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A FELSŐ TAGOZAT 
HELYI TANTERVE 



 
 



Magyar nyelv és irodalom 
 

1. Célok és fejlesztési feladatok  

Az 5–8. évfolyamon a nevelésnek-oktatásnak többszörös feladata és célja van:   

 Cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember 
kapcsolatát. Megismerjék kultúrájukat, ennek révén szellemileg és érzelmileg is 
kötődjenek ahhoz. 

 Elengedhetetlen, hogy a tanulók biztos szövegértésre tegyenek szert. 
 Őrizzék meg kíváncsiságukat, nyitottságukat, s váljanak olvasó emberekké. 
 Cél a gondolkodásra tanítás – a tanulók kíváncsiságának és alkotókedvének 

megtartásával. 
 A tantárgy tanításának kiemelt célja a tanulók műveltségi szintjének folyamatos 

növelése. 
  Fejlődjék szókincsük, kifejezőkészségük. 
 Az egyéni képességeikhez mérten tagolt, rendezett, áttekinthető írásképpel, egyértelmű 

javításokkal alkossanak megfelelő tartalmú és szerkezetű, fogalmazásokat. 
  Fejlődjék digitális kompetenciájuk. 
 Cél, hogy a diákok különböző kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban is 

helyesen, szabatosan ki tudják fejezni önmagukat. 

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

 Elérendő cél az önfejlesztés igényének kialakítása a tanulókban.   

 Kiemelt feladat a tanulók segítése a tanulás tanulásában. 

 A 6 fő fejlesztési területből (anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek; irodalmi kultúra, 
irodalmi ismeretek szövegértés; szövegalkotás; olvasóvá nevelés; mérlegelő 
gondolkodás, véleményalkotás) négy mindkét tantárgy keretében fejleszthető. 

 A magyar nyelv és irodalom tanítása nemcsak műveltségátadást, kompetenciafejlesztést 
jelent, hanem érzelmi nevelést is. 

 A magyar nyelv és irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik. 

 

2. A számonkérés és értékelés elvei:  

A magyar nyelv és irodalom tantárgy számtalan lehetőséget nyújt az értékelésre. Értékelhetjük 
a hangos és néma olvasást, az elméleti ismereteket, a szóbeli és írásbeli fogalmazási készséget, 
a memoritereket, a helyesírást, a nyelvhelyességet, a szépírást, az elemzési gyakorlatokat… Így 
szinte valamennyi gyermeknek lehetősége van arra, hogy sikerélményhez jusson. Biztosítanunk 
kell ezeket a változatos lehetőségeket számukra. Egyaránt kell élnünk a szóbeli és írásbeli 
számonkérés és értékelés lehetőségével. Ha egy tanulónak súlyos gondjai vannak az írással, 
akkor több lehetősége legyen a szóbeli feleletre. Ha túl félénk, gátlásos, akkor inkább az írásbeli 
számonkérést alkalmazzuk Ez időnként függ az osztály képességeitől is. Jobb képességű 
csoportoknál magasabbra állítjuk a mércét. Az értékelés leggyakrabban érdemjegyekkel 



történik. Megvalósulhat kedves szóbeli dicséret formájában is. Az értékeléskor mindig 
figyeljük a gyermek fejlődését is!  Értékelni kell a munkához való hozzá állást, aktivitást is.  A 
témazáró dolgozatoknál az intézményben alkalmazott normákhoz igazodunk. 

3. Tankönyvek, segédletek: 

OH Förhéczné Bartha Melinda (tanagyagfejlesztő): Magyar nyelv: Tankönyv az 
5. évfolyam számára 

OFI Széplaki Erzsébet: Nyelvtan 6. 7. és 8. 
OFI Széplaki Erzsébet: Nyelvtan munkafüzet 6. 7. és 8. 
Radóczné Bálint Ildikó (tananyagfejlesztő): Irodalom 5. 
Radóczné Bálint Ildikó-Virág Gyuláné: Irodalom 6. 7. 
Gombos Péter-Radóczné Bálint Ildikó-Virág Gyuláné: Irodalom 8. 

 



HELYI TANTERV MAGYAR NYELV TANTÁRGYBÓL  
5. évfolyam 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom 
Javasolt Tervezett 

Kommunikáció alapjai 6 + 5 
(11) 

A jelek világa 
Kommunikáció fogalma, tényezői 
A kommunikáció nem nyelvi jelei 
A kommunikációs kapcsolat 
A beszélgetés 
(Országunk jelképei 
Kommunikációs illemszabályok) 

Helyesírás, nyelvhelyesség 
játékosan 8 + 6 

(14) 

Hang és betű, Az ábécé 
Betűrend, Elválasztás 
Helyesírásunk alapelvei: a kiejtés elve, 
                                            a szóelemzés elve, 
                                            a hagyomány elve, 
                                            az egyszerűsítés elve 
(Beszédtechnika 
Nyelvtörők 
Helyesírási szótárak és helyesírási portálok használata) 

Állandósult szókapcsolatok 5 
+ 2 
(7) 

Szólások 
Szóláshasonlatok 
Közmondások 
Szállóigék 
Köznyelvi metaforák 
(Az állandósult szókapcsolatok tartalmi, stilisztikai többlete) 



Nyelvi szintek: hang, fonéma, 
szóelem, szó, szóösszetétel 20 + 4 

(24) 

Hangképzés, fonéma 
A magánhangzók csoportosítása 
A magánhangzók törvényei: 
                                a hangrend, 
                                az illeszkedés 
A mássalhangzók csoportosítása 
A mássalhangzók törvényei: 
                                 részleges hasonulások, 
                                 írásban jelöletlen és jelölt teljes hasonulások, 
                                 összeolvadás, 
                                 rövidülés, 
                                 kiesés 
A szavak szerkezete 
Egyszerű és összetett szavak 
Toldalékos és toldalék nélküli szavak 
Toldalékok: képző, jel, rag 
(A toldalékok helyes használata 
Nyelvi játékok) 

Hangalak és jelentés a 
szavakban 6 + 4 

(10) 

Egyjelentésű szavak 
Többjelentésű szavak 
Azonos alakú szavak 
Rokon értelmű szavak 
Ellentétes jelentésű szavak 
Hasonló alakú szavak 
Hangutánzó és hangulatfestő szavak 
(E szavak stilisztikai szerepe 
Nyelvi humor) 

 
Szövegértés és szövegalkotás a 

gyakorlatban 

 
9 

-9 
(beépítve) 

Felelet 
Vázlat készítése 
A leírás 
Az elbeszélés 
A jellemzés 
A meghívó 



A tanulás új, felsős technikái 
Ismétlés  + 6 

(6) 

A szövegfeldolgozás technikái 
Pókábra 
Fürtábrával 
Vázlatírás 

 
54 +14 

+ 4 
 

72 
 

6. évfolyam 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom 
Javasolt Tervezett 

A kommunikáció 4 + 0 
(4) 

A testbeszéd 
Mindennapos kommunikációs helyzeteink 
Konfliktuskezelés 
Kapcsolattartás 



Szófajok 46 + 11 
(57) 

Az ige 
A névszók: 
    A főnév (köznév, tulajdonnév) 
    A melléknév 
    A számnév 
    A névmás 
Az igenevek (főnévi-, melléknévi-, határozói) 
A határozószók 
A viszonyszók 
   A névelő 
   A névutó 
   A kötőszó 
   Az igekötő 
   A segédige 
   A módosítószó 
A mondatszók 
(Többszófajúság 
Szófajváltás 
Állandósult szókapcsolatok 
A névmások szerepe a mondat- és szövegépítésben 
Hagyományos és digitális helyesírási szótárak és portálok használata 
A szófajok használatának nyelvhelyességi kérdései) 

Könyv- és könyvtárhasználat 4 + 0 
(4) 

Az igékhez járuló jelek és ragok 
A névszókhoz járuló jelek és ragok 
Az egyes szófajok mondatbeli szerepe 

Ismétlés, rendszerezés  + 7 
(7) 

A blog és a komment 
A jellemzés 
Az írás nem nyelvi eszközei 
A párbeszéd 

 
54 18  

72 



 
7. évfolyam 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom 
Javasolt Tervezett 

Kommunikáció, a digitális 
írásbeliség fejlesztése 

5 (X2) 
10 

+ 0 
(10) 

Kommunikáció szóban és írásban 
Alkalmi beszéd, ünnepi beszéd, köszöntő 
Hozzászólás, felszólalás, kiselőadás 
A vita és az érvelés 
Kommunikációs zavar 

Mondat a szövegben, az 
egyszerű mondat részei, az alá- 
és mellérendelő szószerkezetek, 

szóösszetételek 

17 (X2) 
34 

+ 12 
(46) 

A mondat a szövegben 
A mondatok csoportosítása 
Az állítmány 
Az alany 
A tárgy 
A határozók 
     hely-, idő-, állapot-, módhatározó 
     eszköz-, társ-, részes-, ok-, cél-, állandó     
       határozó 
A jelzők 
     minőség-, mennyiség-, birtokos és értelmező 
        jelző 
A mellé- és alárendelő szószerkezet 
Az egyszerű mondat szerkezete 
Az egyszerű mondat helyesírása 
Szóképzés 
Alárendelő szóösszetételek 
Mellérendelő szóösszetételek 



Az Szövegértés és szövegalkotás 
a gyakorlatban 

3 (X2) 
6 

+ 0 
(6) 

A szöveg megszerkesztettsége, szerkezeti egységei 
A szövegtípusok jellemzői 
Az érv és a cáfolat 

Könyvtárhasználat 
2 (X2) 

4 
- 4 

(beépítve) 

 

 
Ismétlés  + 10 

(10) 

 

 
54 + 14 

+ 4 
 

72 
 

 

8. évfolyam 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom 
Javasolt Tervezett 

Kommunikáció, a digitális 
írásbeliség fejlesztése 2 

+ 0 
(2) 

A tömegkommunikáció szerepe, feladatai, tájékoztató és véleményközlő műfajai 
 



Az összetett mondat a 
szövegben 

8 (X2) 
16 

+ 8 
(24) 

Az összetett mondat fogalma 
A mellérendelő összetett mondat 
Az alárendelő összetett mondat 
Az összetett mondat helyesírása 
Az idézés 
(Sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok 
A többszörösen összetett mondatok) 

Készüljünk a felvételire! 
10 (X2) 

20 
+ 0 
(20) 

Ismétlés: 
Hangtani és jelentéstani ismeretek 
Szófajtani és alaktani ismeretek 
Mondattani ismeretek 
Felvételi feladatlapok megoldása 

A magyar nyelv társadalmi és 
földrajzi változatai, ritkább 
szóalkotási módok- játékos 

feladatokkal 

5 (X2) 
10 

+ 3 
(13) 

A köznyelv és csoportnyelvek 
Nyelvjárások 
Ritkább szóalkotási módok 
Mozaikszók, ikerszók és szórövidülések 

Nyelvtörténet, a nyelvrokonság 
kérdései-játékosan 

4 (X2) 
8 

+ 3 
(11) 

A nyelvek osztályozása nyelvtípusok szerint 
Nyelvünk eredete, rokonsága 
Nyelvtörténet, nyelvemlékek 
Nyelvújítás 
(A jövevényszavak jelentésváltozásai 
A nyelvújítás túlkapásai) 

Ismétlés  
+ 2 
(2) 

 
 

 
56 + 14 

+ 2 
 

72 

 



MAGYAR IRODALOM 

5. évfolyam 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom 
Javasolt Tervezett 

Család, otthon, nemzet 18 + 9 
(27) 

Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék 
Petőfi Sándor: Egy estém otthon 
                         Füstbe ment terv 
                         Magyar vagyok                
Arany János: Családi kör 
Kányádi Sándor: Nagyanyó- kenyér 
Fehérlófia 
Az égig érő fa 
 Bibliai történetek: A világ teremtése 
                                  Noé bárkája 
                                  Jézus születése 
Petőfi Sándor: Arany Lacinak 
Tündérszép Ilona és Árgyélus 
Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül? 
Andersen: A teáskanna 
Móricz Zsigmond: Fillentő 

Petőfi Sándor: János vitéz 14 + 1 
(15) 

Petőfi Sándor élete 
A stílus, A szóhangulat 
A szóképek: a hasonlat, a megszemélyesítés, a metafora 
A leírás 
A János vitéz verselése 
A nyelvi alakzatok 
A János vitéz műfaja 



Szülőföld, táj – lírai és kisepikai 
alkotások 8 + 0 

(8) 

Petőfi Sándor: Az alföld 
Petőfi Sándor: Úti jegyzetek 
Petőfi Sándor: Szülőföldemen 
Nagy László: Balatonparton 
Weöres Sándor: Tájkép 

Prózai nagyepika—Ifjúsági 
regény 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
10 + 1 

(11) 

A regény cselekménye és szerkezete 
A regény ideje és tere 
A szereplők 
A Pál utcai fiúk műfaja 

Egy szabadon választott 
meseregény vagy ifjúsági regény 

elemzése 
4 + 0 

(4) 

Szabó Magda: Tündér Lala vagy 
Fekete István: Bogáncs 
A regény filmváltozatának megtekintése 

Év eleji ismerkedés 
Év végi ismétlés, rendszerezés 0 + 0 

(7) 
 

 
54 + 14 

+ 4 
 

72 
 

6. évfolyam 

Témakör Óraszám Tartalom 
Javasolt Tervezett 

Hősök az irodalomban 10 + 2 
(12) 

Arany János: Mátyás anyja 
Arany János: A walesi bárdok 
Beckó vára vagy Csőrsz árka 
Szent László legendája vagy Lehel kürtje 
Kittenberger Kálmán: Oroszlánvadászataimból vagy Széchenyi Zsigmond: Csui 
Torna vára/Tordai hasadék vagy A Lendvai vár/délvidéki Mátyás-mondák 
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 



Arany János: Toldi 16 + 2 
(18) 

A Toldi műfaji jellemzői 
Stíluselemei 
A mű erkölcsi kérdésfeltevéseinek megtárgyalása 
Az elbeszélői szerepek felismerése, értelmezése a jelentésteremtésben 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 
 

 
12 + 2 

(14) 

Gárdonyi Géza élete 
A regény keletkezése, forrásai, A történelmi kor 
A regény ideje és tere 
A regény cselekménye és szerkezete 
A szereplők 

Szeretet, hazaszeretet, szerelem 11 + 2 
(13) 

Bibliai történetek: 
                      Mária és József története 
                      Jézus tanítása a gyermekekről 
Kölcsey Ferenc: Himnusz 
Vörösmarty Mihály: Szózat 
Petőfi Sándor: Honfidal 
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem 
Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert... 
Radnóti Miklós: Bájoló 
Szerelem a népdalokban 
Kőmíves Kelemen 

Szabadon választott 
világirodalmi ifjúsági regény 5 + 2 

(7) 
Daniel Defoe: Robinson Crusoe 
Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg 

Év eleji ismétlés 
Év végi ismétlés, rendszerezés 0 + 8 

(8) 

 

 
54 + 14 

+ 4 
 

72 
 
 



7. évfolyam 

Témakör Óraszám Tartalom 
Javasolt Tervezett 

Korok és portrék 
Középkor 3 + 0 

(3) 
István király intelmei Imre herceghez 

Reneszánsz 
humanizmus 
reformáció 

11 + 5 
(16) 

Mesék Mátyás királyról: Hogyan került holló Mátyás király címerébe? 
Janus Pannonius: Pannonia dicsérete 
Balassi Bálint: Egy katonaének 
Balassi Bálint: Hogy Juliára talála, így köszöne néki 
Irodalom és színház / film kapcsolata 
A reneszánsz dráma 
Shakespeare: Romeó és Júlia 

Irodalmunk a 17-18. században 4 + 0 
(4) 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 
Mikes Kelemen: Törökországi levelek 

Klasszicizmus és romantika 32 + 5 
(37) 

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



Magyar vagy világirodalmi 
ifjúsági regény 4 + 2 

(6) 
Jules Verne: Kétévi vakáció vagy 
Csukás István: Vakáció a halott utcában 

Ismétlés, rendszerezés 0 + 6  

 
54 + 18  

72 
 

8. évfolyam 

Témakör Óraszám Tartalom 
Javasolt Tervezett 

Kárpát- medencei irodalmunk a 
20. század első felében 

Líra a 20. század első felének 
magyar irodalmában 

14 + 3 

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én… 
Ady Endre: Őrizem a szemed 
Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba 
Babits Mihály: Ádáz kutyám 
Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról álmodom 
Juhász Gyula: Milyen volt… 
Dsida Jenő: Hálaadás 
József Attila: Rejtelmek 
József Attila: Kertész leszek 
József Attila: Születésnapomra 
Reményik Sándor: Templom és iskola 
Áprily Lajos: Március 
Radnóti Miklós: Nem tudhatom 



Epika a 20. század első felének 
magyar irodalmában 11 + 3 

Kós Károly: Az országépítő (részlet) 
Karinthy Frigyes: Röhög az egész osztály 
Herczeg Ferenc: Pro libertate (részlet) 
Tamási Áron: Ábel a rengetegben (részlet) 
Nyirő József: Uz Bence (részlet) 

„Vérző Magyarország”--Trianon   2 + 0 Reményik Sándor: Mi a magyar? 

