). 

 Dramatikus játék céljára ujjbáb, 
síkbáb, kellék jelmezelem (pl. kalap, 
maszk, kötény), díszlet tervezése és 
elkészítése 

 Gyerekcsoport által ismert mese 
alapján vár, kastély konstruálása. 

Természetes és 
mesterséges 
környezet – 
Közvetlen 

környezetünk 

12 12 

● egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret 
rendez, alakít, egyszerű makettet készít egyénileg 
vagy csoportmunkában, és az elképzelést szövegesen 
is bemutatja, magyarázza; 

● saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, 
kiegészíti, magyarázza; 

● képek, műalkotások, mozgóképi közlések 
megtekintése után adott szempontok szerint 
következtetést fogalmaz meg, megállapításait 
társaival is megvitatja; 

● adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás 
különböző technikáit egyénileg és csoportmunkában; 

 Helyi múzeum, kiállítás, helytörténeti 
gyűjtemény, tájház látogatása, azzal 
kapcsolatos ismeretszerzés alapján 
élményszerű vizuális megjelenítés 

 A közvetlen környezet elemeinek és 
épülettípusainak, különböző méretű 
tereinek, épített/tervezett elemeinek 
és épülettípusainak összegyűjtése és 
életszerű megfigyelése. rajzolás, 
festés, mintázás, montázs, egyszerű 
rajzok, talált tárgy átalakítás, makett. 



 

 

● saját kommunikációs célból egyszerű térbeli 
tájékozódást segítő ábrát – alaprajz, térkép – készít; 

● különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, 
szabadon épít, saját célok érdekében konstruál. 

Összesen 68 72  
 

 
  



 

 

3. évfolyam 
Heti óraszám: 2 óra 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom 
Taneszközök és javasolt 

tevékenységek 
Javasolt Tervezett 

Síkbeli és 
térbeli alkotások 

– Mese, 
fantázia, 
képzelet, 

személyes 
élmények 

18 29 

Élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző 
vizuális eszközökkel egyszerűen megjelenítése. 
Rövid szövegekhez, egyéb tananyagtartalmakhoz síkbeli és térbeli vizuális 
illusztrációt készítése különböző vizuális eszközökkel. 
Saját és társai vizuális munkáinak szövegesen értelmezése. 
Saját és mások érzelmeit, hangulatait vizuálisan megjeleníti. 
 
Nyári élmények vízen, vízben, víz alatt; Színország utcái; Titkos térkép; 
Titokzatos út / az előző órán készített térkép egyik szakasza/; Kincsesláda és 
tartalma; Mese képekben; Nevetés ( Érzelmek kifejezése); Farsangi álarc 
készítése; Egy nap története; Meseillusztráció; Versillusztráció 
 
Népművészeti díszítések 

 Rajzeszközök: színes, 
festék, tempera, gyurma, 
filctoll használata 

 Festmények 
megtekintése 

 Gyerekrajzok elemzése 
 Dramatikus feldolgozás 
 Okos Doboz, Wordwall 

feladatok 
 Régi képek 

Vizuális 
információ – 

Vizuális jelek a 
környezetünkbe

n 
 

6 6 

Tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, célzottan 
kommunikációs szándékú vizuális közlések értelmezése. 
Államcímerünk és nemzeti zászlónk felépítésének, összetevőinek, színeinek 
ismerete. 
Figyelemfelhívó jelek, színek ismerete. 
Alaprajz, térkép olvasása 
Egyszerű, mindennapok során használt jelek (pl. közlekedési jelek, útjelzés, 
piktogram, zenei kotta) 
Időjárási jelek megfigyelése, elemzése. 
Olvasó gyerekek; Tervezd meg saját zászlódat!; Plakát, szórólap készítése; 
Mini állatkert; Titkos térkép; Titokzatos út / az előző órán készített térkép 
egyik szakasza/; 

 Rajzeszközök: színes, 
festék, tempera, gyurma, 
filctoll használata 

 Festmények 
megtekintése 

 Mindennapi 
egyszerűsített jelek 
megfigyelése 

 Időjárási táblázat 
készítése 

Médiahasználat 
– Valós és 
virtuális 
információk 

6 6 

Képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után vélemény 
nyilvánítás. 
Valós vagy digitális játékélmények vizuálisan és dramatikusan való 
feldolgozása: rajzol, fest, formáz, nyomtat, eljátszik, elmesél. 

 Fekete,fehér 
művészfotók 
megfigyelése 



 

 

Adott álló- vagy mozgóképi megjelenések egyéni elképzelés szerint 
átértelmezése. 
A saját médiahasználati szokások átbeszélése. 
Gyerekeknek szóló műsorok elemzése. 
Madártávlatból; Épületek sokszínű világa (Épületek elhelyezése a térképen); 
Plakáttervezés; Televíziós mese, illetve gyerekfilm megjelenítése 

 Okos Doboz, Wordwall 
feladatok 

 Rajzeszközök: színes, 
festék, tempera, gyurma, 
filctoll használata 

Álló- és 
mozgókép – 
Kép, hang, 

történet 

5 5 

Képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után önállóan 
vélemény megfogalmazása és indokolása. 
Régi magyar gyerekfilmek megnézése. 
Saját történetet vizuális eszközökkel való megjelenítése. 
Kiállítás-látogatás; Kiállítás szervezése a munkákból; Saját mese képekben; 
Képregény készítése 
 

 Virtuális séta 
múzeumokban 

 Okos Doboz, Wordwall 
feladatok 

 Rajzeszközök: színes, 
festék, tempera, gyurma, 
filctoll használata 

Természetes és 
mesterséges 
környezet – 
Valós és kitalált 
tárgyak 

8 8 

Egy valós vagy képzeletbeli tárgy vagy jelenség megrajzolása 
Eszközként használható egyszerű természeti formák és tárgyak (pl. régi 
konyhai eszközök, ritka szerszámok) elemző-értelmező rajza megfigyelés 
alapján, kiemelés nagyítással. 
Magyar népi cserépedények megfigyelése. 
Korong nélkül készülő, adott funkcióra alkalmas egyszerű agyagedény 
készítése. 
Hulladékanyagokból új funkcióval bíró tárgyak tervezése, kivitelezése. 
Egyszerű mesterséges forma tanulmányozása. Az elöl- és oldalnézet: Milyen 
is egy tárgy?; Képkeret készítése; Tervezzünk sálat a madárijesztőnek!; 
Anyák Napjára üdvözlőlap; Csendélet; Terítő tervezése; Ruhakép 

 Rajzeszközök: színes, 
festék, tempera, gyurma, 
filctoll használata 

 Régi tárgyak gyűjtése 
 Interneten keresés: 

korsók, terítők 

Természetes és 
mesterséges 
környezet – 
Közvetlen 
környezetünk 

8 2 

Egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt tér berendezése. 
Évszakoknak megfelelően természeti formákból való kép- és tárgyalkotás 
Kiállítás, múzeum, helytörténeti gyűjtemény, tájház felkeresése. 
Közvetlen környezet képi megjelenítése. 
Iskolai élmények rajzos megfogalmazása 
Osztálydíszítés; Az én iskolám; Sorverseny; Tornázzunk!; Téli kép 
csoportmunkában; Bentről ki, vagy kintről be( A hideg-meleg színellentét 
felhasználása.); A tél örömei; Téli sportok; Levélkép;  

 Rajzeszközök: színes, 
festék, tempera, gyurma, 
filctoll használata 

 Festmények 
megtekintése 

 Gyerekrajzok 
megfigyelése 

 Séta a környéken 

Pályázatok  8 
Iskolai, megyei és országos rajzpályázatokon való részvétel  Rajzeszközök: színes, 

festék, tempera, gyurma, 
filctoll használata 



 

 

Összesen 51 72 
  

 
  



 

 

4. évfolyam 
Heti óraszám: 2 óra 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom 
Taneszközök és javasolt 

tevékenységek 
javasolt tervezett 

 Síkbeli és térbeli alkotások   8 8 

Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények  
− élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit 

különböző vizuális eszközökkel egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, 
nyomtat, fotóz, formáz, épít; 

− korábban átélt eseményeket, tapasztalatokat, élményeket különböző 
vizuális eszközökkel, élményszerűen megjelenít: rajzol, fest, nyomtat, 
formáz, épít, fotóz és magyarázza azt; 

− rövid szövegekhez, egyéb tananyagtartalmakhoz síkbeli és térbeli 
vizuális illusztrációt készít különböző vizuális eszközökkel: rajzol, fest, 
nyomtat, fotóz, formáz, épít és a képet, tárgyat szövegesen értelmezi; 

− saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, 
magyarázza; 

− saját munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket 
szereplők karaktere, szín-, fényhatás, kompozíció, kifejezőerő 
szempontjából szövegesen elemez, összehasonlít; 

− képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után önállóan 
megfogalmazza és indokolja tetszésítéletét; 

− valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan 
feldolgozza: rajzol, fest, formáz, nyomtat, eljátszik, elmesél; 

− saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen 
megjeleníti.  

− egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, 
egyszerű makettet készít egyénileg vagy csoportmunkában, és az 
elképzelést szövegesen is bemutatja, magyarázza; 

− elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez 
egyszerű eszközöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt 
készít csoportmunkában, és élményeit szövegesen megfogalmazza; 

− Festmények 
megtekintése 

− Gyerekrajzok 
elemzése 

− Dramatikus 
feldolgozás 
 

Rajzeszközök: színes, festék, 
tempera, gyurma, filctoll 
használata 
 

 



 

 

− saját és mások érzelmeit, hangulatait segítséggel megfogalmazza és 
egyszerű dramatikus eszközökkel eljátssza, vizuális eszközökkel 
megjeleníti; 

− azonosítja a nonverbális kommunikáció eszközeit: mimika, gesztus, 
ezzel kapcsolatos tapasztalatait közlési és kifejezési helyzetekben 
használja; 

− időbeli történéseket egyszerű vizuális eszközökkel, segítséggel 
megjelenít; 

− adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint 
átértelmez. 

 Vizuálisinformáció 5 5 

Vizuális jelek a környezetünkben  
− a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális 

megjelenítés segítségével magyarázza, illusztrálja egyénileg és 
csoportmunkában; 

− az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, 
figyelemfelkeltést szolgáló, célzottan kommunikációs szándékú 
vizuális közléseket segítséggel értelmez; 

− egyszerű, mindennapok során használt jeleket felismer; 
− pontosan ismeri államcímerünk és nemzeti zászlónk felépítését, 

összetevőit, színeit; 
− adott cél érdekében egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló 

megjelenéseket – jel, meghívó, plakát – készít egyénileg vagy 
csoportmunkában; 

− saját kommunikációs célból egyszerű térbeli tájékozódást segítő ábrát – 
alaprajz, térkép – készít. 

− Mindennapi 
egyszerűsített jelek 
megfigyelése 

− Időjárási táblázat 
készítése 

− Nemzetközi jelzések 
− Piktogramok 

tervezése 
 

 
Rajzeszközök: színes, festék, 
tempera, gyurma, filctoll 
használata 

 

 A média társadalmi szerepe 
és használata 

2 6 

Médiahasználat, élménybefogadás, élményfeldolgozás 
Médiumok a mindennapi környezetünkben 

− képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után adott 
szempontok szerint következtetést fogalmaz meg, megállapításait 
társaival is megvitatja; 

− valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan 
feldolgozza: rajzol, fest, formáz, nyomtat, eljátszik, elmesél; 

− a vizuális nyelv elemeinek értelmezésével és használatával kísérletezik; 

- A saját 
médiahasználati 
szokások 
kialakításának 
segítése 

- A játékok jelentősége 
- Rövid 

mozgóképtörténet 
elemzése 



 

 

− az adott életkornak megfelelő rövid mozgóképi közléseket segítséggel 
elemez, a vizuális kifejezőeszközök használatának tudatosítása 
érdekében; 

− az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, 
figyelemfelkeltést szolgáló, célzottan kommunikációs szándékú 
vizuális közléseket segítséggel értelmez; 

− azonosítja a gyerekeknek szóló, vagy fogyasztásra ösztönző, célzottan 
kommunikációs szándékú vizuális közléseket; 

− adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít; 
− adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint 

átértelmez. 