Kárpát- medencei irodalmunk a 
20. század második felében 

Líra a 20. század második felének 
magyar irodalmában 

12 + 2 

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

Epika a 20. század második felének 
magyar irodalmában 4 + 2 

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

Dráma a 20. század második 
felének magyar irodalmában 2 + 2 

Irodalom és színház / mozgókép 
Egy szabadon választott drámai alkotás 

A 20. századi történelem az 
irodalomban 

(A II. világháború 
A holokauszt 

Romaholokauszt 
A kommunista diktatúra áldozatai 

1956) 

6 + 2 

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

Szórakoztató irodalom 3 + 0 Agatha Christie egy Poirot-novellája 

Ismétlés 0 + 4  

 
54 +18  

72 



TÖRTÉNELEM 
 
 

1. Célok és fejlesztési feladatok  

A történelem az emberi közösségeknek a múltról alkotott tudása; egyfelől az emberekkel 
megtörtént eseményekről tanúskodó különböző források és bizonyítékok, másfelől az ezekről 
alkotott interpretációk és vélekedések összessége. A történelmi tudás érthetővé teszi egyrészt 
azt, hogy a múlt alakította a jelent, és emiatt érdemes tanulmányozni; másrészt azt, hogy a jövőt 
a jelen fogja alakítani, ezért ennek a múlt segítségével történő megértése fontos és szükséges. 
A történelemtanítás fő feladata olyan ismeretek és értékek közvetítése, valamint 
kompetenciák elsajátíttatása, amelyek hozzásegítik a tanulót, hogy tájékozott, aktív és 
elkötelezett állampolgárrá, kisebb és nagyobb közösségeinek felelős tagjává váljék. 
A történelemtanítás feladata továbbá, hogy a tanuló ismerje fel, hogy a történelem szereplői 
különféle mintákat közvetítenek a jelen embere számára is, a múlt tanulságai kihatnak saját 
döntéseinkre. Fontos, hogy tudatosítsa, a jelen, annak minden eseménye a jövő történelme, s 
így ő is annak résztvevője. A történelemtanulás során a tanuló megismerkedik a magyar és a 
világtörténelem legfontosabbnak tartott eseményeivel, jelenségeivel, folyamataival és 
szereplőivel. 
 
A módosított Nemzeti Alaptanterv szerint a történelemtanítás egyik irányítóelve, hogy a 
magyar történelmet kontinuitásában, az európai, illetve egyetemes történelmet szigetszerűen 
tárgyalja. A történelem tantárgy tantervének középpontjában a magyar nemzet és Magyarország 
története áll. Több általános európai jelenség is konkrét magyar példákon keresztül kerül 
bemutatásra. 
A történelemtanuláshoz kapcsolódnak nemzeti ünnepeink és az emléknapok is.  
 
A történelemtanulás célja, hogy a tanuló: 
1. alapvető ismereteket szerezzen a magyarság, a magyar nemzet és Magyarország, az európai 
civilizáció, valamint az emberiség múltjáról; 
2. a megszerzett ismeretek által erős, határozott magyar identitással rendelkezzen, és így a 
magyarságot egyszerre tekintse a történelem során kialakult emberi közösségnek, valamint 
természetes vonatkoztatási pontnak; 
3. elsajátítsa a közös kulturális kód leglényegesebb elemeit (szimbólumok, történelmi 
személyek, történetek, fogalmak, alkotások); 
4. képes legyen a múlt és a jelen társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális folyamatairól és 
jelenségeiről árnyalt, megalapozott véleményt alkotni, illetve ezek alakításában cselekvően 
részt vállalni; 
5. ismerje a demokratikus államszervezet működését, a jogállamiság elveit, az emberi jogokat, 
és legyen tisztában állampolgári jogaival és kötelességeivel; 
6. képes legyen a társadalmi viszonyok és folyamatok értelmezésére; 
7. ismerje a piacgazdaság működésének elveit, előnyeit és hátrányait, lehetőségeit, valamint 
veszélyeit, és ismereteit alkalmazni tudja saját döntései meghozatala során. 
 



A történelemtanulás célja továbbá, hogy a tanulóban: 
1. kialakuljon a magyar nemzet és az emberiség története során megnyilvánuló kiemelkedő 
emberi teljesítmények iránti tisztelet, a történelmi tragédiák áldozatainak szenvedése iránti 
együttérzés és méltó megemlékezés igénye; 
2. kialakuljon az európai civilizációs identitás is, amely az antikvitás, a zsidó-keresztény 
kultúra, valamint a polgári jogrend alapértékeire épül; 
3. kialakuljon a demokratikus elkötelezettség, amely alapvető értéknek tartja a többségi 
döntéshozatalt, az emberi jogokat, valamint az állampolgári jogokat és kötelességeket; 
4. kialakuljon a társadalmi felelősség, szolidaritás és normakövetés, amely alapvető értéknek 
tartja a közösség iránti elköteleződést, valamint az egyéni választási lehetőségeket; 
5. kialakuljon az egyéni kezdeményezőkészség és felelősségvállalás, amely egyszerre tartja 
alapvető értéknek a szabadságot és a felelősséget, valamint a közösség számára a 
fenntarthatóság, az élhető élet biztosítását. 
A tantárgy sajátosságából következően jellemző a kronológiai rendezőelv, de ez a tanulás-
tanítás egyesszakaszaiban nem élvez kizárólagosságot. A magyar történelmet jellemzően 
kontinuitásában, az egyetemes történelmet szigetszerűen, csak a legjelentősebb, illetve a 
nemzeti történelemre hatást gyakorló eseményeken keresztül láttatja. 
A történelemtanulást megalapozzák az alsó tagozat történelmi tárgyú olvasmányai, illetve a 
tanulónak a nemzeti ünnepek iskolai megünneplése és az emléknapok nyomán keletkező 
tudása.  

Az életkori sajátosságoknak megfelelően 5–6. évfolyamon konkrét élethelyzetek, szokások 
kerülnek képszerűen bemutatásra, történetek mesélünk el. A tantervi témák nagyobb részét 
történeti korok szerint beágyazott életmód-történeti és portré típusú témakörök adják. A tanítási 
folyamatban az egyetemes és a magyar történelem integráltan jelenik meg, alapvetően a magyar 
példákon keresztül. 
A 7–8. évfolyamra a tanuló formálódó absztrakt gondolkodása és az ok-okozati összefüggések 
jobb megértése jellemző, így a tananyag alapvetően kronologikus elrendezésű. Az egyetemes 
és a magyar történeti témák vegyesen, korszakokhoz köthető témakörökbe rendezve jelennek 
meg. 
 

2. A számonkérés és értékelés elvei  

Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődtek a tanuló 
készségei, képességei, kompetenciái. 

 Az értékelés kettős céljának megfelelően mindig meg kell találni a helyes arányt a formatív 
és a szummatív értékelés között.  

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

 Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az életkornak 
megfelelőek legyenek. A hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak 
lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított 
képességekről valamely konkrét, egyénileg vagy csoportosan elkészített termék (rajz, 



modell, poszter, plakát, prezentáció, vers, ének stb.) létrehozásával is tanúbizonyságot 
tegyenek. 

 Egy féléven belül a tanulóknak a heti óraszám+1 osztályzattal kell rendelkezniük, 
törekedve a szóbeliség és írásbeliség megfelelő arányára. 

A számonkérés formái: 

 röpdolgozatok, kisebb számonkérések, órai munka, szorgalmi, házi feladat  

 szóbeli, írásbeli feleletek 1-2 óra tananyagából  

 projektek, kiselőadások 

 témazáró dolgozatok.  
A számonkérések történhetnek hagyományos és digitális formában is (Word feladatlap, Forms 
teszt, Redmenta stb) 

A felsőbb osztályba való továbbhaladás feltétele a tantervben megfogalmazott követelmények 
30%-os teljesítése, a min. 2,00 átlag. A félév/tanév végi jegyek megállapításakor az átlag 
mellett figyelembe 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 dolgozatokat a tanulóknak pótolni kell a 
szaktanárral egyeztetett módon és időpontban. 

 
3. Tankönyvek, segédletek  

A szaktanár szabadon választhat a tankönyvjegyzékben szereplő könyvek közül, mely megfelel 
a helyi tantervben foglalt tartalomnak. 

 



HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM TANTÁRGYBÓL  
5. évfolyam 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom Taneszköz 
Javasolt Tervezett 

Személyes történelem 
7  

Körülöttem a történelem 
 Családi fotóalbum és személyes tárgyak. 
 Személyes történetek dokumentálása, elbeszélése. 
 Egy nap dokumentálása 
Címer, zászló, pecsét, az idő mérése 
 Címerek és zászlók alkotóelemei saját település és Magyarország címere és 

zászlaja példáján. 
 A hitelesítés eszköze, a pecsét (pl. az Aranybulla pecsétje). 
 Személyes címer-, zászló- és pecsétkészítés. 
 Az időszámítás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
térkép, tárgyi 
emlékek, 
tankönyv, 
internet, saját 
készítésű ppt 
(virtuális) 
múzeumlátogatás  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2  Kódexkészítés 
 Személyes címer-, zászló- és pecsétkészítés 

Fejezetek az ókor 
történetéből 13  

Az ókori Egyiptom világa 
 Földművelés a Nílus mentén. 
 Hitvilág és halottkultusz a piramisok és a Királyok Völgye példáján: Memphis 

és Théba. 
 A legjelentősebb találmány: az írás. 
Az ókori Hellász öröksége 
 Mindennapok egy görög városban: Athén és lakói.  
 Görög istenek, az olümpiai játékok. 
 Az athéni és spártai nevelés. 
Az ókori Róma öröksége 
 Róma alapítása a mondákban. 
 Egy római polgár mindennapjai. 
 A gladiátorviadalok és a kocsiversenyek. 
 Római emlékek Pannóniában. 



A görög-római hadviselés 
 Görög hadviselés a marathóni csata példáján. 
 Nagy Sándor hadserege és hódításai. 
 Az ókor „tankjai”: Hannibál elefántjai. Caesar légiói 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
térkép, tárgyi 
emlékek, 
tankönyv, 
internet, saját 
készítésű ppt 
(virtuális) 
múzeumlátogatás 
keresztény 
emlékhely, 
templom 
felkeresése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6 

Képek a népvándorlás korából 
 A Római Birodalom szétesése. 
 A Hun Birodalom.  
 Attila és hadjáratai: az ókor egyik legnagyobb csatája (a catalaunumi csata). 
 Összefoglalás 
 Összefoglalás 
 Témazáró dolgozat 
 

A kereszténység 
5  

Az Ószövetség népe 
 Az Ószövetség/Héber Biblia: Ábrahám és Mózes. 
 Az önálló zsidó állam alapítói: Dávid és Salamon története.  
Jézus élete, tanításai és a kereszténység 
 Történetek az Újszövetségből. A kereszténység főbb tanításai. 
 A kereszténység elterjedése.   
 A keresztény hitélet színterei és szertartásai. A kereszténység jelképei. 
 

 1  Összefoglalás 

A középkor világai 13  

Élet a várban – egy magyar vár és uradalom bemutatásával 
 Királyok és nemesek 
 Várépítészet – híres magyar középkori várak. 
 Egy uradalom működése, a falvak világa (a jobbágyok élete). 
Élet a kolostorban – egy magyar kolostor 
 A középkori egyházszervezet. 
 A szerzetesség és a kolostor. 
 Román és gótikus templomépítészet – híres magyar középkori egyházi 

emlékek.  
 Oktatás a középkorban. 



Élet a középkori városban – egy magyar város bemutatásával 
 A céhek. A városi polgárok. 
 Városépítészet – híres magyar középkori városok. 
 Könyvnyomtatás és reneszánsz. 
A keresztes lovagok világa 
 Az iszlám–arab kihívás. 
 A nehézlovas harcmodor. 
 Keresztesek a Szentföldön. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
térkép, tárgyi 
emlékek, 
tankönyv, 
internet, saját 
készítésű ppt 
(virtuális) 
múzeumlátogatás  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 
 A lovagi életforma és kultúra. 
 Összefoglalás 
 Témazáró dolgozat 

Képek és portrék az 
Árpád-kor történetéből 20  

Történetek a magyarok eredetéről 
    A hun-magyar eredettörténet a krónikákban: Hunor, Magor; Csaba 

királyfi. 
    Az Árpád-ház eredettörténete: Emese álma, vérszerződés.  
Honfoglalás és kalandozások 
    Álmos és Árpád alakja a krónikákban. 
    A honfoglalás: Etelközből a Kárpát-medencébe. 
    Történetek a kalandozó magyarokról. 
Szent István és a magyar állam 
    Géza és István alakja a krónikákban. 
    István harca Koppánnyal és a koronázás. 
    Államalapítás: egyházszervezés, vármegyék és törvények. 
Árpád-házi királyportrék 
 Szent László, a lovagkirály. 
 Könyves Kálmán, a művelt király.  
 III. Béla, a nagyhatalmú király. 
 II. András és az Aranybulla 
 IV. Béla és a tatárjárás. 
Árpád-kori szentek 
    Szent Gellért. Szent Erzsébet. Szent Margit. 
Árpád-kori győztes harcok és csaták 



 A pozsonyi csata.  
 Német támadások nyugatról: felperzselt föld és a vértesi csata. Nomád 

támadások keletről: a kerlési csata. 
Magyarország koronázási jelképei 
   Szent Korona. Palást, jogar, országalma. 
   Összefoglalás 
   Összefoglalás 
   Témazáró dolgozat 

térkép, tárgyi 
emlékek, 
tankönyv, 
internet, saját 
készítésű ppt 
(virtuális) 
múzeumlátogatás  
 

Év végi rendszerezés, 
összefoglalás  2 Év végi rendszerezés, összefoglalás 
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6. évfolyam 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom Taneszköz 
Javasolt Tervezett 

Képek és portrék a 
magyar állam 
virágkorából 

10  
Magyar királyporték a 14-15. századból 
 Károly és az aranyforint. 
 Nagy Lajos, a hódító. 
 Luxemburgi Zsigmond, a császár. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Hunyadi János, a törökverő 
 Hunyadi János, a sokoldalú hadvezér. 
 A nándorfehérvári diadal. 
Hunyadi Mátyás, a reneszánsz uralkodó 
 Mondák és történetek Mátyás királyról. 
 A fekete sereg. 
 Mátyás reneszánsz udvara. 



 Összefoglalás 
 Témazáró dolgozat 

térkép, tárgyi 
emlékek, 
tankönyv, 
internet, saját 
készítésű ppt 
(virtuális) 
múzeumlátogatás  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
térkép, tárgyi 
emlékek, 
tankönyv, 
internet, saját 
készítésű ppt 
(virtuális) 
múzeumlátogatás  

Új látóhatárok 

11  

A földrajzi felfedezések 
 A felfedezők útjai. 
 A világkereskedelem kialakulása. 
 Gyarmatosítás Amerikában: az őslakosság sorsa, ültetvények és 

rabszolgák. 
Korai kapitalizmus 
 A tőkés gazdálkodás kibontakozása és a polgárosodó életmód. 
 A manufaktúrák, a világkereskedelem kialakulása. 
 Az első bankok és tőzsdék. 
A vallási megújulás 
 Egyházi reformtörekvések a kora újkorban. 
 Reformáció és katolikus megújulás. 
 Az anyanyelvi kultúra és oktatás felvirágzása magyar példák alapján. 
 Vallási türelem Erdélyben. 
Az új világkép kialakulása 
 A természettudományok fejlődése: a kopernikuszi fordulat. 
 

 3 
 A középkorit felváltó világkép: a felvilágosodás. 
 Összefoglalás 
 Témazáró dolgozat 

Portrék és történetek 
Magyarország kora újkori 

történetéből 
14  

A török háborúk hősei 
 II. Lajos és a mohácsi csata. 
 Buda eleste és az ország három részre szakadása. 
 A várháborúk hősei 

Bocskai, Bethlen és Zrínyi 
 Bocskai István fejedelem, a hajdúk vezére. 
 Bethlen Gábor, Erdély fejedelme. 
 Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér. 



 Buda visszavétele: a török kiűzése. 
II. Rákóczi Ferenc és szabadságharca 

 Rákóczi fordulatos életpályája Munkácstól Rodostóig. 
 Történetek a Rákóczi-szabadságharc idejéből. 
  szatmári béke: függetlenség helyett megbékélés a birodalommal. 

Mária Terézia 
 Mária Terézia, a családanya és uralkodó. 
 Intézkedései Magyarországon. 
 A magyar huszárok és a berlini huszárcsíny. 
 Főúri kastélyok a művelődés szolgálatában 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
térkép, tárgyi 
emlékek, 
tankönyv, 

 2 
 Összefoglalás 
 Témazáró dolgozat 

Élet a kora újkori 
Magyarországon 

6  

Élet a török hódoltság kori Magyarországon – egy konkrét település 
bemutatásával 
 A török uralom. 
 A mezőváros élete. Szarvasmarha-kereskedelem. 
Élet a 18. századi Magyarországon – egy konkrét település bemutatásával 
 Magyarország újranépesülése és újranépesítése. 
 Népek és vallások együttélése. 
 A barokk városépítészet. 
 Összefoglalás 
 

 1  Témazáró dolgozat 

Forradalmak kora 5  

Ipari forradalom 
 Gyapotból pamut. A textilipar fejlődése. 
 A gőzgép. Bányászat, gyáripar, vasútépítés. 
 Gyerekek és felnőttek mindennapjai egy iparvárosban. 
Társadalmi, politikai forradalom 
 A köztársaság kísérlete Franciaországban. 
 A forradalmi terror. 
 



 3 
 Napóleon a császár és hadvezér. 
 Összefoglalás 
 Témazáró dolgozat 

internet, saját 
készítésű ppt 
(virtuális) 
múzeumlátogatás  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
térkép, tárgyi 
emlékek, 
tankönyv, 
internet, saját 
készítésű ppt 

A magyar nemzeti 
ébredés és a 

polgárosodás kora 
15  

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

Év végi rendszerezés, 
összefoglalás  2 

Év végi rendszerezés, összefoglalás 
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7. évfolyam 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom Taneszköz 
Javasolt Tervezett 

A modern kor születése 5  

A nemzeti eszme és a birodalmak kora 
 A nemzeti eszme és a nemzetállamok Európája. 
 A világ nagyhatalmai és ellentéteik a 20. század kezdetén. 

Gyarmatbirodalmak a világ térképén. 
Politikai eszmék: liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus 
 A liberalizmus. A konzervativizmus. A szocializmus és kommunizmus 

eszméje. A keresztényszocializmus 
 Összefoglalás 
 Témazáró dolgozat 
 

 
 
 
 
 
 
 
térkép, tárgyi 
emlékek, 
tankönyv, 
internet, saját 
készítésű ppt 
(virtuális) 
múzeumlátogatás  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A dualizmus kora: 
felzárkózás Európához 7  

A modernizálódó Magyarország 
 Magyar feltalálók és találmányok, az ipar fejlődése. Vasútépítés, 

folyószabályozás. 
 Egy világváros kiépülése – az urbanizáció Budapest példáján. 
A millenniumi Magyarország 
 A soknemzetiségű ország. A zsidó emancipáció, a hazai zsidóság szerepe 

a magyarországi modernizációban. 
 A cigányság helyzete, hagyományos mesterségek.  
 A millenniumi ünnepségek. A legjelentősebb kulturális alkotások. 
 Összefoglalás 
 Témazáró dolgozat 

Az első világháború és 
következményei 11  

Az első világháború. Magyarország a háborúban 
 A halálos lövés: a világháború kirobbanása. 
 A hadviselő felek: az antant és a központi hatalmak. Az állóháború. 
 Magyarok a világháborúban. A hátország megpróbáltatásai. 
 Lenin és a bolsevik hatalomátvétel. 
Magyarország 1918-19-ben 



 A forradalmi kísérlet – elhibázott kül- és katonapolitika. Magyarország 
megszállásának folyamata. 

 A tanácsköztársaság hatalomra kerülése és bukása. 
 Az ellenforradalom. 
A trianoni békediktátum 
 A Párizs környéki békék alapelvei, a vesztesek büntetése.  
 A trianoni békediktátum – a megcsonkított Magyarország.  
Magyaroroszág területi, népességi és gazdasági veszteségei. A kisanatant. 
 Összefoglalás 
 Témazáró dolgozat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
térkép, tárgyi 
emlékek, 
tankönyv, 
internet, saját 
készítésű ppt 
(virtuális) 
múzeumlátogatás 
háborús 
emlékhely 
felkeresése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totális diktatúrák 

5  

A kommunista Szovjetunió 
 Lenin és Sztálin diktatúrája. 
 Az államosítás. A terror és a munkatáborok. 
A nemzetiszocialista Németország 
 A nemzetiszocializmus: fajelmélet és antiszemitizmus. 
 A náci hatalomátvétel, a hitleri diktatúra és terror. 
 A hitleri Németország terjeszkedése: Ausztria és Csehszlovákia.  

 2 
 Összefoglalás 
 Témazáró dolgozat 

A Horthy-korszak 9  

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

szabadidő, sport.  
 Összefoglalás 
 Témazáró dolgozat 



A második világháború 

10  

Háború földön, tengeren és levegőben 
 A hadviselő felek: a tengelyhatalmak és a szövetségesek.  
 Sztálin-Hitler paktum, kezdeti német sikerek. 
 A háború európai frontjai és a csendes-óceáni hadszíntér.  
 Fordulatok a háborúban: Sztálingrád és Normandia, Berlin, az 

atombomba. Európa felosztása. 
Magyarország a világháború idején 
 A revíziós eredmények. A Szovjetunió elleni háború – a 2. magyar 

hadsereg a Donnál. 
 Német megszállás. A kiugrási kísérlet és a nyilas hatalomátvétel. 
 A hadszíntérré vált Magyarország. 
A háború borzalmai 
 A totális háború. A világháború fegyverei 
 A hátország szenvedései. Az ellenállás formái.  
 A bombázások és városi harcok – Budapest példáján. 
 

 
 
 
 
 
 
térkép, tárgyi 
emlékek, 
tankönyv, 
internet, saját 
készítésű ppt 
(virtuális) 
múzeumlátogatás 
diktatúrák 
áldozatainak 
emlékhelyének 
felkeresése 
 
térkép, tárgyi 
emlékek, 
tankönyv, 
internet, saját 
készítésű ppt 
(virtuális) 
múzeumlátogatás 
háborús 
emlékhely 
felkeresése 

 4 

A holocaust 
 A náci koncentrációs és megsemmisítő táborok. Kísérlet az európai és a 

magyar zsidóság és cigányság elpusztítására. 
 Az európai és magyarországi zsidótörvények. Áldozatok és bűnösök, 

felelősség és embermentés: néhány kiemelkedő példa. 
 Összefoglalás 
 Témazáró dolgozat 

A megosztott világ 5  

A hidegháború 
 A kétpólusú világ – a vasfüggöny leereszkedése. Németország 

kettéosztása. 
 Fegyverkezési verseny a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok 

között. 

térkép, tárgyi 
emlékek, 
tankönyv, 
internet, saját 
készítésű ppt 



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

 

 2 
 Összefoglalás 
 Témazáró dolgozat 

 

 
 
 
 

Magyaroroszág 
szovjetizálása 

10  

A kommunista diktatúra kiépítése Magyarországon 
 Háborús pusztítás és szovjet megszállás, deportálások a szovjet 

munkatáborokba.  
 Bűnbakká tett németek és magyarok – kitelepítések, lakosságcsere.  
 Az 1945-ös és 1947-es választások.   
 Egypártrendszer, államosítás, diktatúra.  
A Rákosi diktatúra 
 Az ÁVH működése. A személyi kultusz. 
 Az egyházüldözés. A tervgazdaság működése 
Deportálások békeidőben 
 A deportálások és üldözések okai. 
 A határon túli magyarok megpróbáltatásai: deportálások 

Csehszlovákiában; szovjet, román és jugoszláv munkatáborok. 
Magyarországi kitelepítések és munkatáborok. 
 Összefoglalás 
 Témazáró dolgozat 

térkép, tárgyi 
emlékek, 
tankönyv, 
internet, saját 
készítésű ppt 
(virtuális) 
múzeumlátogatás 
diktatúrák 
áldozatainak 
emlékhelyének 
felkeresése 
 
 
 
 

Év végi rendszerezés, 
összefoglalás  2 

 Év végi rendszerezés, összefoglalás 
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8. évfolyam 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom Taneszköz 
Javasolt Tervezett 

A forradalomtól az 
ezredfordulóig 

20  

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
 Október 23., a forradalom kirobbanása. A pesti srácok és szabadsághősök. 
 A forradalom lakóhelyünkön és környékén.  
 Szovjet tankokkal a népakarat ellen. 
 A forradalom jelképei. A magyar forradalom a világtörténelem színpadán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
térkép, tárgyi 
emlékek, 
tankönyv, 
internet, saját 
készítésű ppt  
(virtuális) 
múzeumlátogatás
’56-os emlékhely 
felkeresése 
 
 
 
 
 
 

  

A kádári diktatúra 
 A kádári megtorlás.  
 A pártállam működése: az elnyomás változó formái. Ellenőrzött 

társadalom, tömegszervezetek. 
Élet a Kádár-rendszerben 
 A paraszti gazdaságok felszámolása, téeszesítés.  
 A szocialista modernizáció – „a legvidámabb barakk”. 
 A hiánygazdaság. A második gazdaság kiépülése. 
 Életszínvonal-politika és eladósodás. 
A kétpólusú világ megszűnése és a rendszerváltoztatás Magyarországon 
 A Szovjetunió és a szocialista rendszer országainak válsága.  
 Az ellenzék megszerveződése Magyarországon. 
 A tárgyalásos rendszerváltoztatás. 
 A kétpólusú világ megszűnése. 
 Az első szabad országgyűlési és önkormányzati választás. Antall József 

kormánya. 
Magyarország a rendszerváltoztatás után 
 A demokrácia és a piacgazdaság kiépítése. A többpártrendszer működése. 
 Gazdasági válság és felzárkózás  – vesztesek és nyertesek. 
 A társadalom átalakulása. Magyarország NATO-tagsága. 
 Összefoglalás 
 Témazáró dolgozat 



Együttélés a Kárpát-
medencében 

8  

A határon túli magyarok 
 Határon túli magyarlakta területek. 
 Fordulópontok a határon túli magyarok történetében: a történelmi 

Magyarország felosztása, a revízió, magyarellenes megtorlások, 
rendszerváltoztatás.  

 A kisebbségi lét nehézségei egykor és ma: adminisztratív intézkedések és 
mindennapok. Kivándorlás és asszimiláció. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
térkép, tárgyi 
emlékek, 
tankönyv, 
internet, saját 
készítésű ppt 
(virtuális) 
múzeumlátogatás
’48-as emlékhely 
felkeresése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Magyarországi nemzetiségek a 19. századtól napjainkig 
 Magyarország nemzetiségi arányainak változása. Az asszimiláció 

folyamata. 
 Fordulópontok a nemzetiségek történetében: 1848–49-es szabadságharc, 

a történelmi Magyarország felosztása, a magyarországi németek 
kitelepítése. 

 A hazai cigány/roma népesség története. 
A nemzetiségi jogok a mai Magyarországon. 
 Összefoglalás 
 Témazáró dolgozat 

Népesedés és társadalom 

5  

A hagyományos/agrártársadalmak 
 Letelepedés és élelemtermelés: növénytermesztés és állattenyésztés. 
Önellátás, árutermelés, kereskedelem. 
 A népességnövekedés korlátai. A hagyományos társadalom (hierarchia és 

család). 
A modern/ipari társadalmak 
 Az ipari forradalmak hatásai: népességrobbanás és városiasodás. A 

migráció. 
 Népességnövekedés a fejlődő és népességfogyás a fejlett világban. 
 A modern/ipari társadalom (egyenjogúság és individualizmus). A női 

szerepek változásának áttekintése a történelem során. 

 2 
 Összefoglalás 
 Témazáró dolgozat 



A demokratikus állam 7  

A modern demokrácia gyökerei 
 Az athéni demokrácia működése.  
 A parlamentáris rendszer működése Nagy-Britanniában. 
 Az elnöki rendszer működése az Amerikai Egyesült Államokban. 
A modern magyar állam 
 Az Alaptörvény. Az Országgyűlés, a kormány és az igazságszolgáltatás.  
 Az országgyűlési és önkormányzati választási rendszer. 
 Összefoglalás 
 Témazáró dolgozat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
térkép, tárgyi 
emlékek, 
tankönyv, 
internet, saját 
készítésű ppt  
(virtuális) 
múzeumlátogatás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Régiók története 14  

Magyarország és az Európai Unió  
 Az Európai Unió születése és bővülése. 
 Az európai integráció céljai, eredményei és gondjai. Magyarország európai 

uniós tagsága. 
Közép-Európa 
 A régió sajátosságai (jellemzően kontinentális helyzet, birodalmi függés és 

nemzeti sokszínűség). A visegrádi együttműködés. 
 A második világháború hadszíntere. A szovjet megszállás. 
Az Amerikai Egyesült Államok 
 Az Amerikai Egyesült Államok létrejötte. 
 Az amerikai polgárháború okai és eredményei. 
 Az Amerikai Egyesült Államok világhatalommá válása. 
India 
 Az indiai civilizáció vallási és kulturális alapjai. 
 A brit gyarmati uralom. Gandhi és a függetlenségi mozgalom. 
 A jelenkori India ellentmondásai. 
Kína 
 A kínai civilizáció vallási és kulturális alapjai. 
 Kína félgyarmati sorban. A japán megszállás. 
 Mao Ce-tung és a kommunista diktatúra. 
 A gazdasági óriás. 