- Gyerekeknek szóló 
műsorok 
csoportosítása 

A média kifejezőeszközei 4 6 

A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása 
− saját munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket 

szereplők karaktere, szín-, fényhatás, kompozíció, kifejezőerő 
szempontjából szövegesen elemez, összehasonlít; 

− képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után önállóan 
megfogalmazza és indokolja tetszésítéletét; 

− képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után adott 
szempontok szerint következtetést fogalmaz meg, megállapításait 
társaival is megvitatja; 

− az adott életkornak megfelelő rövid mozgóképi közléseket segítséggel 
elemez, a vizuális kifejezőeszközök használatának tudatosítása 
érdekében; 

− időbeli történéseket egyszerű vizuális eszközökkel, segítséggel 
megjelenít; 

− saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen 
megjeleníti; 

− adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít. 

- Képtörténetek 
készítése 

- Képregények 
készítése 
 
 

Rajzeszközök: színes, festék, 
tempera, gyurma, filctoll 
használata 

 

A média társadalmi szerepe 
és használata 

3 3 

A média működési módja, mediális információforrások megbízhatósága - Virtuális séta 
múzeumokban 

- Okos Doboz, 
Wordwall feladatok 

- Média hírek 
elemzése, 
csoportosítása 



 

 

 

Álló és mozgókép- Kép, 
hang, történet 

3 3 

Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, biztonságos internethasználat 
− saját munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket 

szereplők karaktere, szín-, fényhatás, kompozíció, kifejezőerő 
szempontjából szövegesen elemez, összehasonlít; 

− képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után önállóan 
megfogalmazza és indokolja tetszésítéletét; 

− képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után adott 
szempontok szerint következtetést fogalmaz meg, megállapításait 
társaival is megvitatja; 

− az adott életkornak megfelelő rövid mozgóképi közléseket segítséggel 
elemez, a vizuális kifejezőeszközök használatának tudatosítása 
érdekében; 

− időbeli történéseket egyszerű vizuális eszközökkel, segítséggel 
megjelenít; 

− saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen 
megjeleníti; 

− adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít. 

− Virtuális séta 
múzeumokban 

− Okos Doboz, 
Wordwall feladatok 

 

9. Természetes és 
mesterséges környezet –  

8 8 

Tárgy- és környezetkultúra -Tárgyak és használatuk 
− elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez 

egyszerű eszközöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt 
készít csoportmunkában, és élményeit szövegesen megfogalmazza; 

− saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, 
magyarázza; 

− alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit: vág, 
ragaszt, tűz, varr, kötöz, fűz, mintáz; 

− adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző 
technikáit egyénileg és csoportmunkában; 

− különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok 
érdekében konstruál; 

− különböző alakzatokat, motívumokat, egyszerű vizuális megjelenéseket 
látvány alapján, különböző vizuális eszközökkel, viszonylagos 
pontossággal megjelenít: rajzol, fest, nyomtat, formáz, épít; 

- Séta a környéken 
- Természetes anyagok 

használatával kép és 
tárgy készítése 

- Újrahasznosított 
anyagokból más 
készítése 

- Pázmándi minták, 
népi motívumok 
megismerése 

 
Rajzeszközök: színes, festék, 
tempera, gyurma, filctoll 
használata 
 



 

 

− gyűjtött természeti vagy mesterséges formák egyszerűsítésével, vagy a 
magyar díszítőművészet általa megismert mintakincsének 
felhasználásával mintát tervez. 

Összes óraszám: 72   



 

 

ANGOL NYELV 
 
1. Célok és fejlesztési feladatok 

A modern élő idegennyelv-oktatás elsődleges célkitűzése a nyelvtanulók nyelvi 
cselekvőképességének fejlesztése. Ennek értelmében a nyelvtanuló képessé válik arra, hogy a 
nyelvet kommunikációs céljainak és igényeinek megfelelően valódi szituációkban tudja 
használni. A tevékenységközpontú élő idegennyelv-oktatás a tanuló-központúságot szem előtt 
tartva a tanulók számára életkorukkal, illetve érdeklődésükkel összhangban lévő helyzeteket 
teremt. Az élő idegen nyelv ismerete által a tanulók megismerik és megértik az adott nyelvet 
használó embereket és kultúrákat, és erre építve nyitottabbá, megértőbbé, érdeklődőbbé és 
tájékozottabbá válnak. Ez hozzájárul személyes és társas kompetenciájuk fejlődéséhez, amely 
mind az iskolában, mind magánéletükben segíti majd őket további nyelvtanulási és egyéb 
céljaik elérésében. A nyelvtanulás emellett hatékonyan fejleszti a tanulási és gondolkodási 
stratégiák beépülését a tanulók tanulási kompetenciájába, valamint jelentős szerepet játszik a 
tantárgyak közötti tudásintegrációban is. A tantárgyakon átívelő, interdiszciplináris szemlélet 
segítségével a tanulók az idegen nyelv tanulása során fel tudják használni a más tantárgyak 
keretében szerzett ismereteiket, valamint építhetnek nyelvtudásukra más tantárgyak 
tudásanyagának bővítése során. 

A köznevelési intézményekben elsajátítható élő idegen nyelvek tanítása és tanulása során 
figyelembe kell venni, hogy az idegen nyelveket a tanulók nem kizárólag a nyelvórákon 
tanulják, hanem az iskolán kívüli, mindennapi tevékenységeiken keresztül is elsajátítanak 
nyelvi elemeket, önállóan vagy társaikkal együttműködve. Az önszabályozó, hosszú távon is 
fenntartható nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlen a tanórán kívüli tevékenységekre is 
építeni a nyelvtanításban, ezzel élővé és megfoghatóvá téve a nyelvtanulási célokat. A célok 
megvalósításához szükséges a tanulók nyelvtanulási tapasztalatainak és igényeinek folyamatos 
feltárása, egyéni különbségeik megismerése, valamint a 21. századi, akár digitális eszközök és 
tartalmak beépítése a nyelvtanulás folyamatába. A hatékonyság és eredményesség érdekében 
feltétlenül szükséges a fejlesztési területek integrált megközelítése, beleértve a nyelvtani 
ismeretek életkornak és nyelvi szintnek megfelelő, funkcionális átadását. A kommunikációs 
lehetőségek növeléséhez javasolt a mindenkori csoportbontás megteremtése. 

A kisgyermekkori idegen nyelvi fejlesztés legfontosabb céljai közé a kedvező nyelvtanulási 
attitűd kialakítása, illetve a motiváció megteremtése és fenntartása tartozik. A nyelvtanulás első 
szakaszában a gyermek megismerkedik az idegen nyelvek létezésével, a nyelvtudás 
fontosságával, és bepillantást nyer a célnyelvi kultúrákba. 

A szelíd nyelvi nevelés élményalapú és tevékenységközpontú, fő célja a nyelv és a nyelvtanulás 
megszerettetésén túl a nyelvtanulás mindennapokban betöltött szerepének megértése és a 
célnyelvi kultúrák megismerése. 

Az önálló nyelvtanulóvá válás során a tanuló megismerkedik olyan alapvető tanulási 
stratégiákkal, amelyek segítségével képessé válik nyelvtudását folyamatosan fejleszteni és 
fenntartani, valamint az aktív nyelvtanulást megalapozni. 



 

 

A tanulási folyamat során szerzett siker növeli és fejleszti az önbizalmat, önismeretet, 
önértékelést és az együttműködési hajlandóságot. 

A hangsúly a szóbeliségen, a játékosságon és az életkornak, illetve nyelvi szintnek megfelelő 
kommunikáció megvalósulásán van. A gyermekbarát, vizuális elemekben gazdag, szemléletes 
tanulási környezet, valamint az irányító pozitív tanári viszonyulás segítségével a tanuló megérti, 
hogy már kevés nyelvtudását is fel tudja használni valós helyzetekben. 

Az idegen nyelvi órákon a tanuló életkori sajátosságainak és fejlettségi szintjének megfelelő, 
érdekes, változatos és kihívást jelentő tevékenységek által kerül közel az idegen nyelvhez. 

A korosztály sajátosságainak megfelelően a beszédértés és a beszédkészség, valamint az 
interakció komplex fejlesztésén van a hangsúly. A nyelvi tartalmakat minden esetben 
kontextusba ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során javasolt feldolgozni. 

A nyelvórákat az örömteli játékosság, mozgással, dramatizálással összekapcsolt daltanulás, 
mondókázás, mesélés és változatos munkaformák kell, hogy jellemezzék. 

A tanulás tartalmát, tananyagait a nyelvtanuló igényeinek és egyéni különbségeinek 
megfelelően kell folyamatosan tervezni és alakítani, minél inkább szem előtt tartva a 21. századi 
eszközök nyújtotta lehetőségeket. 

A tanuló ismerjen meg az életkorának és érdeklődésének megfelelő autentikus anyagokat is, 
amelyek tovább erősítik a nyelvtanulási motivációját, és legyen alkalma találkozni a következő 
szövegtípusokkal: gyermekirodalmi szövegek, a populáris kultúra szövegei, ismeretterjesztő és 
tényközlő, valamint személyes interakcióhoz, élményekhez, játékos tanuláshoz kapcsolódó 
szövegek. 

Az adott nevelési-oktatási szakaszban egy élő idegen nyelv kötelező, melynek tanulási 
eredményeit, követelményeit a Nat szabályozza, és amelynek kimenetére nem határozható meg 
KER szerinti nyelvi szint. 

A nyelvtanulás ugyanakkor már ebben a képzési szakaszban is szorosan kapcsolódik más 
tanulási területekhez, ezzel tudatosítva a tanulókban azt, hogy a nyelvtudás nem önmagáért való 
cél, hanem eszköz a világ megismerésére és egyéni céljaik elérésére. 

A 4. évfolyamon elvárt általános követelmények megegyeznek a 2020-ban kiadott Nemzeti 
Alaptanterv által előírt követelményekkel, miszerint 

„A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

1. megismerkedik az idegen nyelvvel, a nyelvtanulással és örömmel vesz részt az órákon; 

2. bekapcsolódik a szóbeliséget, írást, szövegértést vagy interakciót igénylő alapvető és korának 
megfelelő játékos, élményalapú élő idegen nyelvi tevékenységekbe; 

3. szóban visszaad szavakat, esetleg rövid, nagyon egyszerű szövegeket hoz létre; 

4. lemásol, leír szavakat és rövid, nagyon egyszerű szövegeket; 



 

 

5. követi a szintjének megfelelő, vizuális vagy nonverbális eszközökkel támogatott, ismert 
célnyelvi óravezetést, utasításokat; 

6. felismeri és használja a legegyszerűbb, mindennapi nyelvi funkciókat; 

7. elmondja magáról a legalapvetőbb információkat; 

8. ismeri az adott célnyelvi kultúrákhoz tartozó országok fontosabb jellemzőit és a hozzájuk 
tartozó alapvető nyelvi elemeket; 

9. törekszik a tanult nyelvi elemek megfelelő kiejtésére; 

10. célnyelvi tanulmányain keresztül nyitottabbá, a világ felé érdeklődőbbé válik.” 

 

2. A számonkérés és értékelés elvei 

Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló    
beszédkészsége, kommunikációs és problémamegoldó képessége. 
Az értékelés kettős céljának megfelelően mindig meg kell találni a helyes arányt a formatív és 
a szummatív értékelés között. 
Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az életkornak 
megfelelőek legyenek. A hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak 
lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről 
valamely konkrét, egyénileg vagy csoportosan elkészített termék (rajz, modell, poszter, plakát, 
prezentáció, vers, ének stb.) létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. 
Egy féléven belül a tanulóknak a heti óraszám+1, de minimum 3 osztályzattal kell 
rendelkezniük, törekedve a szóbeliség és írásbeliség megfelelő arányára. 
A felsőbb osztályba való továbbhaladás feltétele a tantervben megfogalmazott követelmények 
30%-os teljesítése. A tanév végi és a félévi jegyek megállapításakor figyelembe vesszük az 
átlag mellett a pozitív, ill. negatív tendenciákat, a tanuló tanórai aktivitását, az órára készülés 
folyamatosságát, a tanuló önmagához viszonyított fejlődését, ill. hanyatló teljesítményét is. 
Első és második évfolyamon szöveges értékelés készül, harmadik és negyedik évfolyamon 
érdemjeggyel értékelünk. 
 