 5 

A Közel-Kelet 
 Az Oszmán Birodalom felbomlása. 
 Izrael állam létrejötte. Az olaj szerepe a régió történetében. 
 Az iszlám és az iszlamizmus. Etnikai, vallási és gazdasági törésvonalak. 
 Összefoglalás 
 Témazáró dolgozat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
térkép, tárgyi 
emlékek, 
tankönyv, 
internet, saját 
készítésű ppt 
(virtuális) 
múzeumlátogatás 

 

Mérlegen a magyar 
történelem 

8  

Lábnyomaink a nagyvilágban 
 Világjáró magyarok (utazók, felfedezők). Tudósok és feltalálók (pl. 

informatika, autóipar, űrkutatás). 
 Világraszóló sportsikerek – magyarok az olimpiákon. Magyar művészek a 

világban. 
A magyar megmaradás kérdései 
 Magyarország mint szuverén európai hatalom a középkorban. 
 A török kor: a középkori örökség pusztulása és az etnikai arányok romlása. 
 Az Osztrák-Magyar Monarchia, a Közép-Európát sikeresen egyesítő 

birodalom. 
 Trianon máig tartó hatásai: a kisállami lét kényszerpályái a nagyhatalmak 

árnyékában. Új típusú kapcsolatépítés a rendszerváltoztatás után a 
kisebbségbe került magyarsággal. 

 A magyar megmaradás titkai: szabadságharcok, békés építkezés. 
 Összefoglalás 

 1  Témazáró dolgozat 

Év végi rendszerezés, 
összefoglalás  2 Év végi rendszerezés, összefoglalás 
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Állampolgári ismeretek 
 

1. Célok és fejlesztési feladatok  

Az állampolgári ismeretek tantárgy koncepciójának kialakításában meghatározó szerepet 
játszottak azok a társadalmi elvárások, amelyek szerint a mindennapi életben történő 
eligazodás, az állampolgári léthez szükséges ismeretek, készségek, képességek elsajátítása, 
összességében a felnőttkori szerepekre való felkészülés már az általános iskola záró 
szakaszában jelenjen meg.  
A tantárgy fontos terepe a közösségért történő felelősségvállalás kialakításának, hazaszeretet, 
a nemzeti öntudat kialakításának és megerősítésének, a haza iránti kötelezettségek 
megismerésének. 
Az állampolgári ismeretek tantárgynak is célja a pénzügyi tudatosság megalapozása és a 
fenntarthatóság kritériumainak megismertetése, ezért épít a tanult gazdasági és pénzügyi 
ismeretekre. 

A témák bővülő egymásra épülése koherens rendszert alkot: a család, mint a társadalom 
legalapvetőbb intézménye, a tanuló településének megismerése, a lakóhely kulturális 
értékeinek kiemelése, az intézmények, szervezetek működésének, majd a nagyobb rendszerek 
funkciójának vizsgálata, a nemzeti közösséghez tartozás feltételeinek számbavétele, a nemzeti 
identitás alkotóelemeinek megbeszélése, a haza iránti kötelezettségek megismerése, a 
nemzeti/etnikai kisebbségi jogok azonosítása. Az állampolgári ismeretek tantárgy épít a 
tanulók együttműködésére, az egyéni teljesítményre és érdeklődésre, valamint a tanulók 
csoportos tevékenységére. 

 
2. A számonkérés és értékelés elvei 

A tanuló teljesítményének értékelésében az önértékelés, a csoportos megbeszélés, a társak 
kölcsönös javaslatai is szerepet kapnak. 
Cél a tanulást támogató értékelés, s ebben a tanulót segítő, fejlesztő visszajelzések, amelyek 
között a pedagógus és a társak értékelése ugyanúgy szerepet játszik, mint a csoportos 
megbeszélés és önértékelés. Az értékelési folyamatban kiemelt szempont a tanuló 
bekapcsolódása a kooperatív tevékenységekbe, továbbá lényeges az önállóan vagy társaival 
közösen végzett digitális eszközhasználaton alapuló feladatok megoldása. 
Az értékelés folyamatos: órai munka, aktivitás értékelése, prezentációk, kiselőadások, plakátok, 
digitális tartalmak értékelése ötfokozatú skálán. 

 
3. Tankönyvek, segédletek  

A szaktanár szabadon választhat a tankönyvjegyzékben szereplő könyvek közül, mely megfelel 
a helyi tantervben foglalt tartalomnak. 
 



HELYI TANTERV ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TANTÁRGYBÓL  
8. évfolyam 

Témakör Óraszám Tartalom Taneszköz 
Javasolt Tervezett 

Család; a családi 
szocializáció jellemzői, 

a hagyományos 
családmodell 

4  
 A család fogalma és társadalmi szerepe 
 Családtörténeti interjúterv összeállítása és interjú készítése 
 Káté összeállítása, plakát készítése a családi szerepekről 
 Családtörténeti fotómontázs, digitális tartalmak összeállítása 

 
 
 
 
 
 
internet, 
fogalomtár, 
fényképek, 
naplók, 
memoárok, 
ismeretterjesz-
tő szövegek, 
irodalmi, 
képzőművészeti 
alkotások 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
internet, 
fogalomtár, 

A család gazdálkodása 
és pénzügyei 

3  

 Egy elképzelt családi bevételeinek és kiadásainak megtervezése 
Infokommunikációs eszközök segítségével információk gyűjtése és értelmezése a 
család megtakarítási lehetőségeiről 

 Érvek összegyűjtése a tudatos vásárlás családi és társadalmi hatásairól Plakát vagy 
digitális eszközökkel elkészített produktum a bevételekről és a kiadásokról, a 
megtakarítási lehetőségekről 

 A környezettudatos életmód alakításának lehetőségeit, tényezőit feltáró 
képzelt vagy valós riport készítése 

Településünk, 
lakóhelyünk 
megismerése 

6  

 Beszélgetőkör a település történelmi, kulturális, néprajzi értékeiről  
 Településtörténeti kvíz összeállítása 
 Ötletbörze: a település fejlesztése, a település környezetének javítása 
 Plakát vagy digitális tartalom készítése a település közintézményeiről, 

működésükről 
 Kreatív írás: Az önálló vagy a társas tevékenység révén különböző publicisztikai 

műfajú szövegek alkotása a település kulturális értékeiről és/vagy mindennapi 
életéről, eseményeiről az iskola honlapja vagy a helyi újság, weboldal számára 

 Helytörténeti tabló készítése 

Nemzet, nemzetiség; a 
haza iránti 

kötelezettségeink 
6  

 Forráselemzés: a nemzeti öntudat és a hazaszeretet megjelenése a művészeti 
alkotásokban 

 Digitális tartalmakkal támogatott előadás készítése a magyarországi nemzetiségek 
vagy egy nemzetiség hagyományairól, kultúrájáról 

 Vita a jogok és kötelességek egyensúlyáról 
 Honvédség állományából előadó meghívása az ország védelmével kapcsolatos 

feladatok témakörében 



 Tabló készítése az Európai Unió legfontosabb intézményeiről 
 Tabló készítése Magyarország legfontosabb kétoldalú és többoldalú 

kötelezettségeiről, kapcsolatrendszeréről  

fényképek, 
naplók, 
memoárok, 
ismeretterjesz-
tő szövegek, 
irodalmi, 
képzőművészeti 
alkotások 
 
 

A magyar állam 
alapvető intézményei, 

az állam szerepe a 
gazdaságban 

5  

 Magyarország államformáiról időszalagos bemutató készítése 
 A törvényalkotás folyamatának bemutatása. Igazságszolgáltatás részei. 
 Vita: a közteherviselés szerepéről, az adóelkerülés morális és gazdasági 

következményeiről  
 Az állami intézmények rendszerének vázlatos bemutatása 
 Plakát vagy digitális bemutató készítése az állampolgári jogokról és 

kötelezettségekről. 

Mindennapi 
ügyintézés; felkészülés 

a felnőttkori 
szerepekre, 
feladatokra 

4  

 Helyzetgyakorlat vagy szituációs játék a mindennapi ügyintézés egy-egy 
eljárásáról 

 Vita: a diákmunka szerepe és lehetőségei. Grafikai szervező segítségével a 
szakmák, foglalkozások, hivatások csoportosítása 

 Beszámoló készítése egy szakmáról, szakmacsoportról 
 Az automatizáció, a digitalizáció és a robotizáció gazdasági és társadalmi 

következményei 

A fogyasztóvédelem 
alapjai 3  

 Elképzelt vagy valós fogyasztóvédelmi esetek gyűjtése a sajtóból vagy a 
világháló segítségével 

 Prezentáció készítése a tudatos fogyasztói magatartás ismérveiről 
 Vita: a tudatos fogyasztói magatartás és a fenntarthatóság kapcsolatáról 
 A fogyasztói társadalom kialakulásának hatásairól a természeti környezetre  

A nagy 
ellátórendszerek: 

köznevelés, egészség-
ügy és szociális ellátás 

3  
 Tájékoztató plakát készítése egy elképzelt település orvosi ellátásáról 
 Vita: a szociális ellátás szerepéről és a társadalmi szolidaritás fontosságáról 
 Szempontok segítségével beszámoló készítése egy-egy ellátórendszer 

jellemzőiről: köznevelés, egészségügyi rendszer, szociális ellátás 
Év végi rendszerezés, 

összefoglalás  2  Év végi rendszerezés, összefoglalás 
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Hon- és népismeret 
 

1. Célok és fejlesztési feladatok  

A hon- és népismeret tantárgy a régebbi korok – különös tekintettel a 19-20. század fordulójára 
– jellemző városi és falusi életet mutatja be, középpontba helyezve a mindennapi 
tevékenységeket, az ünnepi szokásokat, valamint ezek táji eltéréseit. Ennek a tanulási 
folyamatnak a lokális értékek megismerése ad keretet. A szülőföld honismereti, népismereti 
jellemzőiből kiindulva körvonalazódik a magyar népi kultúra sokszínű világa, majd ismét 
visszatér a szülőföldhöz. 

A tananyag központi eleme a néphagyományok élményszerű megismerése, amelyben a 
tanulók cselekvő és alkotó módon vesznek részt, tapasztalati úton és személyes élményeken 
keresztül is jutnak el az elméleti ismeretekig, az összefüggések meglátásáig. A tanulói 
munkaformák között kiemelkedő szerepet kap a kooperatív csoportokban történő 
együttműködés. Minden témakörben jelentős szerepe van a tanulók önálló gyűjtőmunkájának 
és az erre épülő tudásmegosztási gyakorlat erősítésének, a prezentációs készség 
fejlesztésének.  

2. A számonkérés és értékelés elvei 

Fontos szerepet kap az önértékelés, a társak értékelése, a csoportban történő reflektív 
értékelés, amelynek alapját képezi többek között az önálló ismeretelsajátítás keretében végzett 
gyűjtőmunka, forráselemzés, illetve a kooperatív tevékenységekben való részvétel is.  

Az értékelés folyamatos: órai munka, aktivitás értékelése, prezentációk, kiselőadások, plakátok, 
digitális tartalmak, gyűjtőmunka értékelése ötfokozatú skálán. 

 
3. Tankönyvek, segédletek  

A szaktanár szabadon választhat a tankönyvjegyzékben szereplő könyvek közül, mely megfelel 
a helyi tantervben foglalt tartalomnak. 
 



HELYI TANTERV HON- ÉS NÉPISMERET TANTÁRGYBÓL  
5. évfolyam 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom Taneszköz 
Javasolt Tervezett 

Az én világom 6  

 Családfa készítése  
 Családi történetek gyűjtése, mesélése a nagyszülők, dédszülők 

gyermekkorából 
 A felmenő családtagok, rokonsághoz tartozó személyek életének 

időbeni behatárolása, családi időszalag készítése 
 A helyi hagyományok megismerése 
 A településre jellemző mesterségek összegyűjtése 
 A közvetlen környezet értékeinek feltárása páros vagy 

csoportmunkában: épített örökség elemeinek makett formájában 
történő elkészítése, tabló a természeti értékekről. Az emlékhelyek 
gondozása. 

 
 
 
 
 
 
 
 
internet, 
fogalomtár, 
fényképek, 
naplók, 
memoárok, 
ismeretterjesztő 
szövegek, 
irodalmi, 
képzőművészeti 
alkotások 
 
 
 
 
 
 
 
 

Találkozás a múlttal 20  

A paraszti háztartás 
 A lakókörnyezet, mesterségek megismerése  
 A konyha és az ételkészítés eszközei 
 A szoba berendezése, bútorzata 
 A családon belüli munkamegosztás 
Ünnepek, jeles napok 

 A keresztény ünnepek a népi hagyományokban: Őszi jeles napok, 
ünnepek  

 Karácsonyi ünnepkör, köszöntők, színjátékszerű szokások 
 Farsangköszöntők, maszkos alakoskodások, iskolába toborzó szokások 
 Nagyböjt, böjti játékok, húsvéti ünnepkör szokásai 
 Májusfaállítás, pünkösdi szokások 
 Szent Iván-napi szokások, nyári jeles napok,  



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

 Keresztelő, népi játékok, gyereklakodalom 
 Leány-, legényélet jellegzetességei, szokásai 
 A lakodalom, lakodalmi szokások 
Életmód 
 A társas munkák és gazdasági, társadalmi jelentőségük A 

munkaalkalmakhoz (aratás, szüret, fonó, tollfosztó, kukoricafosztó) 
kapcsolódó szokások és játékok 

 Hétköznapi és ünnepi viselet 
 Hagyományos paraszti ételek. A népi táplálkozás jellemzői 
 A gazdálkodó ember legfontosabb munkái  
 Gyermekjátékok 
 A városi életforma sajátosságai és változásai a 19-20. században 

 
 
 
 
internet, 
fogalomtár, 
fényképek, 
naplók, 
memoárok, 
ismeretterjesztő 
szövegek, 
irodalmi, 
képzőművészeti 
alkotások 

Örökségünk, 
hagyományaink, 

nagyjaink 
8  

 Néprajzi tájak, tájegységek Magyarországon és a Kárpát-medencében 
 Dunántúl, Felföld, Alföld, és a kapcsolódó határon túli területek 

néprajzi jellemzői  
 Erdély és Moldva hon- és népismereti, néprajzi jellemzői 
 A magyarság kulturális öröksége a határon túli területeken 
 A hazánkban élő nemzetiségek kultúrája, hagyományai 
 Természeti kincseink, az épített környezet értékei 
 A magyar tudomány és kultúra eredményei és alkotói a nagyvilágban 
 A hungarikumok 

internet, 
fogalomtár, 
fényképek, 
naplók, 
memoárok, 
ismeretterjesztő 
szövegek, 
irodalmi, 
képzőművészeti 
alkotások 

  2 Év végi rendszerezés, összefoglalás  
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Matematika 
 

1. Célok és fejlesztési feladatok  

Az alapfokú képzés első – a matematikai alapkészségek kialakítását legfőbb célként megjelölő 
– nevelési-oktatási szakaszát követően az 5–8. évfolyamon a matematika tanulása-tanítása 
során a tudástartalmak fokozatosan válnak egyre elvontabbá. A konkrét tárgyi 
tevékenységekből indulva a képi szemléltetések, ábrázolások mellett megjelennek a 
szimbolikus modellek. A tanuló a fogalmak, jelenségek elemzése útján eljut azok megértésen 
alapuló meghatározásához, a definíciók előkészítése során tulajdonságokat, sejtéseket fogalmaz 
meg, s kialakul a megoldást alátámasztó indoklás igénye, valamint felismeri a matematika 
kisebb egységeinek belső struktúráját. 

A tanítás fő módszere továbbra is a felfedeztetés, a konkrét tevékenységből, játékból, 
hétköznapi szituációból fakadó indukció. A tanulási tevékenység és problémamegoldás során a 
tanulót ösztönözni kell egyszerű problémák felfedezésére, megfogalmazására és a mindennapi 
életből vett szöveges problémák matematikai szempontú értelmezésére. A tanuló konkrét 
helyzetek megoldására képi és szimbolikus modelleket, stratégiákat alkalmaz és alkot, ezáltal 
fejlődik problémamegoldó és problémaalkotó képessége. 