 
 

3. Tankönyvek, segédletek 

A szaktanár szabadon választhat a tankönyvjegyzékben szereplő könyvek közül, mely megfelel 
a helyi tantervben foglalt tartalomnak. 
 
Az angol tantárgy helyi tanterve a 2020-ban kiadott Nemzeti Alaptanterv és a kerettanterv 
alapján készült. 



 

 

2020-TÓL HELYI TANTERV ANGOL TANTÁRGYBÓL 
 

1. évfolyam 
 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom Taneszköz 
Tervezett 

Personal topics and 
topics concerning 

immediate 
environment and 

nature 

13 

Köszöntések, bemutatkozás 
Egyszerű köszönési formák (Hi. Bye.) 
Bemutatkozás (I'm ...) 
Interakciók találkozáskor (How are you? Fine, thank you.) 
Otthon, család 
Családtagok nevei (mum, dad, brother, sister) 
Étkezés 
Ételek nevei (hamburger, icecream...) 
Gyümölcsök, zöldségek (apple, tomato...) 
Szeretem – nem szeretem kifejezése (I like – I don't like) 
Köszönet – elutasítás 
Állatok 
Állatok a parkban 
Háziállatok (dog, cat, fish...) 
Játékok, tárgyak 
Játékok nevei (ball, doll, balloon...) 
Birtoklás kifejezése (have got) 

labda 
babzsák 
képek 
szókártyák 
poszterek 
térképek 
hanganyagok (cd és 
internet) 
videóanyagok (cd és 
internet) 
játékok 
demonstrációs tárgyak 
(pl. játékgyümölcsök, 
plüssállatok...) 
online játékok 
társasjátékok 

Topics concerning 
classroom activities 3 

Iskola 
Egyszerű utasítások (Stand up. Sit down....) 
A tanterem tárgyai (desk, chair, pencil, book) 

 
Cross-curricular topics 

and activities 
9 

Színek 
Alapszínek nevei (red, blue, yellow, green ...) 
Kedvenc szín 
Színnel kapcsolatos kérdés – válasz 
Környezetünk 
Időjárás (hot, cold...) 



 

 

Helyek nevei (park, zoo) 
Szabadidős tevékenységek 
Az emberi test 
A test részei (head, arm, leg...) 
Az arc részei (eyes, nose...) 
Melléknevek (big, small...) 
Számok 
Számok: 1-10 
Életkorral kapcsolatos kérdésre válasz 
Témahetek 
Digitális és fenntarthatósági témahét 

English and language 
learning 1 

 
Az angol nyelv hangkészletével való ismerkedés 
Zenehallgatás, mesenézés 

Intercultural topics 2 
Ünnepek Magyarországon és az Egyesült Királyságban (Christmas, Easter...) 
Szokások az angol nyelvterületen 

Playful learning 5 
Autentikus körjátékok, mondókák 
Nyelvi játékok: barkochba, activity, bingó 
Játékos szótanulás 

Entertainment 2 
Képregénykockák sorba rendezése 
Online játékok és gyakorló feladatok 
Célnyelvi társasjátékok 

Gaining and sharing 
knowledge 1 

Gyűjtőmunka 
Rajz, poszterkészítés 

Összesen 36  

 
 
 
 



 

 

 
 

 

2. évfolyam 
 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom Taneszköz 
Tervezett 

Personal topics and topics 
concerning immediate 

environment and nature 
13 

Köszöntések, bemutatkozás 
Egyszerű köszönési formák (Hi. Hello. Bye.) 
Bemutatkozás: kérdés -válasz (What's your name?) 
Interakciók találkozáskor (How are you? Fine, thank you.) 
Otthon, család 
Családtagok nevei (mum, dad, brother, sister) 
Háziállatok (dog, cat, fish...) 
Szobák és lakás (house, bedroom, kitchen...) 
Helyek nevei (park, zoo, farm) 
Személyes névmások (I, you, he, she) 
Étkezés 
Ételek nevei (pizza, hamburger...) 
Gyümölcsök, zöldségek (apple, tomato...) 
Szeretem – nem szeretem kifejezése (like) 
Köszönet – elutasítás 
Állatok 
Állatok a farmon (goat, pig, horse …) 
Játékok, tárgyak 
Játékok nevei (ball, bike, doll, car, robot, balloon...) 
Birtoklás kifejezése (have got) 
Elektromos eszközök nevei (tablet, watch, phone...) 

labda 
babzsák 
képek 
poszterek 
térképek 
hanganyagok (cd és 
internet) 
videóanyagok (cd és 
internet) 
játékok 
demonstrációs tárgyak 
(pl. játékgyümölcsök, 
plüssállatok...) 
online játékok 
társasjátékok 

Topics concerning classroom 
activities 3 

Iskola 
Egyszerű utasítások (Stand up. Sit down....) 
A tanterem tárgyai (desk, chair, pencil, book...) 
Kérdés – válasz tárgyakról (What's this?) 



 

 

Cross-curricular topics and 
activities 9 

Színek 
Színek nevei (red, blue, yellow, green, black, white, brown...) 
Kedvenc szín 
Színnel kapcsolatos kérdés – válasz 
Környezetünk 
Időjárás (hot, cold) 
Szabadidős tevékenységek, igék, sportok  (ride, run, paint, fly, jump...) 
Képesség kifejezése, kérdés – válasz (can) 
Az emberi test 
A test részei (head, shoulders, hand...) 
Az arc részei (eyes, ears, nose...) 
Melléknevek személyek leírására (happy, tall...) 
Birtoklás: kijelentés, válasz kérdésre (have got) 
Számok 
Számok: 1-10 
Életkorral kapcsolatos kérdésre válasz (How old are you? I'm …) 
Témahetek 
Digitális és fenntarthatósági témahét 

English and language learning 1 
 
Az angol nyelv hangkészletével való ismerkedés 
Zenehallgatás, mesenézés 

Intercultural topics 2 
Ünnepek Magyarországon és az Egyesült Királyságban (Christmas, Easter...) 
Szokások az angol nyelvterületen 

Playful learning 5 
Autentikus körjátékok, mondókák 
Nyelvi játékok: barkochba, activity, bingó 
Játékos szótanulás 

Entertainment 2 
Képregénykockák sorba rendezése 
Online játékok és gyakorló feladatok 
Célnyelvi társasjátékok 

 



 

 

Gaining and sharing 
knowledge 1 

Gyűjtőmunka 
Rajz, poszterkészítés 

Összesen 36   

 

 

 

3. évfolyam 
 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom Taneszköz 
Tervezett 

Personal topics and topics 
concerning immediate 

environment and nature 
10 

Köszöntések, bemutatkozás 
Egyszerű köszönési formák (Hi. Hello. Bye. Good morning. Goodbye.) 
Bemutatkozás: kérdés -válasz (What's your name?) 
Interakciók találkozáskor (How are you? Fine, thank you.) 
Otthon, család 
Családtagok nevei (mum, dad, brother, sister) 
Szobák a lakásban 
Játékok nevei (ball, bike, doll, car, robot, balloon ...) 
Birtoklás kifejezése (have got) 
Helyek nevei (park, zoo, farm) 
Étkezés 
Ételek, italok nevei (milk, water, hamburger, pizza ...) 
Gyümölcsök, zöldségek (apple, grapes, tomatoes ...) 
Szeretem – nem szeretem kifejezése, kérdés - válasz (like) 
Egyszerű éttermi szituációk: étel kérése, megköszönése (Can I have …? Here 
you are.  Thank you. You're welcome.) 
Éhség – szomjúság kifejezése (I'm hungry. I'm thirsty.) 
Állatok 

labda 
babzsák 
képek 
szókártyák 
mondatkártyák 
poszterek 
térképek 
hanganyagok (cd és 
internet) 
videóanyagok (cd és 
internet) 
játékok 
demonstrációs tárgyak 
(pl. játékgyümölcsök, 
plüssállatok...) 
online játékok 
társasjátékok 
 



 

 

Háziállatok (dog, cat, fish...) 
Állatok az állatkertben (zebra, koala, monkey ...) 

Topics concerning classroom 
activities 3 

Iskola 
Egyszerű utasítások (Stand up. Sit down....) 
A tanterem tárgyai (desk, chair, board, notebook ...) 
Kérdés – válasz tárgyakról (What's this?) 
Felszólítások (T./1.: Let's …) 
Tantárgyak nevei (Maths, English …) 
Elektromos eszközök nevei (tablet, watch, phone, clock ...) 

 
Cross-curricular topics and 

activities 

 
10 

Színek 
Színek nevei (red, blue, yellow, green, black, white, brown ...) 
Kedvenc szín 
Színnel kapcsolatos kérdés – válasz 
Az emberi test 
A test részei (head, shoulders, hand ...) 
Az arc részei (eyes, ears, nose ...) 
Melléknevek személyek leírására (happy, tall...) 
Birtoklás: kijelentés, válasz kérdésre (have got) 
Öltözködés 
Alapvető ruhadarabok (T-shirt, jeans, skirt …) 
A „visel” - „wear” ige használata, kijelentés, kérdés, válasz Present 
Continuous igealakban 
Környezetünk 
Időjárás (hot, cold) 
Szabadidős tevékenységek, igék  (ride, run, paint, fly, jump...) 
Képesség kifejezése, kérdés – válasz (can) 
A hét napjai 
Létezés kifejezése (There is – There are) 
Számok 
Számok: 1-12 
Életkorral kapcsolatos kérdés – válasz 
Mennyiséggel kapcsolatos kérdés – válasz (How many... ?) 
Az óra (egész órák kifejezése), kérdés – válasz (What's the time?) 
Többesszámú főnevek (dog – dogs) 



 

 

Egyesszám névelői: a – an 
Témahetek 
Digitális és fenntarthatósági témahét 

English and language learning 1 
 
Az angol nyelv hangkészletének felismerése 
Zenehallgatás, mesenézés 

Intercultural topics 2 
Ünnepek Magyarországon és az Egyesült Királyságban (Christmas, Easter...) 
Szokások az angol nyelvterületen 

Playful learning 6 
Autentikus körjátékok, mondókák 
Nyelvi játékok: barkochba, activity, bingó 
Játékos szótanulás 

Entertainment 2 

Angol nyelvű írott szövegek olvasása 
Képregénykockák sorba rendezése 
Online játékok és gyakorló feladatok 
Keresztrejtvények megfejtése 
Célnyelvi társasjátékok 

Gaining and sharing 
knowledge 2 

Gyűjtőmunka 
Projektmunka, rajz, poszterkészítés 
Prezentáció 

Összesen 36   

 

 

4. évfolyam 
 

Témakör Óraszám Tartalom Taneszköz 



 

 

Tervezett 

Personal topics and topics 
concerning immediate 

environment and nature 
25 

Köszöntések, bemutatkozás 
Egyszerű köszönési formák (Hi. Hello. Bye. Good morning. Goodbye.) 
Bemutatkozás: kérdés -válasz (What's your name?) 
Interakciók találkozáskor (How are you? Fine, thank you.) 
Otthon, család 
Családtagok nevei (grandfather, cousin ….) 
Szobák a házban, udvar (dining room, kitchen …) 
Bútorok (bookcase, lamp ...) 
Kérdés – válasz személyekről (Who's that?) 
Helyhatározó elöljárószavak (in, on, under) 
Napirend: igék és időpontok (I get up at six o'clock.) 
Játékok nevei (ball, bike, doll, car, robot, balloon ...) 
Birtoklás kifejezése (have got) 
Étkezés 
Ételek, italok nevei (milk, water, ham, bread, rice...) 
Gyümölcsök, zöldségek (apple, strawberry, tomato, potato...) 
Étkezések nevei (breakfast, lunch, dinner) 
Szeretem – nem szeretem kifejezése, kérdés - válasz (like) 
Egyszerű éttermi szituációk: étel kérése, megköszönése (Can I have …? How 
many...? Here you are.  Thank you. You're welcome.) 
Éhség – szomjúság kifejezése (I'm hungry. I'm thirsty.) 
Egészséges – egészségtelen ételek (It's good / bad for you.) 
Állatok 
Állatok az állatkertben és a farmon (zebra, koala, monkey, goat, cow...) 
Háziállatok (dog, cat, fish...) 
Állati testrészek (wing, tail...) 
Város, falu 
Intézmények, helyek a városban (school, pet shop, park, playground...) 
Közlekedési eszközök (car, train, plane...) 
Foglalkozások nevei (police officer, firefighter, teacher …) 

labda 
babzsák 
képek 
szókártyák 
mondatkártyák 
poszterek 
térképek 
hanganyagok (cd és 
internet) 
videóanyagok (cd és 
internet) 
játékok 
demonstrációs tárgyak 
(pl. játékgyümölcsök, 
plüssállatok...) 
online játékok 
társasjátékok 
 