A kombinatív képességek területén a lehetőségek strukturált felsorolásából fokozatosan 
kialakulnak a rendszerezést segítő konkrét eszközök, stratégiák alkalmazásának készségei. 

Felső tagozaton az ismert számok köre bővül a törtekkel és a negatív számokkal úgy, hogy a 
tanuló ezekkel műveleteket tud végezni. A tanulás-tanítás egyik lényeges elvárása, hogy a 
különböző, szöveggel, számokkal megadott matematikai szituációk képi, majd szimbolikus 
modelljeinek bevezetése fokozatos legyen. A tanuló a megismert szimbólumokkal egyszerű 
műveleteket végez, ismeri ezek tulajdonságait. 

Az 5–8. évfolyamon a természettudományi, a digitális technológiai és a gazdasági ismeretek 
tanulási-tanítási tartalmakban való megjelenése lehetővé teszi a matematika 
alkalmazhatóságának, hasznosságának bemutatását. 

Fejlődnek a tanuló készségei a matematikai kommunikáció terén. A matematikai kifejezéseket 
helyesen használja, a fogalmakat értelmezi, megmagyarázza, gyakorlati helyzetekben jól 
alkalmazza. Ismereteit összefoglalva prezentálni tudja.  

A tanuló a közös munkában tevékenyen részt vesz. Eseti feladatokban és projektekben mások 
véleményét elfogadja, és ha különbözik a véleményük, igyekszik érvekkel meggyőzni társait. 
Az új fogalmak, magasabb szintű absztrakciót igénylő tudástartalmak bevezetésekor az egyéni 
adottságokhoz, ismeretekhez alkalmazkodó differenciálás biztosítja a megfelelő tempójú 
haladást annak a tanulónak, akinél ezek a lépések hosszabb időt, több szemléltetést igényelnek. 
Ezzel a lassabban haladó tanuló sem veszíti el érdeklődését és reményét a matematika 
megértése iránt. 

A matematikai fejlesztő játékok és a számítógép, illetve más IKT- eszközök biztonságos 
alkalmazása mellett a tanuló megismerkedik olyan matematikai szoftverekkel, amelyek a 
matematikai tudást és a digitális kompetenciákat együtt fejlesztik. 



Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ellenőrzés és az értékelés csak a tanult ismeretek 
alkalmazására terjed ki. 

A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat a 
kerettanterveben megfogalmazottak szerint fejleszti: 

5–6. évfolyam 
Az 5–6. évfolyam módszertani szempontból átmenetet képez az alsó tagozat játékos, 
tevékenykedtető, felfedeztető módszerei és a matematika elméleti ismereteinek befogadását 
jelentő tanulási módszerek között. Továbbra is fontos szerepet játszik a szemléltetés, az 
eszközök használata. Elvárható a szerzett tapasztalatok értelmezése, rendszerezése, néhány 
területen az általánosítás lehetőségének felfedezése és megfogalmazása. A kezdeti, saját 
szavakkal történő megfogalmazásokat fokozatosan felváltja a matematikai fogalmakat 
megnevező szakkifejezések használata. Gyakorlati helyzetekben megjelenik a szakmai vita és 
az érvelés igénye.  

A témák egy része nemcsak az aktuális terület megalapozását jelenti a megadott óraszámban, 
hanem megjelenik más fejezetekben is, az eszközrendszer folyamatos gyarapodását biztosítva. 
Bővül a szöveggel megfogalmazott hétköznapi és matematikai problémák megoldása során 
alkalmazható modellek köre is. A szemléltetést és a megértést a tanulók által használható 
digitális eszközök, szoftverek és online felületek is támogatják. 

Az 5–6. évfolyamon a matematika tantárgy óraszáma: 288 óra. Az új ismeretek a teljes óraszám 
négyötöd része alatt a legtöbb tanuló számára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák 
felhasználhatók ismétlésre, gyakorlásra, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és 
számonkérésre. 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Óraszám 
Halmazok 10 
Matematikai logika, kombinatorika 10  
Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 20 
Alapműveletek természetes számokkal 18 
Egész számok; alapműveletek egész számokkal 18  
Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 20 
Alapműveletek közönséges törtekkel 20 
Alapműveletek tizedes törtekkel 18 
Arányosság, százalékszámítás 20  
Egyszerű szöveges feladatok 20 
A függvény fogalmának előkészítése 10 
Sorozatok 8 
Mérés és mértékegységek 20 
Síkbeli alakzatok 18  
Transzformációk, szerkesztések 20 
Térgeometria 18  
Leíró statisztika 10 
Valószínűség-számítás 10  

Összes óraszám: 288 



7–8. évfolyam 
A 7–8. évfolyamon nagyobb hangsúlyt kap az elvonatkoztatás és az absztrakció képességének 
fejlesztése, miközben továbbra is megmarad a szemléltetés és az eszközök használata. 
Elvárható a tapasztalatok általános megfogalmazása, a mindennapi életből vett szöveges 
problémák matematikai szempontú értelmezése, a megsejtett összefüggések indoklásának 
igénye és a tanult matematikai fogalmakat megnevező szakkifejezések helyes használata. 
Fejlődik a vitatkozás és az érvelés kultúrája az osztálytársakkal és a szaktanárral. 

A 7–8. évfolyamon továbbra is tematikus elrendezésben követik egymást az egyes fejezetek. 
Az egyes területek ismeretanyaga jelen van más témakörökben is, folyamatosan gazdagítva a 
szakmai eszköztárat. A szöveggel megfogalmazott hétköznapi és matematikai problémák 
megoldása tervek, vázlatok alapján, általánosabb eljárási módokat, gyakran algoritmusokat 
alkalmazva történik. 

Az ismeretek bővülésével lehetővé válik a más tantárgyakhoz való kapcsolódás, a kitekintés 
lehetősége, a témák rendszerezése, több területen való megjelenése. A nevelési-oktatási szakasz 
során egyre komplexebbé válik a szemléletmód. A szemléltetést, a megértést, az órai vagy házi 
feladatok megoldását és a gondolatmenet bemutatását a tanulók által használható digitális 
eszközök, szoftverek és online felületek is támogatják. 

A Kerettanterv a matematika tantárgy tanítására 7-8. évfolyamon heti 3-3 órát, biztosít. 
Intézményünkben a 7-8. évfolyamon további heti 1-1 órát a szabadon választható órakeretből 
biztosítunk, melynek a tematikai egységek közötti elosztását az adott tanulócsoporthoz igazítva 
a pedagógus minden tanévben a tanmenetben tervezi. Az 7–8. évfolyamon a matematika 
tantárgy össz óraszáma: 288 óra. 
 
A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve  Óraszám 
Halmazok, számhalmazok 18 
Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 24 
Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 27 
Arányosság, százalékszámítás 30 
Szöveges feladatok előkészítése 24 
Szöveges feladatok 30 
A függvény fogalmának előkészítése 20 
Síkbeli alakzatok 29 
Transzformációk, szerkesztések 26 
Térgeometria 25 
Leíró statisztika 17 
Valószínűség-számítás 18 

Összes óraszám: 288 
 

2. A számonkérés és értékelés elvei 

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 
munkájának rendszeres ellenőrzését és értékelését. 
Az átgondolt értékelési rendszer a pedagógiai folyamat fontos eszköze, az iskolai célok 
megvalósulásának egyik feltétele.  



Az értékelés a tanítási-tanulási folyamat minden mozzanatára kihat. A pedagógusok értékelő 
magatartásának és a tanulók önértékelésének jellemzője a pozitívumokra való támaszkodás, az 
elért sikerek, eredmények megerősítése. A tanulók tanulmányi teljesítményeinek és 
előmenetelének értékelését elsősorban az alapján kell elvégezni, hogy a tanulói teljesítmény 
hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez, emellett azonban 
figyelembe kell venni azt is, hogy a tanuló képességei, eredményei hogyan változtak az előző 
értékelés óta. 

 Ezért az értékelés legyen folyamatos és kiszámítható. 

 Segítse elő a rendszeres munkavégzés és a felelősségtudat kialakítását. 

 Tárja fel a hibák okait, támaszkodjék a pozitívumokra, törekedjék objektivitásra, 
igazságosságra, méltányosságra.  

 Vegye figyelembe az adottságokat, a fejlődésben megtett utat, segítse a helyes önértékelés 
kialakulását.  

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

 Ösztönözze a tanulót további erőfeszítésekre, tartsa életben az egészséges munkakedvet. 

 Az értékelés nem tartalmazhat társakkal való összehasonlítást. 

 Az értékelés mindenkor segítő szándékú, a gyermek fejlődését kell, hogy segítse. 

 Az osztályozás ma még nem mellőzhető motivációja a tanulásnak, a teljesítmények 
fokozásának, a fejlődésnek. 

 Az érdemjegyszerzés módjai: Szóbeli felelet (fogalmak, szabályok, törvények), Írásbeli 
munka, Óraközi munka, Otthoni munka (Házi feladat), Versenyeken való eredményes 
részvétel. 

 szorgalmi feladat (50%).  
 témazáró dolgozat (témakörönként) (150 vagy 200%) 
 dolgozat (résztémakörönként) (100%) 
 röpdolgozat (egy órai tananyagot vagy annak egy részét felölelő) 
 Témazáró dolgozat százalékos érdemjegye: 

o 0-34% elégtelen (1) 
o 35-49% elégséges (2) 
o 50-74% közepes (3) 
o 75-89% jó (4) 
o 90-100% jeles (5) 

 Teljesítmény (átlag) Érdemjegy:  
o 1,00-1,69   elégtelen (1) 
o 1,70-2,59   elégséges (2) 
o 2,60-3,59   közepes (3) 
o 3,60-4,59   jó (4) 
o 4,60-5,00   jeles (5) 

 
3. Tankönyvek, segédletek  

A szaktanár szabadon választhat a tankönyvjegyzékben szereplő könyvek közül, mely megfelel 
a helyi tantervben foglalt tartalomnak és fenntartó jóváhagyja. Intézményünkben a Mozaik 
Kiadó tankönyveit használjuk. 



HELYI TANTERV MATEMATIKA TANTÁRGYBÓL  
5. évfolyam 

Témakör 
Óraszám 

Fejlesztési feladatok és ismeretek Taneszköz 
Javasolt Tervezett 

Halmazok 
 

5 6 

 Halmazokba rendezés egy-két szempont szerint 
 Halmazábra készítése 
 Számhalmazok szemléltetése számegyenesen 
 Részhalmazok felismerése ábráról 

Matematika 
tankönyv: 5. o. 

Matematika 
munkafüzet: 5. o. 

Matematika 
összefoglaló 

feladatgyűjtemény 
10-14 éveseknek. 

Témazáró 
feladatsorok. 

Füzet, dolgozatfüzet, 
2 vonalzó, körző, 

szögmérő. 
Zsebszámológép. 

Színes kréta, sík- és 
térmértani 

modellező készlet, 
mérleg, hőmérő, 

síktükör, olló, 
számkártyák, 
lottószelvény, 

dobókocka, dominó, 
mérőeszközök, 

kartonok, mágnesek, 
logikai készlet, 

Matematikai logika, 
kombinatorika  5 6 

 Egyszerű állítások logikai értékének (igaz vagy hamis) megállapítása 
 Igaz és hamis állítások önálló megfogalmazása 
 Nyitott mondatok igazsághalmazának megtalálása próbálgatással 
 A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető 

szakkifejezéseinek ismerete és használata 
 Kis elemszámú halmaz elemeinek sorba rendezése mindennapi életből vett 

példákkal 
 Néhány számkártyát tartalmazó készlet elemeiből adott feltételeknek 

megfelelő számok alkotása 

Természetes számok 
halmaza, 

számelméleti 
ismeretek  

10 12 

 Számok helyi értékes írásmódjának megértése különböző alapú 
számrendszerekben csoportosítást, leltározást, helyiérték-táblázatba 
rögzítést tartalmazó feladatokon keresztül 

 Számok helyi értékes írásmódjának használata nagy számok esetében 
 Római számok írása, olvasása a következő jelekkel: I, V, X, L, C, D, M 

Alapműveletek 
természetes 
számokkal  

8 12 

 Számkör bővítése; fejben számolás százezres számkörben kerek ezresekkel; 
analógiák alkalmazása 

 Természetes számok összeadása, kivonása és szorzása írásban 
 Írásbeli osztás algoritmusa kétjegyű természetes számmal 
 Írásbeli osztás legfeljebb kétjegyű természetes számmal gyakorlati 

feladatok megoldása során; a hányados becslése 



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

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

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

 Zárójeleket tartalmazó műveletsorok átalakítása, kiszámolása a 
természetes számok körében 

 Kapott eredmény ellenőrzése; ésszerű kerekítés 

színes rúd készlet, 
milliméterpapír, 

számkártyák. 
Testmodellek, 

faliképek, tanári 
geometria 
felszerelés. 

Gondolkodtató 
játékok. 

Logikai fejtörők, 
rejtvények. 

Laptop, projektor, 
gyakorló programok 

 
 

Egész számok; 
alapműveletek egész 

számokkal  
9 10 

 Negatív számok a gyakorlatban: adósság, tengerszint alatti mélység, 
fagypont alatti hőmérséklet 

 Egész számok ismerete, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. 
Ellentett, abszolút érték fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján a 
számkör bővítés során 

 Alapműveletek elvégzése az egész számok körében 
 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 
 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és 

helyes alkalmazása fejben, írásban és géppel számolás esetén 
 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az 

annak megfelelő műveletsor felírása 
 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 
 Kapott eredmény ellenőrzése 

Közönséges törtek, 
tizedes törtek, 

racionális számok  
9 10 

 Törtrészek ábrázolása, törtrészeknek megfelelő törtszámok meghatározása 
 Törtek összehasonlítása, egyszerűsítés, bővítés 
 Különböző alakokban írt egyenlő törtek felismerése 
 Számok helyi értékes írása tizedes törtek esetén 
 Számok ábrázolása számegyenesen 



Alapműveletek 
közönséges 

törtekkel 
9 10 

 Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján 
 Alapműveletek elvégzése a közönséges törtek körében 
 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 
 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és 

helyes alkalmazása 
 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az 

annak megfelelő műveletsor felírása 
 Kapott eredmény ellenőrzése 

Alapműveletek 
tizedes törtekkel 7 9 

 Tizedes törtek összeadása, kivonása és szorzása természetes számmal 
 Tizedes törtek írásbeli osztása természetes számmal 
 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 
 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete 
 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az 

annak megfelelő műveletsor felírása 
 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 
 Kapott eredmény ellenőrzése; ésszerű kerekítés 

Arányosság 5 5 

 Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységeinek ismerete 
 Az ismert szabványmértékegységek átváltása helyi értékes gondolkodás 

alapján 
 Századrész használata gyakorlati helyzetekben 

 

Egyszerű szöveges 
feladatok 10 8 

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

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

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

 A megoldás ellenőrzése 
 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 



A függvény 
fogalmának 
előkészítése 

5 5 

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

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

 Tájékozódás térképen, nézőtéren, sakktáblán és a koordináta-rendszerben 

Sorozatok 4 4 

 Sorozatok létrehozása számokból, jelekből, alakzatokból 
 Szabálykövetés ritmusban, rajzban, számolásban 
 Sorozatok adott szabály szerinti folytatása 
 Adott sorozat esetén legalább egy szabály felismerése és megfogalmazása 

Mérés és 
mértékegységek 8 10 

 Szögtartomány ismerete; összehasonlítás, csoportosítás; szögmérés 
 Terület, térfogat és űrtartalom mérése gyakorlati helyzetekben alkalmi és 

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

épített környezetben 
 Téglalap, négyzet kerületének, területének kiszámítása 
 Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának mérése a 

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

Síkbeli alakzatok 9 9 

 Környezetünk tárgyaiban a geometriai alakzatok felfedezése 
 Síkbeli görbék közül a kör kiválasztása 
 Egyenes, félegyenes és szakasz megkülönböztetése 
 Síkbeli alakzatok közül a sokszögek kiválasztása 
 Téglalap és négyzet tulajdonságainak ismerete, alkalmazása 

Transzformációk, 
szerkesztések 10 9 

 Tapasztalatszerzés síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben 
 Egybevágó alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben 
 Alapszerkesztések: szakaszfelező merőleges, merőleges és párhuzamos 

egyenesek szerkesztése; szögfelezés, szögmásolás 
 Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése 
 Néhány adott feltételnek megfelelő ábra pontos szerkesztése 



Térgeometria 8 9 

 Környezetünk tárgyaiban a geometriai testek felfedezése 
 Téglatest, kocka tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok 

típusa, száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; 
lapátló, testátló 

 Testekről, építményekről nézeti rajzok, alaprajzok, hálók készítése 

Leíró statisztika 5 6 

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

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

 A hétköznapi életből gyűjtött adatok táblázatba rendezése, ábrázolása 
hagyományos és digitális eszközökkel kisméretű minta esetén 

 Táblázatból adatgyűjtés adott szempont szerint 
 

Valószínűség-
számítás 5 4 

 Egyszerű valószínűségi játékok és kísérletek 
 Valószínűségi játékok és kísérletek adatainak tervszerű gyűjtése 
A „biztos”, a „lehetséges, de nem biztos” és a „lehetetlen” események 
felismerése 

Összesen 131 144 
  

 

6. évfolyam 

Témakör 
Óraszám 

Fejlesztési feladatok és ismeretek Taneszköz 
Javasolt Tervezett 

Halmazok 
 

5 4 

 Halmazokba rendezés egy-két szempont szerint 
 Halmazábra készítése 
 Számhalmazok szemléltetése számegyenesen 
 Részhalmazok felismerése ábráról 
 Halmazok közös részének és egyesítésének megállapítása ábrázolás 

segítségével. 

Matematika 
tankönyv: 6. o. 

Matematika 
munkafüzet: 6. o. 

Matematika 
összefoglaló 



Matematikai logika, 
kombinatorika  5 4 

 Egyszerű állítások logikai értékének (igaz vagy hamis) megállapítása 
 Igaz és hamis állítások önálló megfogalmazása 
 Nyitott mondatok igazsághalmazának megtalálása próbálgatással 
 A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető 

szakkifejezéseinek ismerete és használata 
 Egyszerű stratégiai, logikai és pénzügyi játékok, társasjátékok 
 Kis elemszámú halmaz elemeinek sorba rendezése mindennapi életből vett 

példákkal 
 Néhány számkártyát tartalmazó készlet elemeiből adott feltételeknek 

megfelelő számok alkotása 
 Az összes eset előállítása során rendszerezési sémák használata: táblázat, 

ágrajz, szisztematikus felsorolás 

feladatgyűjtemény 
10-14 éveseknek. 

Témazáró 
feladatsorok. 

Füzet, 
dolgozatfüzet, 2 
vonalzó, körző, 

szögmérő. 
Zsebszámológép. 

Színes kréta, sík- és 
térmértani 

modellező készlet, 
mérleg, hőmérő, 

síktükör, olló, 
számkártyák, 
lottószelvény, 

dobókocka, 
dominó, 

mérőeszközök, 
kartonok, 

mágnesek, logikai 
készlet, 

színes rúd készlet, 
milliméterpapír, 

számkártyák. 
Testmodellek, 

faliképek, tanári 
geometria 
felszerelés. 

Gondolkodtató 
játékok. 

Logikai fejtörők, 
rejtvények. 

Természetes számok 
halmaza, 

számelméleti 
ismeretek  

10 8 

 Számok helyi értékes írásmódjának megértése különböző alapú 
számrendszerekben csoportosítást, leltározást, helyiérték-táblázatba 
rögzítést tartalmazó feladatokon keresztül 

 Számok helyi értékes írásmódjának használata nagy számok esetében 
 Osztók, többszörösök meghatározása; két szám közös osztóinak 

meghatározása; közös többszörösök meghatározása 
 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való oszthatósági 

szabályok ismerete és alkalmazása 
 A természetes számok csoportosítása osztóik száma alapján és adott 

számmal való osztási maradékuk szerint 

Alapműveletek 
természetes 
számokkal  

8 6 

 Számkör bővítése; fejben számolás százezres számkörben kerek ezresekkel; 
analógiák alkalmazása 

 Természetes számok összeadása, kivonása és szorzása írásban 
 Írásbeli osztás algoritmusa kétjegyű természetes számmal 
 Írásbeli osztás legfeljebb kétjegyű természetes számmal gyakorlati 

feladatok megoldása során; a hányados becslése 
 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és 

helyes alkalmazása fejben, írásban és géppel számolás esetén 
 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az 

annak megfelelő műveletsor felírása 



 A gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 
 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 
 Zárójeleket tartalmazó műveletsorok átalakítása, kiszámolása a 

természetes számok körében 
 Kapott eredmény ellenőrzése; ésszerű kerekítés 

Laptop, projektor, 
gyakorló 

programok 
 
 

Egész számok; 
alapműveletek egész 

számokkal  
9 8 

 Egész számok ismerete, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. 
Ellentett, abszolút érték fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján a 
számkör bővítése során 

 Alapműveletek elvégzése az egész számok körében 
 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 
 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és 

helyes alkalmazása fejben, írásban és géppel számolás esetén 
 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az 

annak megfelelő műveletsor felírása 
 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 
 Kapott eredmény ellenőrzése 

Közönséges törtek, 
tizedes törtek, 

racionális számok  
9 10 

 Törtrészek ábrázolása, törtrészeknek megfelelő törtszámok meghatározása 
 Törtek összehasonlítása, egyszerűsítés, bővítés 
 Különböző alakokban írt egyenlő törtek felismerése 
 Számok helyi értékes írása tizedes törtek esetén 
 Számok ábrázolása számegyenesen 

Alapműveletek 
közönséges 

törtekkel 
9 10 

 Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján 
 Reciprok fogalmának ismerete és alkalmazása 
 Alapműveletek elvégzése a közönséges törtek körében 
 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 
 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és 

helyes alkalmazása 



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

 Kapott eredmény ellenőrzése 

Alapműveletek 
tizedes törtekkel 7 9 

 Tizedes törtek összeadása, kivonása és szorzása írásban 
 Tizedes törtek írásbeli osztása legfeljebb két tizedes jegyet tartalmazó 

számmal gyakorlati feladatok megoldása során; a hányados becslése 
 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 
 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és 

helyes alkalmazása írásban és géppel számolás esetén 
 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az 

annak megfelelő műveletsor felírása 
 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 
 Kapott eredmény ellenőrzése; ésszerű kerekítés 

Arányosság, 
százalékszámítás  

15 15  Egyenes arányosság felismerése hétköznapi helyzetekben 
 Az egyenesen arányos mennyiségek felismert tulajdonságainak 

alkalmazása konkrét gyakorlati feladatok megoldásában 
 Az egyenes arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 
 Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységeinek ismerete 
 Az ismert szabványmértékegységek átváltása helyi értékes gondolkodás 

alapján 
 Törtrész kiszámítási feladatok az egyenesen arányos mennyiségek 

kapcsolatainak alkalmazásával 
 Századrész és százalék elnevezések párhuzamos használata gyakorlati 

helyzetekben 

 

Egyszerű szöveges 
feladatok 

10 12  Matematikai tartalmú egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle 
módszerekkel, például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

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



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

 A megoldás ellenőrzése 
 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

A függvény 
fogalmának 
előkészítése 

5 5  A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések legalább 
egy lehetséges szabályának megadása  

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

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

Sorozatok 4 4  Sorozatok létrehozása számokból, jelekből, alakzatokból 
 Szabálykövetés ritmusban, rajzban, számolásban 
 Sorozatok adott szabály szerinti folytatása 
 Adott sorozat esetén legalább egy szabály felismerése és megfogalmazása 

Mérés és 
mértékegységek 

8 10  Szögtartomány ismerete; összehasonlítás, csoportosítás; szögmérés 
 Terület, térfogat és űrtartalom mérése gyakorlati helyzetekben alkalmi és 

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

természetes és az épített környezetben 
 Téglalap, négyzet kerületének, területének kiszámítása 
 Sokszögek területének meghatározása átdarabolással 
 Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának mérése a 

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

Síkbeli alakzatok 9 9  Környezetünk tárgyaiban a geometriai alakzatok felfedezése 
 Síkbeli görbék közül a kör kiválasztása 
 Síkbeli alakzatok közül a sokszögek kiválasztása 
 Háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: belső szögek 

összege, háromszög-egyenlőtlenség 
 Tengelyesen szimmetrikus háromszögek ismerete 
 Háromszögek csoportosítása szögeik és oldalaik szerint 



 Téglalap és négyzet tulajdonságainak ismerete, alkalmazása 

Transzformációk, 
szerkesztések 

10 11  Tapasztalatszerzés síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben 
 Egybevágó alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben 
 Tengelyes tükrözés ismerete és alkalmazása 
 Tengelyesen szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az 

épített környezetben 
 Alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesztése 
 Alapszerkesztések: szakaszfelező merőleges szerkesztés, szögfelezés, 

szögmásolás 
 Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése 
 Néhány adott feltételnek megfelelő ábra pontos szerkesztése 

Térgeometria 8 9 

 Környezetünk tárgyaiban a geometriai testek felfedezése 
 Téglatest, kocka tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok 

típusa, száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; 
lapátló, testátló 

 Testek közül gömb kiválasztása 
 Építmények készítése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján 
 Testekről, építményekről nézeti rajzok, alaprajzok, hálók készítése 

Leíró statisztika 5 4 

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

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

 A hétköznapi életből gyűjtött adatok táblázatba rendezése, ábrázolása 
hagyományos és digitális eszközökkel kisméretű minta esetén 

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

 Táblázatból adatgyűjtés adott szempont szerint 
 Átlag fogalmának ismerete, alkalmazása 

 



Valószínűség-
számítás 5 6 

 Egyszerű valószínűségi játékok és kísérletek 
 Valószínűségi játékok és kísérletek adatainak tervszerű gyűjtése 
A „biztos”, a „lehetséges, de nem biztos” és a „lehetetlen” események 
felismerése 

Összesen 141 144   

 

7. évfolyam 

Témakör 
Óraszám 

Fejlesztési feladatok és ismeretek Taneszköz 
Javasolt Tervezett 

Halmazok, 
számhalmazok 

6 1 

 Halmazokba rendezés több szempont szerint 
 Halmazábra készítése 
 Számok, számhalmazok, halmazműveleti eredmények szemléltetése 

számegyenesen 
 Részhalmazok felismerése és ábrázolása konkrét esetekben 
 Természetes számok, egész számok, racionális számok halmazának 

ismerete, halmazábrájuk elkészítése 
 Véges és végtelen szakaszos tizedes törtek ismerete 

Matematika 
tankönyv: 7. o. 

Matematika 
munkafüzet: 7. o. 

Matematika 
összefoglaló 

feladatgyűjte-
mény 10-14 
éveseknek. 
Témazáró 

feladatsorok. 
Füzet, 

dolgozatfüzet, 2 
vonalzó, körző, 

szögmérő. 
Zsebszámológép. 
Színes kréta, sík- 

 3 Gyakorlás 

Matematikai logika, 
kombinatorika, 

gráfok 
9 5 

 Igaz és hamis állítások felismerése, önálló megfogalmazása 
 A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető 

szakkifejezéseinek ismerete és használata 
 Egyszerű stratégiai és logikai játékok 
 Az összes eset összeszámlálása során rendszerezési sémák használata: 

táblázat, ágrajz, szisztematikus felsorolás 
 Gráfok alkalmazása konkrét szituációk szemléltetésére 



 3 Gyakorlás 
Témazáró dolgozat 

és térmértani 
modellező készlet, 

számkártyák, 
lottószelvény, 

dobókocka, 
dominó, 

mérőeszközök, 
kartonok, 

mágnesek, logikai 
készlet, 

színes rúd készlet, 
milliméterpapír, 

számkártyák. 
Testmodellek, 

faliképek, tanári 
geometria 
felszerelés. 

Gondolkodtató 
játékok. 

Logikai fejtörők, 
rejtvények. 

Laptop, projektor, 
gyakorló 

programok 
 

Számelméleti 
ismeretek, hatvány, 

négyzetgyök 

9 4 

 Prímszámok, összetett számok kiválasztása a természetes számok közül 
 Összetett számok prímtényezős felbontásának ismerete és alkalmazása 

1000-es számkörben 
 Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása és 

alkalmazása 
 Pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványának alkalmazása: 

prímtényezős felbontás felírása hatványokkal, mértékegységek átváltása, 
számrendszerek helyi értékeinek felírása 

 4 Gyakorlás 

Arányosság, 
százalékszámítás 

11 4 

 Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása konkrét 
helyzetekben 

 Egyenes arányosság grafikonjának megrajzolása 
 Valóságos helyzetekhez kötődő százalékszámítás: áremelés, leárazás, 

egyszerű kamat, keverési feladatok megoldása, levegő összetétele, 
páratartalom 

 Banki ajánlatok (ügyfélcsomagok, számlavezetési, megbízási és tranzakciós 
díjak) összehasonlításával kapcsolatos feladatok megoldása 

 Megtakarítási és hitelfelvételi lehetőségekkel kapcsolatos egyszerű 
feladatok megoldása 

 A fordított arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 
 Terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységeinek ismerete és 

átváltása 

 3  

Szöveges feladatok 
előkészítése 8 4 

 Hétköznapi problémák matematikai tartalmának formalizálása; betűk 
használata az ismeretlen mennyiségek jelölésére 

 Egyszerű betűs kifejezések összeadása, kivonása 
 Helyettesítési érték számolása 
 Egytagú kifejezések számmal való szorzása 



 Kéttagú betűs kifejezés számmal való szorzása 
 Két tagból közös számtényező kiemelése 
 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása lebontogatással 
 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása mérlegelvvel 

 3 Gyakorlás 
Témazáró dolgozat 

Szöveges feladatok 11 4 

 Különböző szövegekhez megfelelő modell készítése (például szakaszos 
ábrázolás, visszafelé gondolkodás, táblázat, szabadkézi vázlatrajz, betűs 
kifejezések felírása) 

 Matematikából, más tantárgyakból, gazdasági területekről és a mindennapi 
életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel vagy 
egyenlettel 

 Ellenőrzés a szövegbe való visszahelyettesítéssel 
 Pénzügyi tudatosság területét érintő feladatok megoldása 
 Gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségek becslése 

  3 
Gyakorlás 

A függvény 
fogalmának 
előkészítése 

6 4 

 Konkrét megfeleltetések legalább egy lehetséges szabályának megadása 
 Egyszerű grafikonok jellemzése: növekedés-csökkenés, szélsőérték, 

tengelyekkel való metszéspont 
 Konkrét halmazok elemei között megfeleltetés létrehozása 
 Értéktáblázatok adatainak grafikus ábrázolása 
 Egyenes arányosság grafikonjának felismerése és megalkotása 

  3 
Gyakorlás 

Síkbeli alakzatok 10 4 

 Háromszögek külső szögeinek összege 
 Négyszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: belső és külső 

szögek összege, konvex és konkáv közti különbség, átló fogalma 
 A speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, 

rombusz, húrtrapéz, négyzet) felismerése és legfontosabb tulajdonságaik 
megállapítása ábra alapján; alkalmazásuk; halmazábra 



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

 Körrel kapcsolatos fogalmak ismerete 

  4 
Gyakorlás 
Témazáró dolgozat 

Transzformációk, 
szerkesztések 10 3 

 Középpontos tükrözés ismerete és alkalmazása 
 Középpontosan szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az 