Topics concerning 
classroom activities 5 

Iskola 
Utasítások (Stand up. Sit down. Open your book. Close your notebook.) 
A tanterem tárgyai (desk, chair, board, notebook , pencilcase ...) 
Kérdés – válasz tárgyakról (What's this? What's that?) 

labda 
babzsák 
képek 
szókártyák 



 

 

Tantárgyak nevei (Maths, English …) 
Elektromos eszközök nevei (tablet, watch, phone, clock ...) 

mondatkártyák 
poszterek 
hanganyagok (cd és 
internet) 
videóanyagok (cd és 
internet) 
játékok 
demonstrációs tárgyak 
online játékok 
társasjátékok 

Cross-curricular topics and 
activities 18 

Színek 
Színek nevei (red, blue, yellow, green, black, white, brown ...) 
Kedvenc szín 
Színnel kapcsolatos kérdés – válasz (What colour is is?) 
Öltözködés 
Alapvető ruhadarabok (T-shirt, jeans, skirt …) 
A „visel” - „wear” ige használata, kijelentés, kérdés, válasz Present Continuous 
igealakban 
Környezetünk 
A hét napjai 
Napszakok (morning, afternoon...) 
Időjárás (hot, cold) 
Szabadidős tevékenységek, igék  (ride, run, paint, fly, jump...) 
Az emberi test 
A test részei (head, shoulders, hand ...) 
Az arc részei (eyes, ears, nose ...) 
Melléknevek személyek leírására (happy, tall, old, fat ...) 
Számok 
Számok: 1-20 
Életkorral kapcsolatos kérdés – válasz (How old are you?) 
Mennyiséggel kapcsolatos kérdés – válasz (How many... ?) 
Az óra (egész órák kifejezése), kérdés – válasz (What's the time?) 
Időpont meghatározása (at eight o'clock) 
Többesszámú főnevek (dog – dogs) 
Rendhagyó többesszámok (teeth, feet...) 
Egyesszám névelői: a – an 

labda 
babzsák 
képek 
szókártyák 
mondatkártyák 
számkártyák 
poszterek 
hanganyagok (cd és 
internet) 
videóanyagok (cd és 
internet) 
játékok 
demonstrációs tárgyak 
(pl. játékgyümölcsök, 
plüssállatok...) 
online játékok 
társasjátékok 



 

 

Témahetek 
Digitális és fenntarthatósági témahét 

English and language 
learning 2 

Az angol ábécé, betűzés 
Az angol nyelv hangkészletének felismerése 
Zenehallgatás, mesenézés 

labda 
babzsák 
képek 
szókártyák 
mondatkártyák 
poszterek 
térképek 
hanganyagok (cd és 
internet) 
videóanyagok (cd és 
internet) 
játékok 
demonstrációs tárgyak 
(pl. játékgyümölcsök, 
plüssállatok...) 
online játékok 
társasjátékok 

Intercultural topics 4 
Ünnepek Magyarországon és az Egyesült Királyságban (Hallowe'en, Christmas, 
Easter...) 
Szokások az angol nyelvterületen 

Playful learning 10 
Autentikus körjátékok, mondókák 
Nyelvi játékok: barkochba, activity, bingó 
Játékos szótanulás 

Entertainment 6 

Angol nyelvű írott szövegek olvasása 
Képregénykockák sorba rendezése 
Online játékok és gyakorló feladatok 
Keresztrejtvények készítése, megfejtése 
Célnyelvi társasjátékok 

Gaining and sharing 
knowledge 2 

Gyűjtőmunka 
Projektmunka, rajz, poszterkészítés 
Prezentáció 

Összesen 72   

 



 

 

Néptánc 
 

1-4. évfolyamon, a testnevelés óra keretein belül 

Az oktatás célja, feladata:  

Ismerjék meg a népi játékok változatait, tanuljanak meg alapfokon táncolni, fejlődjék ritmus és 
tánckészségük, tudják azt a térben alkalmazni. Legyenek tisztában a mozdulatelemzés 
alapfogalmaival, a mozgó test többszólamúságával. 

A tánctanulás során ismerkedjenek meg a népi játék és néptánc táncainak, tánctípusainak 
alapozó mozgásanyagával, a tánc fejlesztési lehetőségeivel. Sajátítsák el a gyakorlati anyagot, 
annak folklorisztikai, tánctörténeti, játékelméleti hátterét. A tánctanulás során, saját élmény 
révén fejlődjék a hallgatók önkifejezési képessége. 

Az elsajátított táncanyag fejlessze a hallgatók koordinációs és nem-verbális kommunikációs 
képességeit.  

Követelmények:  

Tudják a játékokat és táncokat párosan, illetve kiscsoportban a zenébe pontosan belépve 
indítani, ritmikai, tempó és dinamikai biztonsággal eltáncolni. 
Legyenek tisztában a mozdulatelemzés, és a táncelmélet alapfogalmaival, és tudják azokat 
alkalmazni.  
Tananyagtartalom: 

Elmélet 
Mozdulatelemzés alapfogalmai, a táncanyag ritmikai, plasztikai, dinamikai vonatkozásai 
A néptánc tánc történeti rétegei, típusai 
A táncok képességfejlesztő hatása. 
Gyakorlat 
Gyermekjátékok 
Típus-semleges mozgásanyag: járás, futás, ugrás, pózok 
Játék a térrel (térgyakorlatok) 
Fogásmódok, tartások, kartartások 
Hangjegyérték és ritmus gyakorlatok 
Dunántúli ugrós motivika 
Körtáncok 
Eszközös táncok 
A néptánc oktatás egyesíti a sport, a zene műveléséhez szükséges alapképességeket, miközben 
csak csoportosan, közösségekben történhet meg, egyszeri és megismételhetetlen közös alkotás. 
Jól szervezett foglalkozásokkal megvalósítható a differenciált aktivitás, a különböző képességű 
tanulók saját közösségeikben integrált fejlesztése. 

A tánc és a zene elválaszthatatlan kapcsolatából adódóan a tánc tanítása különleges zenei 
élményt is nyújt: a tanuló a mozgás által egész testében érzékeli a kísérő zenét, a zene aktív 
befogadójává válik. A néptánc tanítás során a tanuló számos olyan népdalt ismer meg, amely 
kiegészíti az ének-zene órán tanult dalok tárát, mozgással összhangban énekel, a hangszeres 
dallamokat is közelebb érzi magához a táncolás által, a népzenét így eredeti funkciójában éli át. 
Az ének-zene órán is alkalom nyílik arra, hogy az éneklést vagy zenehallgatást mozgással 
kapcsolják össze megfelelő képesítésű pedagógus vezetésével. 



 

 

A tánc tanítása fejleszti a ritmusérzéket, a térérzékelést, a testtartást és a mozgáskoordinációt, 
amely a mindennapi élet számos területén fontos a tanuló számára. Hozzájárul az egészség 
megőrzéséhez, fejleszti a társas kapcsolatok iránti érzéket: együttműködésre, alkalmazkodásra, 
a másik nem, a másik személy, a másik csoport elfogadására és megbecsülésére ösztönöz. 

 

Sakklogika  
 
A Sakk-logika oktatási program célja, hogy tanulási-tanítási tervet kínáljon az általános 

iskola alsó tagozatán tanító pedagógusok számára. A tanterv tantárgyi határokon is átívelő 
tematikai egységekben megfogalmazott rendszere lehetővé teszi, hogy tanulásmódszertani 
szempontból és az életkori sajátosságoknak megfelelő módon fogja össze a sakk, a logika és az 
informatika egyes területeit. A program műfaja nyitott curriculum, mivel a gyakorlatközeli 
tanulási-tanítási módszerek és stratégiák olyan módon szerepelnek a tantervben, hogy az teret 
enged a helyi körülményekhez, csoportokhoz való alakítás lehetőségének is, teret engedve 
ezáltal a pedagógusok döntési szabadságának. 

A tanterv heti egy órára (azaz évi 36 órára) kínál – évfolyamonként kidolgozott, 
módszertani elemekkel átitatott, egymásra épülő – tematikus tervet. Az alkotók a hatékonyabb 
fejlesztés, valamint a tanultak elmélyítése, gyakorlása érdekében javasolják az időkeret 
megnövelését, amennyiben a tanórán kívüli foglalkozások (szakkörök) keretei ezt lehetővé 
teszik. Iskolánkban alsó tagozaton, főként a matematika tantárgy keretein belül használjuk 
a sakklogika tantárgy elemeit, javasolt tevékenységeit. 

A sakk-logika tantárgy olyan nevelési-oktatási-fejlesztési területekre fókuszál, amelyek 
elsősorban a sakk játékrendszere köré épülnek. A tananyag felépítésében kiemelt szerepet kap 
a logika módszertana, a tanterv szinkronban halad a matematika és az informatika 
műveltségterületeinek NAT-ban meghatározott kompetenciafejlesztési céljaival. Ilyen 
értelemben a tanterv a megszokottól eltérő módon valósít meg tantárgyközi kapcsolatokat. A 
sakk, a logika, a matematika és a tanulás-módszertani ismeretek úgy ötvöződnek benne, hogy 
a program következetesen beépíti a tanuló előzetes képességeit, készségeit és a már meglévő 
ismereteire támaszkodva fejleszti tovább azokat. 

A sakk egy szellemi szabályjáték, ezért kiválóan alkalmas a társakkal való közös játék 
örömének megtapasztalására és a gyermekek játékkultúrájának kialakítására. 

A sakkjátékon keresztül a tanulók cselekvő módon, saját képességeiknek és tudásuknak 
megfelelő szinten vesznek részt a tanulási folyamatban, ezáltal a tantárgy kifejezetten alkalmas 
arra, hogy a diákok egyéni üteméhez igazodjon. A sakk-logika oktatás tevékenységi formái – a 
saját élményen alapuló ismeretszerzés által – a tanulási folyamatot belülről teszi motiválttá. A 
sakk és a tantervben említett egyéb játékok megszerettetésével egyúttal alternatívát kínálunk a 
gyermekeknek szabadidejük értelmes eltöltésére. 

A sakk-logika oktatás célja, hogy a sakkjáték eszközén és a logika módszertanán 
keresztül fejlessze a logikus gondolkodást, a rövid és hosszú távú memóriát, a 
problémaérzékenységet, az elemzőképességet és a fantáziát. Célja továbbá, hogy a tanítási-
tanulási folyamat során kialakuljon a diákokban a rendszerszemlélet és a lényeglátás képessége, 
az analitikus és a szintetikus gondolkodás, valamint az induktív gondolkodás, az absztrakció. 
Az intraperszonális intelligencia életkornak megfelelő fejlesztésével a gyerekek legyenek 
képesek a gyors és hatékony helyzetértékelésre és döntéshozatalra, valamint döntéseik 
következményeinek vállalására. Alakuljon ki bennük felelősségérzet, versenyszellem és 
tisztelet mások döntései iránt. 

A sakk-logika tantárgy célja továbbá a komplex személyiségfejlesztés olyan módon, 
hogy egyszerre fejlessze az összpontosítás képességét, az értő figyelmet, a figyelem-



 

 

megosztottság képességét, a kitartást, a helyes önértékelést, az önbizalmat, a tanulás iránti 
motivációt és a kreativitást. A gyerekek tanulják meg elviselni a kudarcot, törekedjenek a 
pontos és fegyelmezett munkavégzésre, tartsák tiszteletben a szabályokat, normákat és 
törvényeket. Mivel a játékok során elért sikerek növelik a gyermekek önmagukba vetett hitét, 
ezáltal fejlődik az önértékelésük és az önbizalmuk. Ez különösen fontos, mivel az önbizalom 
által előmozdított vállalkozó szellem hatékony támasza lehet egyéb tanulmányi sikereknek is. 

A tudás minőségét, értékét a mindenkori gazdasági-társadalmi viszonyok határozzák 
meg, és mindenképpen a világban való eligazodás, a problémamegoldás és a szakértelem 
eszköze. A program tervezése során az alkotók nagy hangsúlyt fektettek az elmélet és gyakorlat, 
ismeret és alkalmazás egyensúlyára, annak érdekében, hogy az ismeretek és a képességek jól 
kidolgozott, hatékonyan együttműködő rendszerét alakítsák ki, mely a mindennapi életben is 
hasznos, értékes tudáshoz juttatja a diákokat. A tanterv célja tehát, hogy a diákok váljanak 
képessé megszerzett tudásuknak az élet különböző területein való alkalmazására, az 
életkoruknak megfelelő interdiszciplináris gondolkodásra, és ismerjék fel a különböző 
helyzetekben rejlő lehetőségeket. 

A sakk-logika tantárgy feladata a gondolkodás sokoldalú fejlesztése és a tanulási 
készségek-képességek kialakulásának előmozdítása, annál is inkább mivel sajátosságaiból 
adódóan közvetítőszereppel bír a különböző műveltségterületekhez. Feladata, hogy sajátos 
kódrendszerén keresztül fejlessze a kommunikációs kompetenciát. Az egyértelmű szabályok 
segítségével a sakk biztosítja a játékosok közötti kölcsönös tiszteletet, egyenlőséget, valamint 
a demokratikus magatartást, ezáltal fejleszti a szociális kompetenciát is. A tantárgy jellegéből 
adódóan maximálisan eleget tesz a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 
fejlesztési feladatának is. Ezen belül is kiemelt szerepet kap az ítélőképesség fejlesztése, a 
hatékony stratégiák megalkotása, a kockázatelemzés, a kockázatvállalás, a helyes időbeosztás, 
a döntéshozatal és a tapasztalatok megfelelő értékelése. 

A sakk-logika tantárgy feladata a hatékony, önszabályozó tanulás kialakítása és 
fejlesztése oly módon, hogy a diák képes legyen szükségleteinek, illetve igényeinek felmérése 
alapján saját tanulását megszervezni, a gondolkozáshoz és memorizáláshoz szükséges tanulást 
segítő eszközöket, módszereket, stratégiákat alkalmazni. A diák tapasztalja meg az új ismeretek 
és tapasztalatok saját élményéért való tanulás jelentőségét. Tudatosuljon benne, hogy a fejlődés 
alapja a folytonos tanulás. 

A kapcsolódási pontokban csak a program szempontjából kiemelt fontosságú 
matematika és informatika tantárgyakat tünteti fel a tanterv. Itt olyan elemek is szerepelnek, 
amelyeket a matematika kerettanterv nem tartalmaz, illetve alsó tagozatra csak választható 
informatika kerettanterv van, hiszen ebben a szakaszban az informatikai oktatás nem feltétlenül 
önálló tantárgy keretein belül zajlik. Ezért a sakk-logika program megvalósítása esetén a helyi 
tanterv készítése során a három tárgy összehangolására különös figyelmet kell fordítani. 
 

KÉPESSÉGFEJLESZTŐ SAKK 

(A sakk mint oktatási eszköz) 

1-4. évfolyam 

 

 

Korunk, a digitális társadalom olyan mértékű ingertömeg- és adatfeldolgozást tesz szükségessé az 
emberek számára, hogy bizonyos ezzel kapcsolatos rendszerezési képességek, kompetenciák 
elsajátítása létszükségletté vált. Ezen képességek megléte az ismeretszerzés mellett a sikeres tanítási-
tanulási folyamatban is elengedhetetlen. A sakk a maga szimbólumrendszerével, a vizuális információk 



 

 

alapján, a digitális térhez hasonlóan korlátozott kódokból történő tájékozódásra, információszerzésre 
épülő rendszerével, párhuzamos gondolati síkon, a problémák több nézőpontból való megvizsgálásával 
(minimum a saját és az ellenfél szempontjából) válik kivételes oktatási eszközzé a digitális korba 
beleszületett gyermekek számára. Egyben a holisztikus, vizuális információkra épülő gondolkodás 
térnyerésével háttérbe szoruló logikai-elemző gondolkodást is készségszinten képes fejleszteni. 

A sakk mint oktatási eszköz kerettanterve a megújult nevelésközpontú iskola, s ezen belül egy 
kompetenciaalapú nevelési-oktatási folyamat része, amely biztosítja a sakkozás intézményesen 
szervezett tanítását-tanulását. 

A sakk az egyik leghatékonyabb képességfejlesztő eszköz, amelynek segítségével a gyerekeket 
az óvodáskor végén, az iskoláskor elején be lehet vezetni a tudatos ismeretelsajátítás világába. A 
sakkozás, alapvető kognitív lelki folyamatokat és funkciókat működtetve, jótékonyan hat az értelmi 
képességek, mindenekelőtt a megértést és a problémamegoldást biztosító gondolkodás fejlődésére, 
azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni nevelő-fejlesztő erejét, személyiségformáló hatását sem. 
A sakkjáték tanulásának-gyakorlásának kedvező hatása a gyermekek egész intellektuális fejlődésére 
tudományosan is kimutatott. 

A sakk haszna a közoktatásban elsősorban abban rejlik, hogy előmozdítja a különböző 
műveltségi területek ismereteinek elsajátítását, képessé tesz az elavult információk elvetésére és az új 
információk beépítésére, vagyis egészében a jövőre készít elő. 

A sakk mint oktatási eszköz bevezetésének elsődleges célja a személyiségfejlesztés, a 
tehetséggondozás, a kritikai gondolkodás fejlesztése intézményi keretek között, heti rendszerességgel, 
tanítási idő keretében. 

További célok: 
 a sakk táblajáték alapismeretek nyújtása, 
 a logikus, kritikai gondolkodás képességének kialakítása, 
 önálló döntéshozás kialakítása, 
 összefüggések, globális folyamatok felismerése, 
 önálló tapasztalatgyűjtés, adatfeldolgozás gyakorlatának kialakítása, 
 gyakorlatias szemlélet kialakítása, 
 a kreativitás növelése, 
 viselkedészavaros tanulók megsegítése az oktatásba való beilleszkedésben, 
 memóriafejlesztés. 

A sakk egy, a tanuló személyiségét komplexen fejlesztő stratégiai táblajáték. A sakk 
szabályainak tanulása közben a gyermeknek bővül az emlékezete, szókincse, megkülönbözteti 
a bábukat és nevet rendel melléjük, megismeri tulajdonságaikat: melyik hogyan léphet, hogyan 
üthet, illetve a tanuló megtanul síkban tájékozódni, ami nagyon fontos, hiszen az iskolai munka 
is füzetek, könyvek világában zajlik. Megismeri a mátrixot: a sor és az oszlop fogalmát, 
egyezteti a bábuk helyét és értékét. A táblán történő tájékozódáshoz számokat és betűket rendel 
egymáshoz. Mindeközben egy sor, már tárolt információt mozgósít és kombinál össze.  

Sakkozás közben a gyermek észrevétlenül, játékos formában, készségszinten sajátítja el a 
tanulási folyamathoz szükséges gondolkodást. A játék szabályrendszere pedig számos, módszertanilag 
gazdagon használható lehetőséget rejt magában. 

A sakk a fejlesztési területek-nevelési célok mindegyikének eléréséhez jelentős segítséget 
nyújt. Komplex fejlesztési területek kognitív területen: fejleszti az analizáló és szintetizáló képességet, 
emlékezőtehetséget, elvont (absztrakt) és logikus gondolkodást, a megosztott figyelem képességét, 



 

 

produktív képzeletet, összefüggések felismerésének képességét, a gondolkodás divergens (széttartó, 
több megoldást nyújtó) jellegét, az összpontosítás képességét, kreativitást, elvonatkoztatási és 
általánosítási képességet, problémaérzékenységet, kombinatív képességet, a módszeres és hatékony 
gondolkodást, a tanulási képességet stb. 

A sakkozás személyiségformáló hatása tág lehetőséget kínál az erkölcsi nevelésre: 
becsületességre, a következmények vállalására, önuralomra, helyzetértékelésre, gyors megítélésre és 
döntésre nevel, felelősségérzetre, versenyszellemre, a versenytárs tiszteletére, kitartásra, 
önbizalomra, a kudarcok elviselésére, lényeglátásra, barátságra, rendszeres és pontos munkavégzésre, 
fegyelmezett viselkedésre, a szabályok, normák és törvények tiszteletben tartására stb. nevel. 

A nemzeti öntudat kialakulását, a hazafias nevelést is elősegíti, hiszen Magyarország 
több mint másfél évszázada a sakkozás nagyhatalmai köze tartozik, a diákok megismerkednek 
szellemi kiválóságokkal, híressé vált magyar sakkozókkal, nagymesterekkel, sakkolimpiákon 
kiemelkedő eredményt elérő versenyzőkkel, akikre büszkék lehetnek. Ráébrednek arra, mennyi 
felfedezni való és ismeretgyarapítási lehetőség rejlik a „királyi játék” históriájában.  

A sakk mint oktatási eszköz kerettanterv-tartalma értékteremtő tevékenységével az 
állampolgárságra, a demokráciára nevelés egyik lehetséges eszköze, mivel a diák képessé válik 
egyszerű közösségi szabályok követésére, bekapcsolódik közös tevékenységekbe és ezáltal követi a 
közösségi hagyományokat. A sakkban a szabályok tisztelete nem előzménye, hanem elengedhetetlen 
feltétele a játéknak, és e kötelmek néhány más mozzanattal társulva egyfajta jogkövető magatartásra 
ösztönöznek. 

A sakk jelentős mértékben képes növelni a tanuló belső motivációját. A lehetőségek 
közüli választás során mindig a legjobb lépést, a legjobb stratégiát igyekszik kiválasztani. 
Állandó fejlődésre való törekvésre ösztönöz. A játék során a tanuló képes az együttműködésre, 
az empátiára. A közös tevékenységek révén ismeretet szerez saját képességeiről és 
lehetőségeiről. Azonosítja a saját és mások alapvető érzelmeit, illetve kifejezi a problémáit. 
Életkorának megfelelő szinten ismeri a kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés kultúráját, 
rendelkezik az életkorának megfelelő kooperatív készséggel. Ismeri a különböző megbízatások 
betöltésével együtt járó felelősséget és a feladatok megosztásának fontosságát. Mindezzel 
elősegíti az önismeret és a társas kultúra fejlesztését. 

A sakk kortól és nemtől függetlenül játszható, ezért tökéletesen alkalmas élvezetes, 
közös családi élmények forrásának. A közös játék során a tanuló megismeri és elsajátítja az 
alapvető együttélési, együttműködési normákat a családban, az iskolában, a társadalmi életben. 
Ismeri és betartja az illemszabályokat.  

A sakkozás során a tanuló a közösség többi tagjához viszonyítva pontos képet kaphat 
saját részképességeiről, erősségeiről, amelyek segíthetik a pályaorientációban. 

A sakkban a figurák erejüktől függően különböző értékszámokkal rendelkeznek. A 
sakkparti során a tanulónak ezeket a rendelkezésre álló erőforrásokat kell beosztania, 
stratégiailag elhelyeznie, esetenként feláldoznia a cél eléréséhez. A sakk tehát nagyszerűen 
szimulálja a gazdasági helyzeteket, a tudatos, forrásokat beosztó gondolkodást. A sakkozás 
során a tanulónak különbséget kell tennie stratégiai és taktikai, hosszú távú és rövid távú tervek 
között. Megtanulja, hogy a befektetett munka meghozza a gyümölcsét. 