épített környezetben 
 Alakzatok középpontos tükörképének megszerkesztése 
 Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése 
 Több adott feltételnek megfelelő ábra szerkesztése; diszkusszió 

  3 
Gyakorlás 

Térgeometria 10 3 

 Környezetünk tárgyaiban a hasáb alakú testek felfedezése 
 Hasáb tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, 

száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, 
testátló 

 Testek építése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján 
 Testek hálójának készítése 
 Egyenes hasáb alakú tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása 

méréssel és számolással 

  2 
Gyakorlás 

Leíró statisztika 6 3 
 Adathalmazok, egyszerű diagramok, táblázatok adatainak elemzése 
 Adatok táblázatba rendezése, ábrázolása diagramon 
 Különböző típusú diagramok megfeleltetése egymásnak 



 Adatok gyűjtése táblázatból, leolvasása hagyományos vagy digitális 
forrásból származó diagramról megadott szempont szerint 

 Adatok rendszerezése, következtetések megfogalmazása 
 Konkrét adatsor leggyakoribb adatának (módusz) megtalálása, gyakorlati 

alkalmazása 
 Rendezhető adatsor középső adatának (medián) megállapítása, gyakorlati 

alkalmazása  
 Konkrét adatsor esetén átlag, leggyakoribb adat (módusz), középső adat 

(medián) megfigyelése, összehasonlítása 

 2 Gyakorlás 
Témazáró dolgozat 

Valószínűség-
számítás 

6 3 

 Valószínűségi játékok, kísérletek; az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése 
és ábrázolása digitálisan is 

 Valószínűségi játékok lehetséges kimeneteleinek ismeretében stratégia 
követése 

 A gyakoriság és relatív gyakoriság ismerete és alkalmazása a kísérletezés 
során 

 3 
Gyakorlás 
Témazáró dolgozat 
Ismétlés 

Összesen: 102 42   

 144   

 

8. évfolyam 

Témakör 
Óraszám 

Fejlesztési feladatok és ismeretek Taneszköz 
Javasolt Tervezett 



Halmazok, 
számhalmazok 

6 2 

 Halmazokba rendezés több szempont szerint 
 Halmazábra készítése 
 Számok, számhalmazok, halmazműveleti eredmények szemléltetése 

számegyenesen 
 Részhalmazok felismerése és ábrázolása konkrét esetekben 
 Véges halmaz kiegészítő halmazának (komplementerének), véges 

halmazok metszetének és uniójának megállapítása ábrázolás segítségével 
konkrét esetekben 

 Természetes számok, egész számok, racionális számok halmazának 
ismerete, halmazábrájuk elkészítése 

 Véges és végtelen szakaszos tizedes törtek ismerete 
 Példa végtelen nem szakaszos tizedes törtre 

Matematika 
tankönyv: 8. o. 

Matematika 
munkafüzet: 8. o. 

Matematika 
összefoglaló 

feladatgyűjte-
mény 10-14 
éveseknek. 
Témazáró 

feladatsorok. 
Füzet, 

dolgozatfüzet, 2 
vonalzó, körző, 

szögmérő. 
Zsebszámológép. 
Színes kréta, sík- 

és térmértani 
modellező 

készlet, mérleg, 
hőmérő, síktükör, 
olló, számkártyák, 

lottószelvény, 
dobókocka, 

dominó, 
mérőeszközök, 

kartonok, 
mágnesek, logikai 

készlet, 
színes rúd készlet, 
milliméterpapír, 

 3 Gyakorlás 

Matematikai logika, 
kombinatorika, 

gráfok 

9  

 Igaz és hamis állítások felismerése, önálló megfogalmazása 
 A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető 

szakkifejezéseinek ismerete és használata 
 Egyszerű stratégiai és logikai játékok 
 Konkrét helyzethez kötött kiválasztási problémák megoldása a sorrend 

figyelembevételével és anélkül 
 Az összes eset összeszámlálása során rendszerezési sémák használata: 

táblázat, ágrajz, szisztematikus felsorolás 
 Gráfok alkalmazása konkrét szituációk szemléltetésére 

 1 Gyakorlás 
Témazáró dolgozat 

Számelméleti 
ismeretek, hatvány, 

négyzetgyök 
9 1 

 Prímszámok, összetett számok kiválasztása a természetes számok közül 
 Összetett számok prímtényezős felbontásának ismerete és alkalmazása 

1000-es számkörben 
 Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása és 

alkalmazása 



 Pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványának alkalmazása: 
prímtényezős felbontás felírása hatványokkal, mértékegységek átváltása, 
számrendszerek helyi értékeinek felírása 

 Négyzetszámok négyzetgyökének kiszámolása 

számkártyák. 
Testmodellek, 

faliképek, tanári 
geometria 
felszerelés. 

Gondolkodtató 
játékok. 

Logikai fejtörők, 
rejtvények. 

Laptop, projektor, 
gyakorló 

programok 
 

 4 Gyakorlás 

Arányosság, 
százalékszámítás 

11 1 

 Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása konkrét 
helyzetekben 

 Valóságos helyzetekhez kötődő százalékszámítás: áremelés, leárazás, 
egyszerű kamat, keverési feladatok megoldása, levegő összetétele, 
páratartalom 

 Banki ajánlatok (ügyfélcsomagok, számlavezetési, megbízási és tranzakciós 
díjak) összehasonlításával kapcsolatos feladatok megoldása 

 Megtakarítási és hitelfelvételi lehetőségekkel kapcsolatos egyszerű 
feladatok megoldása 

 Terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységeinek ismerete és 
átváltása 

 3 Gyakorlás 
Témazáró dolgozat 

Szöveges feladatok 
előkészítése 

8 1 

 Hétköznapi problémák matematikai tartalmának formalizálása; betűk 
használata az ismeretlen mennyiségek jelölésére 

 Egyszerű betűs kifejezések összeadása, kivonása 
 Helyettesítési érték számolása 
 Egytagú kifejezések számmal való szorzása 
 Kéttagú betűs kifejezés számmal való szorzása 
 Két tagból közös számtényező kiemelése 
 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása lebontogatással 
 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása mérlegelvvel 

 3 Gyakorlás 



Szöveges feladatok 11 1 

 Különböző szövegekhez megfelelő modell készítése (például szakaszos 
ábrázolás, visszafelé gondolkodás, táblázat, szabadkézi vázlatrajz, betűs 
kifejezések felírása) 

 Matematikából, más tantárgyakból, gazdasági területekről és a mindennapi 
életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel vagy 
egyenlettel 

 Ellenőrzés a szövegbe való visszahelyettesítéssel 
 Pénzügyi tudatosság területét érintő feladatok megoldása 
 Gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségek becslése 

  3 
Gyakorlás 
Témazáró dolgozat 

A függvény 
fogalmának 
előkészítése 

6 1 

 Konkrét megfeleltetések legalább egy lehetséges szabályának megadása 
 Egyszerű grafikonok jellemzése: növekedés-csökkenés, szélsőérték, 

tengelyekkel való metszéspont 
 Konkrét halmazok elemei között megfeleltetés létrehozása 
 Értéktáblázatok adatainak grafikus ábrázolása 
 Az egyenes és a fordított arányosság felismerése konkrét helyzetekben 
 Egyenes arányosság grafikonjának felismerése és megalkotása 

  3 
Gyakorlás 

Síkbeli alakzatok 10 1 

 Háromszögek külső szögeinek összege 
 Négyszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: belső és külső 

szögek összege, konvex és konkáv közti különbség, átló fogalma 
 A speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, 

rombusz, húrtrapéz, négyzet) felismerése és legfontosabb tulajdonságaik 
megállapítása ábra alapján; alkalmazásuk; halmazábra 

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

 Pitagorasz-tétel ismerete és alkalmazása 
 Körrel kapcsolatos fogalmak ismerete 



  4 
Gyakorlás 
Témazáró dolgozat 

Transzformációk, 
szerkesztések 10  

 Középpontos tükrözés ismerete és alkalmazása 
 Középpontosan szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az 

épített környezetben 
 Alakzatok középpontos tükörképének megszerkesztése 
 Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése 
 Több adott feltételnek megfelelő ábra szerkesztése; diszkusszió 
 Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben 

  3 
Gyakorlás 

Térgeometria 10  

 Környezetünk tárgyaiban a hasáb, a gúla és a gömb alakú testek felfedezése 
 Hasáb és gúla tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok 

típusa, száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; 
lapátló, testátló 

 Testek építése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján 
 Testek hálójának készítése 
 A gömb tanult testektől eltérő tulajdonságai 
 A gömb mint a Föld modellje: hosszúsági körök, szélességi körök 

tulajdonságai, síkmetszetek 
 Egyenes hasáb alakú tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása 

méréssel és számolással 

  2 
Gyakorlás 
Témazáró dolgozat 

Leíró statisztika 6  
 Adathalmazok, egyszerű diagramok, táblázatok adatainak elemzése 
 Adatok táblázatba rendezése, ábrázolása diagramon 
 Különböző típusú diagramok megfeleltetése egymásnak 



 Konkrét adatsor leggyakoribb adatának (módusz) megtalálása, gyakorlati 
alkalmazása 

 Rendezhető adatsor középső adatának (medián) megállapítása, gyakorlati 
alkalmazása  

 Konkrét adatsor esetén átlag, leggyakoribb adat (módusz), középső adat 
(medián) megfigyelése, összehasonlítása 

 2 Gyakorlás 

Valószínűség-
számítás 

6  

 Valószínűségi játékok, kísérletek; az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése 
és ábrázolása digitálisan is 

 Valószínűségi játékok lehetséges kimeneteleinek ismeretében stratégia 
követése 

 Az esély intuitív fogalmának felhasználása a „lehetetlen”, a „biztos” és a 
„kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál 

 A gyakoriság és relatív gyakoriság ismerete és alkalmazása a kísérletezés 
során 

 3 
Gyakorlás 
Témazáró dolgozat 
Ismétlés 

Összesen: 102 42   

 144   



ANGOL NYELV 
 

1. Célok és fejlesztési feladatok 

Az 5-8. évfolyamon az idegen nyelv tanítása szervesen épül a 4. évfolyamon megkezdett nyelvi 
fejlesztésre, illetve annak eredményeire. A hangsúly lassan áttevődik a nyelvelsajátításról a 
tudatos nyelvtanulás felé. Az életkornak, érdeklődésnek és a nyelvtanulás folyamatának 
megfelelő órai tevékenységek jellemezzék ezt a szakaszt is. Az 5. évfolyamtól változatlanul az 
idegen nyelvi kommunikációra történő felkészülés áll a középpontban, ezt tanórán kívüli 
feladatokkal, tevékenységekkel és az ezekben történő részvételre való biztatással kell segíteni.  

A négyéves nevelési-oktatási szakasz egyik fő célja a megelőző szakaszban kialakított 
nyelvtanulási motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre hangsúlyosabbá válik, hogy 
a tanuló valós nyelvi helyzetekben tudja használni a nyelvet és egyre növekvő nyelvi 
tudatossággal rendelkezzen. Ekkor kell megalapozni azt a képességet, mellyel az idegen nyelvi 
ismereteket tudatosítja, és az idegen nyelvű szövegek világában eligazodik. A nyelvtanuló 
ebben a szakaszban egyre mélyebben és árnyaltabban ismeri meg az idegen nyelv felépítését és 
szerkezetét. 

A diák aktív, önálló nyelvtanulóvá nevelése egyik feltétele az egész életen át tartó tanulás 
megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák elsajátítására, az önálló 
tanulás módszereinek megismerésére, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak 
megteremtésére. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunkák, amelyek 
fejlesztik a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást. Szükséges, hogy a tanulók a digitális 
tartalmak felhasználásához útbaigazítást kapjanak. A nyelvórai és otthon elvégzendő 
tevékenységeken keresztül a tanuló váljon képessé arra, hogy digitális eszközökön és 
csatornákon keresztül is megértse az ismert témához kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket. 
Tudjon szöveget alkotni szóban és írásban, valamint célnyelven beszélgetni az ismert nyelvi 
eszközök segítségével. Az egyéni tanulási különbségek kiegyenlítése miatt pedig szakmai 
szempontból javasolt, hogy az iskolai oktatásban a nyelvtanulás továbbra is csoportbontásban 
történhessen. 

2. Értékelési rendszer:  

A továbbhaladás feltételei 5-8-osztály végén: a tanuló legyen képes az év végi kimeneti 
mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő feladatokat és a 
nyelvhelyességet legalább 30 %-ban, teljesíteni. 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  
– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 
– szóbeli értékelés; 
– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 
– minősítő-szelektáló (szummatív)  
– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 



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, többek között a digitális technológia 
alkalmazásával előállított termék (rajz, modell, poszter, plakát, prezentáció, kiselőadás,) 
létrehozásával, is tanúbizonyságot tegyenek,  
Egy féléven belül a tanulóknak a heti óraszám+1 osztályzattal kell rendelkezniük, törekedve a 
szóbeliség és írásbeliség megfelelő arányára.  
A röpdolgozatok, kisebb számonkérések, szóbeli és írásbeli feleletek, órai munka súlya 1x  
A témazáró dolgozat érdemjegyének súlya másfél- vagy kétszeres.  

 

Érdemjegyekkel értékelés alkalmazásakor: 

0 –   29 %  =  elégtelen (1) 

30 –   49 %  =  elégséges (2) 

50 –   74 %  =   közepes (3) 

75–   89 %  =   jó (4) 

90 – 100%   =  jeles (5) 

 

3. Tankönyvek, segédletek 

A szaktanár szabadon választhat a tankönyvjegyzékben szereplő könyvek közül, mely megfelel 
a helyi tantervben foglalt tartalomnak: 

Get to Top (Revised Edition) 1-3 

 



HELYI TANTERV ANGOL TANTÁRGYBÓL 2020-TÓL 
5.évfolyam 

Témakör Óraszám Tartalom Taneszköz 

1.Personal topics 
and topics 
concerning 
immediate 
environment and 
nature 

32 

Család, rokonok, ismerősök 
Én és a családom. 
Családtagok bemutatása 
Legjobb barátom 
Otthon  
Otthonom, szűkebb környezetem 
Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. 
Kedvenc játékaim. 
Lakóhelyem, tágabb környezetem. 
Város, bevásárlás 
Városok, települések, falvak. 
Épületek 
Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. 
Az én városom/falum. 

Laptop, 
projektor, 
interaktív 
tananyag, 
Internet 

Applikációk-
learningApps, 

Kahoot 
szókártyák 

térkép 
fényképek, 
poszterek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

2.Public matters 6 

Szabadidő, hobbik. 
Zene, művészetek 
Kedvenc zeném, együttesem. hangszerek. 
Film- és színházi élményeim 
Városi-falusi élet, intézmények 
Utazás, pihenés 
Vakáció, nyaralás.  
Közlekedési eszközök 

3.Topics concerning 
classroom activities 

12 

Iskola, barátok 
Iskolám, osztálytermünk, iskolai tárgyak. 
Tantárgyaim, tanáraim. Napirend, órarend. 
Osztálytársaim, barátaim. 
Tanórán kívüli közös programjaink. Sportok. 