A sakkozás talán legfontosabb eredménye a tanulási képesség fejlődése. A különböző 
magyar és nemzetközi tanulmányok ezen a téren számos részképesség fejlődését bizonyították, 
az analizáló és szintetizáló képességét, az emlékező tehetségét, az elvont (absztrakt) és logikus 
gondolkodásét, a megosztott figyelem képességéét, a produktív képzeletét, az összefüggések 
felismerésének képességéét, a gondolkodás divergens (széttartó, több megoldást nyújtó) 
jellegéét, az összpontosítás képességéét, a kreativitásét, az elvonatkoztatási és általánosítási 
képességét, a problémaérzékenységét, a kombinatív képességét, a módszeres és hatékony 



 

 

gondolkodásét. 
Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése – olvasás és szövegértés, szóbeli és írásbeli 

kommunikáció – nem csak a magyar nyelv és irodalom tantárgy feladata, mivel működése 
számos más kompetenciával kapcsolódik össze és a többi tantárgy, műveltségterület sikeres 
tanulását is befolyásolja. A sakk mint oktatási eszköz kerettanterv a kognitív, szociális és 
személyes kompetenciák fejlesztésére is kihat, amely meghatározó szerepe lehet az egyén 
hatékony világ- és önértelmezési modelljének formálásában, életpálya kialakításában. A tanuló 
tevékenysége során törekszik a mások számára érthető és kifejező beszédre. Figyelemmel tud 
követni szóbeli történetmondást, magyarázatot. Fel tudja idézni, el tudja mondani sakkozással 
kapcsolatos élményeit. Részt vesz a beszélgetésben és vitában, meg tud fogalmazni saját 
véleményt. Megismeri és alkalmazza az anyaggyűjtést és elrendezést, elsajátítja a számítógép, 
az internet használatát, s megtanulja, hogyan kezelje, szelektálja és rögzítse az óriási 
adathalmazt. Érveket gyűjt lépései előtt, reflektál döntéseiről. 

A sakk mint oktatási eszköz kerettanterv képességfejlesztő és a szellemi horizontot 
tágító hatása igen sokrétű. A sakkozás során a tanuló képes érzékelni a tárgyak egymáshoz 
viszonyított helyzetét, méretét, képes a térben és a síkban tájékozódni. Gyakorlati tapasztalatait 
felhasználva felfedezi a mennyiségek közötti kapcsolatokat, képes ezen tapasztalatok 
megfogalmazására. El tudja dönteni egyszerű állítások igazságértékét, felismer egyszerű 
logikai kapcsolatokat. 

Az információs társadalomban nélkülözhetetlen az ún. digitális írástudás: az információs és 
kommunikációs technika eszközeinek használata és módszereinek ismerete mind a munka világában, 
mind a szabadidő értelmes eltöltésében. A Sakk mint oktatási eszköz tartalma a tanulókat felkészíti 
arra, hogy a digitális technikát megfelelően alkalmazó felnőttként tudjanak dolgozni, alkotni, 
művelődni, szórakozni, hogy az értékes és értéktelen információkat megkülönböztessék, azok 
ismeretében helyes döntéseket hozzanak, továbbá tudásukat később is folyamatosan frissítsék, 
bővítsék. 

A kerettanterv segítségével kialakul a tanulóban a társakkal történő közös 
feladatmegoldás képessége, tud irányítással együttműködni velük. Nyitott társai 
megismerésére, igyekszik megérteni őket. Elfogadja a közösségben való normaalapú viselkedés 
szabályait. Az elmélyültebb sakkozás folytonos keresésre kényszerít, sikerek és kudarcok 
okainak szakadatlan vizsgálatára, vagyis szigorú önkritikára szoktat, de módszert kínál ahhoz 
is, hogy ismeretlen helyzetekben kevés számú ismert motívum alapján is legyen esély az 
eligazodásra.  

A sakk mint oktatási eszköz arra nevel, hogy a tanuló egyszerre „két fejjel” – a sajátjával és az 
ellenfelével – gondolkodjon, s próbálja kitalálni a másik fél terveit, ugyanakkor kiváló iskola ahhoz, 
hogy a döntésekhez a szakirodalomból vagy saját gyakorlatából ismert cselekvési mintákat használjon 
fel. A tanuló motivált a kitűzött célok elérésében, vállalja az ezeket elősegítő feladatokat. Felismeri és 
megérti, hogy a feladatok megoldásához többféle út is vezethet, egyszerű élethelyzetekben képes 
ezeket segítséggel megtervezni. Megérti, hogy felelős a vállalt feladatok teljesítéséért, belátja 
mulasztásai közvetlen következményeit, képes előre látni cselekedetei egyes kockázatait. 

A kerettanterv bevezetésével a tanuló a tanulás iránti attitűdje pozitívvá válik. Egyre 
gyakorlottabb figyelme összpontosításában. Tanítói, oktatói segítséggel képes saját tanulását 
megszervezni, segítséggel képes csoportmunkában aktívan részt venni, a sok pozitív 
visszajelzés hatására ezt egyre magabiztosabban teszi. Segítséggel felismeri szükségleteit, 
gyakorlatot szerez teljesítményének és képességeinek reális értékelésében. 

Korunkban megváltoztak a tudásátadás helyszínei, és a diákok sok ismerethez jutnak az 
interneten, multimédiás eszközökön keresztül, ezért ki kell tudniuk választani a tanulóknak a 
megfelelő információt, vagyis olyan készségeket, módszereket kell kifejleszteni, amelyek 



 

 

lehetővé teszik a szelektálást. A sakk mint oktatási eszköz alkalmazása kialakítja a tanulókban 
az önfejlesztés igényét, a hatékony, önálló tanulás iránti motivációt, a logikus gondolkodás 
képességét, a problémaérzékenységet és a lehető legjobb megoldás igényét, kreativitást, 
eredetiséget, amely szükséges minden tantárgy tanulásakor és a mindennapi életben. Azok a 
gyerekek, akik megszeretik a sakkot, már korán önállóan kezdik elemezni a játszmáikat, 
mestereik játszmáit, kombinációkat oldanak meg, végjátékot analizálnak. Fontos a diákokban 
ezt az érzést kiváltani, hogy érdemes önmagukat fejleszteni, tudásukat gyarapítani, mert annak 
hasznát a következő játszmában rögtön érezhetik. 

Általános tanteremi foglalkozáshoz szükséges eszközök: sakktáblák, sakk-készletek, demo 
tábla, laminált lap, sakkszőnyeg. Gyakorlati foglalkozáshoz való felkészülés: színes ceruza, papír, olló, 
ragasztó. Interaktív táblás tananyag esetén: számítógéppel, projektorral, interaktív táblával felszerelt 
tanterem, laptopok (ideális esetben csoportonként), internetelérhetőséggel. 

A kerettanterv heti 1 órára készült, de alkalmazható heti 2 órában is. 
 
A sakkot, mint oktatási eszközt a matematika és a tehetséggondozás óra keretén belül 

használjuk. 
 



 

 

1–2. évfolyam 
 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Bevezetés a sakk világába Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Pozitív érzések kialakítása a sakk szabályaival kapcsolatosan. A bábok mozgásának életszerű megismerése. A 
térlátás fejlesztése. 

Fejlesztés: mozgáskoordináció, téri tájékozódás, vizuális figyelem, emlékezet, gyorsaság, szem- és kézkoordináció, 
szerialitás, figyelem, analógiás gondolkodás. 

Szövegértés, szövegalkotás fejlesztése. Kooperáció a társakkal, eredményes munkaszervezés. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Bevezetés a sakk világába 

Mesés történetek a sakktörténelemből. 

Ismerkedés a sakkbábokkal 

A bábok megnevezése. Gyalogok és tisztek. 

Ismerkedés a sakktáblával 

Négyzetek fekete-fehéren. Bevezetés a vonalak, sorok és 
átlók világába. 

Ismerkedés a bástyával 

Lépés a bástyával a vonalakon. Ütés a bástyával. 

Ismerkedés a futóval 

A tanuló 

 képes a sakktáblák és a figurák 
korrekt felállítására; 

 helyesen alkalmazza a lépéseket és 
az ütéseket; 

 megérti az egyszerű szóbeli 
közléseket. 

Magyar nyelv és irodalom: szövegértés. 

 

Matematika: irányok, koordinátarendszer. 

 

Testnevelés és sport: mozgás különböző irányokban, 
kooperáció a társakkal. 

 

Vizuális kultúra: vizuális figyelem. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: szem- és 



 

 

Lépés a futóval az átlókon. Ütés a futóval. 

Ismerkedés a csodás vezérrel (királynővel) 

Lépés a vezérrel. Ütés a vezérrel. Játék: 8 vezéres 
sakkfeladvány. 

Ismerkedés a sakk királyával 

Lassan lép a király. Ütés a királlyal. 

Összefoglaló 

Ismerkedés a táblával, bástya, vezér és futó lépéseivel. 

kézkoordináció. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Vonal, átló, sor, mező, gyalog, tiszt, bástya, futó, csodás vezér, király, ütés, támadás, védekezés. 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 
Ismerkedés a huszárral, a gyaloggal és a királlyal. 

Sakkadás 
Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás Bábok pontos megnevezése, tájékozódás a sakktáblán, lépések ismerete. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A sakkozás szabályainak megértése és alkalmazása az életkori sajátosságoknak megfelelően. Kooperáció a társakkal. 
Kifejezőképesség és logikus gondolkodás fejlesztése. 

Játékos feladatokkal fejlesztés: kinesztetikus információ verbálissá alakítása, észlelés, szerialitás, analízis-szintézis, 
egyensúly, testséma, mozgáskoordináció, téri orientáció. 



 

 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés a sakkadással 

Királlyal kapcsolatos szabályok. Királyok csatája. 

Ismerkedés a (csalafinta) huszárral 

Ugribugri: bevezetés a huszár lépéseibe L alakban. 
Ütés a huszárral. Huszártúra. 

A huszár erőviszonyai a sakktáblán 

Az aktív/erős huszár a tábla közepén. 
Szegény/passzív paci a sarokban. Huszárcsata. 

A sakkbábok értékrendszere 

Mennyiség és minőség közötti különbség. Összegzés 
az eddigi bábokról. 

Ismerkedés a (kis) gyaloggal 

Bevezetés a gyalog lépéseibe alapállasból. Az 
egyetlen báb, mely másképp üt, mint lép. 

A gyalog átalakulása 

Céltudatosan előre a gyaloggal. Milyen bábot 
érdemes felvenni és miért. 

A játszma kezdete: az alapállás 

Felsorakoznak a gyalogok. A tisztek helyes 
elhelyezése. 

A tanuló 

 ismeri a gyalog és a tisztek helyes 
elhelyezését és lépéseit; 

 képes helyesen értelmezni a 
mennyiség és minőség közötti 
különbségeket; 

 a kérdésekre értelmes, rövid 
válaszokat képes adni. 

Magyar nyelv és irodalom: kérdések értése, világos 
válaszok megfogalmazása; szabályok megértése. 

 

Matematika: irány, koordinátarendszer; téri orientáció; 
logikus gondolkodás fejlesztése; sorrendiség. 

 

Testnevelés és sport: mozgáskoordináció, téri orientáció. 



 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Gyalog, tiszt, bástya, futó, csodás vezér, király; ütés és lépés; támadás, védekezés. 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Alapállás, szabályok, sakk és matt Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 
Gyalog lépései, üt és lép; tisztek helyes elhelyezése, lépései; mennyiség és minőség közötti különbségek helyes 
értelmezése. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A sakkozás szabályainak megértése és alkalmazása életkori sajátosságoknak megfelelően. Kooperáció a társakkal. 
Térlátás fejlesztése. 

Játékos feladatokkal fejlesztés: figyelem, logikus gondolkodás, analógiák felismerése és alkalmazása, 
mozgáskoordináció, szókincs, emlékezet, vizuális figyelem, szövegalkotási készség, analízis-szintézis. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés a sánccal 

A király biztonságba helyezése. Sánc a fejlődés 
része. 

Bővebb sakkadással kapcsolatos ismeretek 

Őfelségének: sakk! A király támadása különböző 
bábokkal. 

Védekezés a sakk ellen 

Bevezetés a védekezési technikákba. Problémák 
megoldása a sakktáblán (és rajta kívül is). 

Matt a királynak! 

Háromféle eredmény a játszma végén. A 

A tanuló 

 képes a kérdésekre értelmes, rövid 
válaszokat adni; 

 képes helyesen alkalmazni a lépéseket 
és az ütéseket.  

Magyar nyelv és irodalom: kérdések értése, világos 
válaszok megfogalmazása, szókincs, szövegalkotási 
készség fejlesztése. 

 

Matematika: irány, koordinátarendszer, térlátás 
fejlesztése, analógiák felismerése és alkalmazása. 

 

Vizuális kultúra: térlátás fejlesztése, vizuális figyelem. 

 

Testnevelés és sport: mozgáskoordináció. 



 

 

végeredmény pontozása és értékelése. 

A sakk és a matt közötti különbség 

Menekülési lehetőségek. Legjobb védekezés az 
ellentámadás. 

Ismerkedés az alap- és az egylépéses mattokkal 

Mattadás vezérrel. Mattadás egyéb bábokkal. 
Alapsori mattadás. 

Támadás és védekezés az alapsoron. Alapsori 
gyengeség megelőzése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Sánc; védekezési technika; eredmény; védekezés, támadás. 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél A patt, a megnyitás taktikái, versenyszabályzat Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás Gyalogok, tisztek helyes lépéseinek alkalmazása. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A sakkozás szabályainak megértése és alkalmazása életkori sajátosságoknak megfelelően. Kooperáció a társakkal. 
Kifejezőképesség és logikus gondolkodás fejlesztése. 

Játékos feladatokkal fejlesztés: gondolkodás, figyelem, emlékezet, szókincs, szerialitás, hangok differenciálása, 
szóbeli szövegalkotási képesség, kommunikációs készség. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyik fél se győz: döntetlen (remi) 

Döntetlennel kapcsolatos szabályok. Bevezetés a patt 

A tanuló képes 

 a kérdésekre értelmes, rövid 
válaszokat adni; 

Magyar nyelv és irodalom: szabályértés, 
kifejezőképesség, szókincs fejlesztése. 



 

 

fogalmába. 

Bevezetés a megnyitás alapelveibe 

Fejlődés a gyalogokkal és a tisztekkel. Bevezetés a 
centrum fogalmába. 

A legrövidebb sakkjátszmák 

Erények és gyengeségek a megnyitásban. 

Ismerkedés a susztermattal 

A gyenge megnyitás következményei. 

A centrum jelentősége a megnyitásban 

A bábok helyes fejlődése a centrum irányába. A centrum 
elfoglalása és annak ereje. 

Bevezetés a villa fogalmába a sakktáblán 

Az idő értéke (egyszerre csak egy futhat, a másik báb 
elesik). 

Házi sakkbajnokság: egylépéses matt feladványok 
vetélkedő 

A versenyek szabályai, lebonyolítása. 

Mit tanultunk ebben az évben? 

Összefoglaló a tanultakról. „Diplomakiosztó”. 

 helyesen alkalmazni a lépéseket 
és az ütéseket.  

 

Matematika: szabályértés, logikus gondolkodás 
fejlesztése; sorrendiség. 

 

Testnevelés és sport: 

A győzelem és a vereség feldolgozása. A versenyek 
szabályai, lebonyolítása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Döntetlen-remi; centrum; megnyitás; villa. 

 



 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Alapállás, szabályok, sakk és matt Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás Elsőosztályos ismeretek, képességek, készségek és jártasságok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sakkozás szabályainak megértése és alkalmazása életkori sajátosságoknak megfelelően. Kooperáció a társakkal. A legfontosabb 
viselkedési szabályok megismerése és betartása. Kifejezőképesség és logikus gondolkodás fejlesztése. Térlátás fejlesztése. 

Játékos feladatokkal fejlesztés: auditív észlelés, auditív figyelem, emlékezet, szerialitás, asszociáció, szókincs, gondolkodás, 
emlékezet, asszociáció, figyelem, szóbeli szövegalkotás képessége. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismétlés: a sakkjáték szabályai 

A tábla és a bábok elhelyezése az alapállasban. 
Világossal indul a sakkcsata! 

Mattadás királlyal és vezérrel 

Különbség a tábla közepe és széle között. A király 
korlátozása és sarokba szorítása vezérrel. 

Patt 

Különbség a matt és a patt között. Küzdelem az 
utolsó lépésig. 

Ismerkedés az örökös sakk fogalmával 

Háromszori lépésismétléses döntetlen. 

Matt gyakorlatok királlyal és vezérrel 

A tanuló 

 képes a kérdésekre értelmes, 
rövid válaszokat adni; 

 képes helyesen alkalmazni a 
lépéseket és az ütéseket; 

 el tudja dönteni egyszerű 
állítások igazságértékét, 
felismer egyszerű logikai 
kapcsolatokat; 

 képes a döntéseit érvekkel 
alátámasztani és reflektálni 
rájuk.  

Magyar nyelv és irodalom: A kérdésekre értelmes, rövid 
válaszadás, érvelés. Kifejezőképesség, szókincs, szóbeli 
szövegalkotási képesség. Asszociáció. 

 

Matematika: Egyszerű állítások igazságértéke, egyszerű 
logikai kapcsolatok. Térlátás. Érvelés. Sorrendiség, sorozat. 

 

Testnevelés és sport: sorrendiség. 

 

Vizuális kultúra; ének-zene: asszociáció. 



 

 

A király, mint támadó báb. Időzítés: matt vagy patt? 

Matt a királynak! 

Háromféle eredmény a játszma végén. A 
végeredmény pontozása és értékelése. 

Ismerkedés az alap-, egylépéses mattokkal 

Mattadás a vezérrel. Mattadás egyéb bábokkal. 

Mattadás két bástyával 

Munkamegosztás: leszorítás a tábla szélére. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Matt; patt. 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 
Egylépéses mattok. Összefoglaló a megnyitás 

alapelveiről: fejlődés, centrum, sánc 
Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás A matt és patt helyes fogalmának értelmezése, a támadás és védekezés fogalma. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A türelem és a csapatmunka összhangjának erősítése. Megfigyelés, vizsgálati eredmények rögzítése, értelmezése. 

Térlátás fejlesztése. Összefüggések értelmezése és megfogalmazása. Konstrukciós képesség alakítása. 

Játékos feladatokkal fejlesztés: figyelem, gondolkodás, asszociáció, szókincs, vizuális memória, emlékezet, szerialitás, 
egész-rész, analízis-szintézis. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Mattadás királlyal és egy bástyával A tanuló Magyar nyelv és irodalom: összefüggések 



 

 

A király korlátozása és sarokba szorítása bástyával (a 
király segítségével). Türelem mattot terem! 

Egylépéses matt adása vezérrel és futóval 

Vezér és futó: az átlók urai. A csapatmunka fontossága. 

Egylépéses matt adása bástyával és futóval 

Vonalak és átlók kereszteződése. Gyengeségek 
felfedezése és kihasználása. 

A centrum jelentősége a megnyitásban 

A bábok helyes fejlődése a centrum irányába. A 
centrum elfoglalása és annak ereje. 

Mindennek eljön az ideje 

A vezér csak fejlődés után lendül támadásba. Ne lépj 
ugyanazzal a bábbal egynél többször a megnyitásban! 

Támadás és védekezés 

A király biztonsága és annak hiánya. Testőrök (a 
gyalogok) a király előtt. 

Játszmaolvasás 

A bábok és mezők megnevezése és egyéb jelzések a 
játszmaírás során. 

 képes a kérdésekre értelmes, rövid 
válaszokat adni; 

 képes helyesen alkalmazni a lépéseket 
és az ütéseket; 

 képes egyszerű technikai eszközöket 
megfelelő módon használni. 

értelmezése és megfogalmazása; szókincs. 

 

Matematika: Összefüggések értelmezése és 
megfogalmazása. Térlátás fejlesztése. Egész-rész, 
analízis-szintézis. 

 

Környezetismeret: megfigyelés, vizsgálati 
eredmények rögzítése, értelmezése. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat; vizuális kultúra: 
Konstrukciós képesség alakítása, térlátás, vizuális 
memória; sorrendiség. Egyszerű technikai 
eszközök megfelelő használata. 

 

Testnevelés és sport: csapatmunka. 



 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Fejlődés, centrum, sánc. 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Védekezési és támadási technikák Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás Megnyitás formáinak ismerete. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A türelem és a csapatmunka összhangja. A legfontosabb viselkedési szabályok megismerése és 
betartása. 
Lényeges és lényegtelen információ válogatása. Az idővel való hatékony gazdálkodás. Kifejezőképesség és 
logikus gondolkodás fejlesztése. 
Játékos feladatokkal fejlesztés: figyelem, alakkonstancia, vizuális észlelés, téri tájékozódás, mozgáskoordináció, 
gondolkodás, figyelem, szerialitás, komplex emlékezet. 



 

 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Középen rekedt király  

A sáncolás késleltetésének következményei. 

A csapdába esett bábok 

Sarokba szorítva. Különböző bábok elfogása. 

Ismerkedés a fojtott mattal 

Egyke huszár az ellenfél csapata ellen. A király túlzott 
biztonsága (a csapdába esett király). 

Mattadás királlyal és egy bástyával 

A király korlátozása és sarokba szorítása bástyával (a 
király segítségével). Türelem mattot terem! 

Egylépéses matt adása vezérrel és futóval 

Vezér és futó: az átlók urai. Fontos a csapatmunka. 

Egylépéses matt adása bástyával és futóval 

Vonalak és átlók kereszteződése. Gyengeségek 
felfedezése és kihasználása. 

A huszár mint különleges támadó 

„Családi villa” (egyszerre többet támadunk). 

Ismerkedés a felfedett sakk fogalmával 

Felfedett sakk a vonalakon. Felfedett sakk az átlókon. 

A tanuló 

 képes a kérdésekre értelmes, 
rövid válaszokat adni; 

 képes helyesen alkalmazni a 
lépéseket és az ütéseket; 

 képes egyszerű állítások 
igazságértékének 
megállapítására; egyszerű 
logikai kapcsolatok 
felismerésére. 

Magyar nyelv és irodalom: a kifejezőkészség fejlesztése. 

 

Matematika: Lényeges és lényegtelen információ 
válogatása. Logikus gondolkodás fejlesztése. Téri 
tájékozódás. Komplex emlékezet. Egyszerű állítások 
igazságértéke; egyszerű logikai kapcsolatok felismerése. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat; vizuális kultúra: vizuális 
észlelés, téri tájékozódás, mozgáskoordináció. 

 

Testnevelés és sport: 

A türelem és a csapatmunka összhangja. 
Mozgáskoordináció. Gyengeségek felfedezése és 
kihasználása. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak „Családi villa”, sáncolás, vonal, átló, kereszteződés. 

 



 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Támadási technikák Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás Kombinációk a sakktáblán. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Megfigyelés, vizsgálati eredmények rögzítése, értelmezése. Térlátás fejlesztése. 
Kooperáció a társakkal, hatékony munkaszervezés. Összefüggések értelmezése és megfogalmazása. Konstrukciós 
képesség alakítása. 

Legfontosabb viselkedési szabályok megismerése és betartása. 

Játékos feladatokkal fejlesztés: ügyesség, figyelem, szókincs, gondolkodás, szabályalkalmazás, nyelvi készség. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Szélmalom a sakktáblán 

Bábok őrlése a sakktáblán. 

Ismerkedés a futópár hatalmával 

Futók a világos és a sötét átlókon. 

Mattadás futópárral a király ellen 

A király korlátozása és sarokba szorítása futópárral. 
Mattadás a patt kerülésével. 

A bástyák hatalma a hetedik soron 

Az ellenfél királyának leszorítása. 

Ismerkedés a kötés fogalmával 

Helyhez kötött bábokról a sakktáblán. 

Megnyitási trükkök 

Hogyan kerüljünk előnybe az első lépésekben? 

A tanuló képes 

 egy szabályos barátságos 
sakkjátszma lejátszására az alapvető 
viselkedési szabályok betartásával; 

 az ismeretek önálló alkalmazására; 
 lépéseit érvekkel alátámasztani, 

azokra reflektálni. 

Minden tantárgy: A figyelem és a szókincs fejlesztése. 
Az ismeretek önálló alkalmazása. Kooperáció a 
társakkal, hatékony munkaszervezés. Érvelés, 
gondolkodás. 

 

Matematika; vizuális kultúra: térlátás fejlesztése. 

 

Környezetismeret: megfigyelés, vizsgálati eredmények 
rögzítése, értelmezése. 

 

Matematika; testnevelés és sport: szabályalkalmazás. 

 

Matematika; környezetismeret: összefüggések 
értelmezése és megfogalmazása. 

 



 

 

A gyalog végjáték alapjai 

Szabad gyalog. Futóverseny gyalogokkal. 

Matt a kötés segítségével 

A lekötött báb nem tud királyán segíteni. 

Kiegészítő tartalmak a differenciáláshoz. Ismerkedés 
a sakkvilágbajnokokkal 

Bevezetés a sakktörténelembe. Könnyű feladványok 
világbajnoki játszmákból. 

Rövid (miniatűr) játszmák világbajnokoktól 

Játszmaolvasás. Találd ki, mit lép a bajnok! 

Művészi sakkfeladványok 

Egy huszárral az egész hadsereg ellen. 

Királycseles játszmák 

Gyerekkori játszmák bajnokoktól. 

Garri Kaszparov, a támadás bajnoka 

Kaszparov gyerekkori játszmái. Kombinációk a 
sakktáblán kezdőknek. 

Technika, életvitel és gyakorlat; vizuális kultúra: 
konstrukciós képesség alakítása. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Kötés, felfedett sakk. 

A fejlesztés várt eredményei a két 
évfolyamos ciklus végén 

A tanuló alapszinten ismeri a megnyitások nevét és a megnyitások széles spektrumát, néhányat alkalmaz is. 

Képes felismerni és a szükséges idő alatt átgondolni, mi a teendője egy adott végjátékban. 

Képes egy szabályos barátságos sakkjátszma lejátszására. 

Játszma előtt és után ellenfelével kezet fog, betartja a legfontosabb viselkedési szabályokat. 



 

 

 
3–4. évfolyam 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Ismétlés. Támadási technikák Órakeret 5 óra 

Előzetes tudás 

Az 1–2. osztályos sakkismeretek alkalmazása. 

A tanuló képes felismerni és a szükséges idő alatt átgondolni, mi a teendője egy adott végjátékban. 

Képes egy szabályos barátságos sakkjátszma lejátszására. 

Betartja a legfontosabb viselkedési szabályokat. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A sakkstratégia és a sakktaktika alapjainak elsajátítása. A gyakorlat, az állandó játék, a kipróbálás mellett a rögzítés, 
az írásbeliség igényének felkeltése. Kooperáció a társakkal, eredményes munkaszervezés. 

A kifejezőképesség és a logikus gondolkodás fejlesztése. 

A lényeges és a lényegtelen információ válogatása. Az idővel való hatékony gazdálkodás. A térlátás fejlesztése. 

Az alapvető fogalmak néven nevezése. 

Játékos feladatokkal fejlesztés: szem- és kézkoordináció, gondolkodás, figyelem. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Mattadás vezérrel, ill. bástyával a 
király ellen. 

A sáncolás helyes alkalmazása. 

Átalakulások, feladványok. 

Menet közbeni ütés. 

Döntetlen örökös sakkal, 
lépésismétlés. 

A tanuló  

 képes a játszma korrekt jegyzésére; 
 játszmalapját képes visszaolvasni; 
 képes elemezni a játszmáját, és a 

tanulságokat rögzíteni; 
 az ismereteket önállóan tudja 

alkalmazni; 
 képes egyszerű technikai eszközöket 

megfelelő módon használni. 

Minden tantárgy: Kooperáció a társakkal, eredményes munkaszervezés. 

A lényeges és a lényegtelen információ válogatása. Az idővel való 
hatékony gazdálkodás. 

Az alapvető fogalmak néven nevezése. 

 

Matematika; vizuális kultúra; technika, életvitel és gyakorlat: 

a térlátás fejlesztése. 



 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Mattadás, sáncolás, örökös sakk. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Taktika Órakeret 14 óra 

Előzetes tudás Előző tematikai egység kulcsfogalmainak ismerete, megértése és alkalmazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lényeges és lényegtelen információ megkülönböztetése. Az idővel való hatékony gazdálkodás. Kooperáció a társakkal, 
eredményes munkaszervezés. A számítógép használata. 

A taktikai gondolkodás és kombinációs látás kialakítása. A fejben történő változatszámítás fejlesztése. Pozíciójáték alapjainak 
lerakása. 

Játékos feladatokkal fejlesztés: gondolkodás, figyelem, emlékezet, asszociáció, komplex gondolkodás, szókincsbővítés, analízis-
szintézis. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Alapsori gyengeség. 
A kötés kihasználása. 
Kettős támadás. 
Eltereléses kombinációk. 
Felfedett támadás. 
A túlterhelt bábok. 
Tipikus áldozatok az f7-es mezőn. 
A király elleni támadás h7-es 
áldozattal. 
Többlépéses fojtottmatt-
kombinációk. 
Közbeiktatott lépés. 
Taktika Morphy játszmáiból. 
Támadás Aljehin játszmáiból. 
Capablanca-kombinációk. 
Kezdeményezés Polgár Judit-

A tanuló 

 képes a játszma korrekt jegyzésére; 
 játszmalapját képes visszaolvasni; 
 ismeri és alkalmazza a fő taktikai 

motívumokat; 
 ismeri a sakktörténet alapjait, a 

múlt és a jelenkor legnagyobb 
sakkozóinak nevét. 

 el tudja dönteni egyszerű állítások 
igazságértékét, felismer egyszerű 
logikai kapcsolatokat; 

 érveket gyűjt lépései előtt, reflektál 
döntéseiről. 

Minden tantárgy: 

A lényeges és lényegtelen információ megkülönböztetése. Az idővel való 
hatékony gazdálkodás. Kooperáció a társakkal, eredményes 
munkaszervezés. 

A számítógép használata. Gondolkodás, figyelem, emlékezet, asszociáció, 
komplex gondolkodás, szókincsbővítés, analízis-szintézis. 

Érvek gyűjtése, döntéseiről való reflektálás. 

 

Matematika; testnevelés és sport: 

a taktikai gondolkodás és a kombinációs látás. 

 



 

 

játszmából. 
Sakkbűvészet: Tal játszmáiból. 

Matematika: egyszerű állítások igazságértéke, egyszerű logikai kapcsolatok. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

„Fojtott” matt, kötés, kötés kihasználása, alapsori gyengeség, eltereléses kombináció, felfedett támadás, túlterhelt báb, áldozat. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Nyitási technikák. A centrum fogalma. Védekezési 
technikák 

Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás Előző tematikai egység kulcsfogalmainak ismerete, megértése és alkalmazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A taktikai gondolkodás és kombinációs látás kialakítása. Fejben történő változatszámítás fejlesztése. Problémamegoldó 
gondolkodásban való gyakorlottság és eredményesség fokozása. 

Játékos feladatokkal fejlesztés: figyelem, együttműködés, szerialitás, aritmetikai gondolkodás, emlékezet, auditív figyelem, 
komplex emlékezet. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Megnyitás. 
Klasszikus megnyitások. 
Harmonikus fejlődés a megnyitásban. 
Küzdelem a centrumért. 
Nyílt centrum, zárt centrum. 
Modern megnyitások. 
Spanyol megnyitás alapelvei. 
Olasz megnyitás alapelvei. 
Francia védelem. 
Szicíliai védelem. 
Királyindiai stratégia Kaszparov 
játszmáiból. 

A tanuló 

 alapszinten ismeri a megnyitások 
nevét és a megnyitások széles 
spektrumát; 

 ismeri a sakktörténet alapjait, a 
múlt és a jelenkor legnagyobb 
sakkozóinak nevét; 

 képes ismereteinek önálló 
alkalmazására; 

 érveket gyűjt lépései előtt, 
reflektál döntéseiről. 

Matematika; testnevelés és sport: taktikai gondolkodás és kombinációs 
látás. 

 

Matematika: problémamegoldó gondolkodás; aritmetikai gondolkodás. 

 

Minden tantárgy: Figyelem, együttműködés, szerialitás, auditív figyelem, 
komplex emlékezet fejlesztése. Ismeretek önálló alkalmazása. Érvek 
gyűjtése, döntéseire való reflektálás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Taktika. 



 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A támadás és védekezés stratégiái Órakeret 18 óra 

Előzetes tudás Előző tematikai egység kulcsfogalmainak ismerete, megértése és alkalmazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A lényeges és lényegtelen információ megkülönböztetése. Az idővel való hatékony gazdálkodás. Kooperáció a társakkal, 
eredményes munkaszervezés. Problémamegoldó gondolkodásban való gyakorlottság és eredményesség fokozása. A játék minél 
átfogóbb, mélyebb ismerete. Összefüggések értelmezése és megfogalmazása. Konstrukciós képesség alakítása. 

Játékos feladatokkal fejlesztés: gondolkodás, emlékezet, szerialitás, figyelem, aritmetikai gondolkodás, műveletvégzés, rész-egész. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Stratégia: támadás és védekezés a 
középjátékban. 
Támadás a király ellen. 
Királyunk védelme. 
Középen rekedt király. 
Aktív támadás. 
Térhiány a sakktáblán. 
Támadás a vonalakon. 
Ellenkező oldalú sánc. 
Nyílt vonalon való támadás. 
Duplázott bástyák. 
Futópár a nyílt átlókon. 
Mennyiség és minőség. 
A huszár ereje zárt állásban. 
Blokád a huszárral. 
Jó huszár a rossz futó ellen. 
Dupla gyalogok. 
Gyenge gyalog. 
Király mint támadó báb. 
Tanuljunk Fischer játszmáiból! 

A tanuló  

 képes aktív, támadó, kezdeményező 
sakkra; 

 képes az ellenfél súlyos fejlődési 
hibáinak kihasználására, a gyenge 
királyállás elleni támadás indítására; 

 szükség esetén tud védekezni; 
 képes fejben 3-4 lépéses változatok 

kiszámítására; 
 ismereteit önállóan tudja alkalmazni; 
 egyszerű technikai eszközöket 

megfelelő módon képes használni. 

Minden tantárgy: 

A lényeges és lényegtelen információ megkülönböztetése. Az idővel 
való hatékony gazdálkodás. Kooperáció a társakkal, eredményes 
munkaszervezés. Problémamegoldó gondolkodásban való 
gyakorlottság és eredményesség. Összefüggések értelmezése és 
megfogalmazása. Konstrukciós képesség alakítása. Gondolkodás, 
emlékezet, szerialitás, figyelem fejlesztése. 

 

Matematika: aritmetikai gondolkodás, műveletvégzés, rész-egész. 



 

 

Stratégia Karpov játszmáiból. 
Az ellenfél tervének figyelembevétele. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Térhiány, dupla gyalog, gyenge gyalog, blokád, sánc, zárt állás. 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél A végjáték Órakeret 18 óra 

Előzetes tudás Előző tematikai egység kulcsfogalmainak ismerete, megértése és alkalmazása. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 
céljai 

A játék minél átfogóbb, mélyebb ismerete. Kooperáció a társakkal, eredményes munkaszervezés. Problémamegoldó 
gondolkodásban való gyakorlottság és eredményesség fokozása. Összefüggések értelmezése és megfogalmazása. 
Konstrukciós képesség alakítása. 

Játékos feladatokkal fejlesztés: emlékezet, figyelem, aritmetikai gondolkodás, analógia alkalmazása, szem-kéz 
koordináció, szabály betartása. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Végjáték. 
A király szerepe a végjátékban. 
Patt a végjátékban. 
Oppozíció a gyalog végjátékban. 
Szabadgyalog. 
Áttörés a végjátékban. 
A bástya-végjáték alapjai. 
Hídépítés a bástya-végjátékban. 
Végjátékok Botvinnik játszmáiból. 
Ellenkező színű futók. 
Gyengeség a gyaloglánc végén. 

A tanuló 

 ismeri és alkalmazza a végjátékok főbb 
alapelveit; 

 képes a fölényes végjátékok 
megnyerésére; 

 ismeri a sakktörténet alapjait, a múlt 
és a jelenkor legnagyobb sakkozóinak 
nevét; 

 el tudja dönteni egyszerű állítások 
igazságértékét, felismer egyszerű 
logikai kapcsolatokat. 

Minden tantárgy: Kooperáció a társakkal, eredményes munkaszervezés. 
Problémamegoldó gondolkodásban való gyakorlottság és 
eredményesség. Összefüggések értelmezése és megfogalmazása. 
Konstrukciós képesség alakítása. Emlékezet, figyelem, szabály betartása. 

Matematika: aritmetikai gondolkodás, analógia alkalmazása. 

 

Vizuális kultúra; technika, életvitel és gyakorlat: szem-kéz koordináció. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Oppozíció, szabad gyalog, patt. 

A fejlesztés várt eredményei a két A tanuló képes ismereteit önállóan alkalmazni. 



 

 

évfolyamos ciklus végén Képes egy szabályos barátságos sakkjátszma lejátszására. 

Játszma előtt és után ellenfelével kezet fog, betartja a legfontosabb viselkedési szabályokat. 

Ismeri a sakktörténet alapjait, a múlt és a jelenkor legnagyobb sakkozóinak nevét. 



 

 

 