4.Cross-curricular 
topics and activities 

12 

Hon- és népismeret: az én városom, falum 
Természetismeret: az ember megismerése és egészsége: testrészek. 
Ének–zene: zenehallgatás, hangszerek, zenefajták 
Matematika: számok írása, olvasása, műveletek, állítások igazságának 
eldöntése, tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rögzítése. 
Informatika. Digitális témahét 

Laptop, 
projektor, 
interaktív 
tananyag, 
Internet 

Applikációk-
learningApps, 

Kahoot 
szókártyák 

térkép 
fényképek, 
poszterek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.English and 
language learning 

6 

Internet, interaktív játékok. 
Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtési/helyesírási 
különbségek felismerése 
Az angol nyelv betű- és jelkészletének alkalmazása 
A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  
Készülés a Kompetencia-mérésre 

6.Intercultural 
topics 

10 

Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 
Az angol iskolák jellemzői, napirend 
Iskolai élet más országokban 
Tipikus angol ház, lakás 
Mindennapi szokások 
Állattartási szokások, kedvenc állatok 

7.Entertainment and 
playful learning 

10 

projektmunka, prezentáció: 
 kedvenc dalom/együttesem/filmem/színészem/animációs  
egy kisfilm/rajzfilm megtekintése  
közösen választott dal, képregény, film, órai feldolgozása 

8.Gaining and 
sharing knowledge 

7  

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



9.Current topics 6 

projektmunka:  
aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel (rajz készítése, képek 
gyűjtése) 
A hét napjai és a napszakok. 
Interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 
Aktuális jeles napok: Föld napja, Víz világnapja stb.)  
témahetek (fenntarthatósági, pénzügyi stb.) 

Laptop, 
projektor, 
interaktív 
tananyag, 
Internet 

Applikációk-
learningApps, 

Kahoot 
szókártyák 

térkép 
fényképek, 
poszterek 

 108   

 

Fogalomkörök: 

5. osztály (A1.1) 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése: Jelenidejűség  ( ’be’,Affirmative & negative, 

Present Simple, Imperative,’-ing’ form,Verb ’have got’) 

Birtoklás kifejezése: (’have got’,Possessive adj. Possessive case Genitive ’s) 

Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás:( This / that,Prepositions of place,  in, on, under, opposite, next to, between, behind,in front of; 
There is/there are …This is/these are 

Időbeli viszonyok Időpont: (When?,What time?,What’s the time? Prepositions of time 

On, in, at) 

Gyakoriság : (How often?Adverbs of frequency,Always, usually, often, sometimes, never 

Mennyiségi viszonyok :( Singulars and plurals,These / those,A, an, some,Cardinal numbers 1-30,Countable nouns,Uncountable nouns,How much 
/ many?  Some, any)  



Minőségi viszonyok:( Question forms,What colour ...?,What nationality...?,Where are you from?,How old ...? 

Modalitás (Can (ability),Can’t, Let’s ... 

Logikai viszonyok :(Linking words,And , but, or, First, then,Why? Because 

Szövegösszetartó eszközök : (Articles: a, an, the, Some-Any ,Demonstrative pronouns 
6.évfolyam 

Témakör Óraszám Tartalom Taneszköz 

1.Personal topics 
and topics 
concerning 
immediate 
environment and 
nature 

32 

Család, ismerősök 
Személyleírás 
Családi események, közös programok. 
Öltözködés 
Évszakok és ruhadarabok. 
Kedvenc ruháim. 
Divat. 
Ünnepek és szokások 
Az én ünnepeim. Családi ünnepek 
Ünnepek itthon és a nagyvilágban 
Étkezés 
Napi étkezések. 
Kedvenc ételeim, italaim. 
Egészséges táplálkozás 

 
Laptop, 

projektor, 
interaktív 
tananyag, 
Internet 

Applikációk-
learningApps, 

Kahoot 
szókártyák 

térkép 
fényképek, 
poszterek 

 
 
 
 
 

2.Public matters 8 

A közéletben és a szolgáltatásokban résztvevő személyek, munkák 
Közlekedési eszközök, utazás, nyaralás a jelenben, múltban 
Irányok 
Lakóhelyem, tágabb környezetem. Magyarország. 



3.Topics concerning 
classroom activities 

10 

Tanórán kívüli közös programjaink. 
Hagyományőrzés 
Tantárgyak összehasonlítása 
Számok, dátumok 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laptop, 
projektor, 
interaktív 
tananyag, 
Internet 

Applikációk-
learningApps, 

Kahoot 
szókártyák 

térkép 
fényképek, 
poszterek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Cross-curricular 
topics and activities 

10 

Természetismeret: 
Kontinensek, tájegységek, quizzes 
Környezeti rendszerek állapota, védelme, fenntarthatósága. 
Időjárás, időjárási jelenségek megfigyelése. 
Évszakok és hónapok. 
Ének-zene: kedvenc dal feldolgozása (pl. kérdésekkel, vizuális 
eszközökkel)  
Matematika: számok írása, olvasása, műveletek, állítások igazságának 
eldöntése, tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rögzítése 
Rajz: Rajzok, poszterek, plakátok készítése 
Informatika. Digitális témahét 

5.English and 
language learning 

6 

Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtési/helyesírási 
különbségek felismerése 
Az angol nyelv betű- és jelkészletének alkalmazása 
A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  
Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a 
tanórán kívül is, digitális csatornákon is 
Alapszintű nyelvtanulási stratégiák használata  
Nyelvi játékok 
Készülés a Kompetencia-mérésre 

6.Intercultural 
topics 

10 

az Egyesült Királyság, USA megismerése: 
az angol iskolák jellemzői, napirend 
mindennapi szokások 
ünnepek  
nyaralási szokások, időjárás 
az Egyesült Királyság országrészei 
angol étkezési szokások, tipikus ételek 



7.Entertainment and 
playful learning 

10 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek 
felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 
Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 
Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban 

 
 
 
 

 
 

Laptop, 
projektor, 
interaktív 
tananyag, 
Internet 

Applikációk-
learningApps, 

Kahoot 
szókártyák 

térkép 
fényképek, 
poszterek 

8.Gaining and 
sharing knowledge 

8 

csoportchat: közös online csoport létrehozása, rendszeres használata rövid 
angol nyelvű véleményekkel hozzászólásokkal 
projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka: saját, választott 
témából  
scrapbook/poszter készítése az aktuális tananyaghoz 
IKT eszközökkel elkészített és segített prezentáció 

9.Current topics 7 

projektmunka:  
aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel (rajz készítése, képek 
gyűjtése) 
Időjárás, időjárási jelenségek megfigyelése. Időjárásjelentés. 
Interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 
Aktuális jeles napok: Föld napja, Víz világnapja stb.)  
témahetek (digitális, fenntarthatósági, pénzügyi stb.) 

 108   

Fogalomkörök: 

6.osztály (AI.2) 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése: 
Jelenidejűség(Present Simple ,Present Progressive,) 
Múltidejűség ( Past Simple,)’used to’could, 
Jövőidejűség (Going to,,will,Offers,Present Progressive) 
Birtoklás kifejezése:( Possessive Pronouns.,Genitive ’s) 
Térbeli viszonyok: Irányok, helymeghatározás (Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs 
Prepositions of movement) 
Időbeli viszonyok: Gyakoriság How often?Időpont When?What time?What’s the time? 



Mennyiségi viszonyok: Singulars and plurals, Regular and irregular plurals,Cardinal numbers 1-100,Ordinal numbers ,Countable 
nouns,Uncountable nouns,,,Some, any, no,Every,        
Minőségi viszonyok: Comparative and superlative of short adjectives, Irregular comparative and superlative forms of adjectives 
Modalitás:Can (ability), Must / mustn’t,Have to, should 
Logikai viszonyok: Linking words (And/or/but/because) 
Szövegösszetartó eszközök: Articles,Some +any ,Nominative and Accusative of personal pronouns,Demonstrative pronouns 
 

Az oktatási szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A1 szintet.  

 
7.évfolyam 

Témakör Óraszám Tartalom Taneszköz 

1.Personal topics 
and topics 
concerning 
immediate 
environment and 
nature 

30 

Család , ismerősök 
Személyleírás:,külső, belső tulajdonságok 
Családi események, közös programok. Én és a családom. 
Családi események, közös programok. 
Családi ünnepek. 
Nagyszüleim világa. A mai és a régmúlt mindennapi élet 
Otthon  
Otthonom, szűkebb környezetem.  
Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak, háztartási gépek 
Lakóhelyem, tágabb környezetem.  
Öltözködés 
Ruhadarabok.  
Kedvenc ruháim. 
Környezetünk védelme 
Természeti jelenségek, természetvédelem 
Nevezetes napok: Fák és madarak Napja, a Víz világnapja 
Szelektív hulladékgyűjtés,  

Laptop, 
projektor, 
interaktív 
tananyag, 
Internet 
Applikációk-
learningApps, 
Kahoot 
szókártyák 
térkép 
fényképek, 
poszterek 
 
 
 
 
 



2.Public matters 10 

Kulturális és közintézmények, éttermek, szállodák, hazai és külföldi 
nevezetességek, 
Szabadidő, szórakozás 
Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. 
Internet, interaktív játékok. 
Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások. 
Közös időtöltés barátokkal. 
Tájékozódás, útbaigazítás. 
Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. 
Vásárlás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laptop, 
projektor, 
interaktív 
tananyag, 
Internet 
Applikációk-
learningApps, 
Kahoot 
szókártyák 
térkép 
fényképek, 
poszterek 
 
 
 
 
 
 
 

3.Topics concerning 
classroom activities 

8 

Iskola 
 Oktatási intézmények , Iskolám, osztálytermünk. 
Tantárgyaim, tanáraim. 
Osztálytársaim, barátaim, társadalmi kapcsolatok 
Tanórán kívüli foglalkozások iskolán kívüli lehetőségek a nyelvtanulásra 

4.Cross-curricular 
topics and activities 

12 

Fantázia és valóság 
Kedvenc olvasmányaim, könyveim. Képzeletem világa.Utazás a jövőbe. 
Felfedezések 
Nagy földrajzi felfedezések.Híres felfedezők és életútjuk. 
Tudomány, technika 
Feltalálók és találmányok.Híres feltalálók és életútjuk.A jövő technikai 
vívmányai 
Informatika:Digitális témahét 

5.English and 
language learning 

7 

Nyelvtanulási stratégiák használata, tanulásmódszertan tudatosan: 
szótanulási technikák 
Nyelvi játékok Popzenehallgatás, filmnézés a célnyelven  (rajzfilm) 

Egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás)  
Készülés a Kompetencia-mérésre 



6.Intercultural 
topics 

12 

Mindennapi szokások Angliában és Magyarországon – van-e különbség? 
ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.)  
Angol és magyar nyaralási szokások 
Angol időjárás – magyar időjárás 
Amerikai és brit angol- különbségek 

 
 
 
Laptop, 
projektor, 
interaktív 
tananyag, 
Internet 
Applikációk-
learningApps, 
Kahoot 
szókártyák 
térkép 
fényképek, 
poszterek 
 
 

7.Entertainment  12 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak 
megismerése (irodalom, film, társasjáték) 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek 
felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára. 
Internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, 
együttesek stb.) 
E-mailezés angolul, egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

8.Gaining and 
sharing knowledge 
 

10 

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

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

9.Current topics 7 

Az életkoruknak és érdeklődésüknek megfelelő hazai és nemzetközi 
legfőbb hírek események olvasása célnyelven 
híradó, videóhírek 
Témahetek (fenntarhatósági pénzügyi 
Infokommunikációs eszközök a mindennapokban. 
A média szerepe a hétköznapokban 
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Fogalomkörök: 

7.osztály (A2.1) 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése: 

Jelenidejűség(Present Simple ,Present Progressive,)Múltidejűség (Past Simple,)’used to’could,Jövőidejűség, (Going to,, future 
will,Offers,Present Progressive) 



Birtoklás kifejezése:( Possessive Pronouns.,Genitive ’s, Past forms of have;Have with will 

Térbeli viszonyok: Irányok, helymeghatározás (Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs,Prepositions of movement, Relative adverbs ) 

Időbeli viszonyok: Gyakoriság How often?Időpont When?What time?What’s the time? Időtartam (How long?) 

Mennyiségi viszonyok: Singulars and plurals, Regular and irregular plurals,Cardinal numbers 1-100,Ordinal numbers ,Countable 
nouns,Uncountable nouns,,,Some, any, no,Every, each,Too much, enough, lots of, loads of,All, both, neither, none  

Minőségi viszonyok: Comparative and superlative of short adjectives, Irregular comparative and superlative forms of adjectives 

Modalitás:Can (ability), Must / mustn’t,Have to, should 

Logikai viszonyok: Linking words (And/or/but/because, Feltételesség:conditional 

Szövegösszetartó eszközök: Articles,Some +any ,Nominative and Accusative of personal pronouns,Demonstrative pronouns, Indefinite pronouns 
 
 

8.évfolyam 

Témakör Óraszám Tartalom Taneszköz 

1.Personal topics and 
topics concerning 
immediate 
environment and 
nature 

30 

Család, ismerősök 
Személyleírás: külső, belső tulajdonságok 
Tágabb rokoni kapcsolatrendszer, családi ünnepek, szomszédi 
kapcsolatok, családi munkamegosztás 
Öltözködés-divat, ruhák, kiegészítők 
Hobbik 
Lakóhelyem, szűkebb és tágabb környezetem. Otthontalanok. 
Egészséges életmód 
A rendszeres testedzés. A helyes táplálkozás. Betegségek és 
megelőzésük 
Környezetünk védelme 
Veszélyeztetett állat- és növényvilág. állatvédelem 
Nevezetes napok: Fák és madarak Napja, a Víz Világnapja, a Duna 
Napja. Környezettudatos viselkedés. 

Laptop, 
projektor, 
interaktív 
tananyag, 
Internet 

Applikációk-
learningApps, 

Kahoot 
szókártyák 

térkép 
fényképek, 
poszterek 

 
 



2.Public matters 10 

A közigazgatás és szolgáltatások résztvevői 
Kultúra, szórakozás (filmek, TV, zene, színház, kiállítások, olvasás) 
Internet, interaktív játékok. 
Utazás, turizmus 
Szolgáltatások 

 
 
 
 

 
 
 
 

Laptop, 
projektor, 
interaktív 
tananyag, 
Internet 

Applikációk-
learningApps, 

Kahoot 
szókártyák 

térkép 
fényképek, 
poszterek 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.Topics concerning 
classroom activities 

8 

Iskolám, osztálytermünk. 
Tantárgyaim, tanáraim. 
Osztálytársaim, barátaim. 
Tanórán kívüli közös programjaink. 
Iskolám múltja, jelene. iskolai hagyományok. 
Nyelvtanulás célja 
pályaválasztás 

4.Cross-curricular 
topics and activities 

12 

Földrajz: országok, népek megjelölése, népnevek 
Biológia: Egészséges életmód 
A rendszeres testedzés. A helyes táplálkozás Betegségek és 
megelőzésük 
Történelem: egy híres tudós, Magyarország történelmének egy érdekes 
alakja  
Irodalom: Egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása, értékelése 
Informatika: Digitális témahét 

5.English and 
language learning 

7 

Nyelvtanulási stratégiák használata, tanulásmódszertan tudatosan: 
szótanulási technikák 
Nyelvi játékok Popzenehallgatás, filmnézés a célnyelven   
Egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 
Egy irodalmi mű feldolgozása, bemutatása 
Csoportos projekt: társasjáték készítése 
Készülés a Kompetencia-mérésre 



6.Intercultural topics 13 

Az Egyesült Királyság tájegységei, országrészei 
Angol étkezési szokások, tipikus ételek 
Az Amerikai Egyesült Államok – jellemző adatok, alapvető tudnivalók 
Amerikai és brit angol- különbségek 
Egyéb angol nyelvterületek: Ausztrália, Kanada 

 
 
 

 
 

Laptop, 
projektor, 
interaktív 
tananyag, 
Internet 

Applikációk-
learningApps, 

Kahoot 
szókártyák 

térkép 
fényképek, 
poszterek 

 

7.Entertainment 11 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató 
tartalmak megismerése (irodalom, film, társasjáték) 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek 
felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára. 
Internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, 
együttesek stb.) 
E-mailezés angolul  

8.Gaining and sharing 
knowledge 
 

10 

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

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

9.Current topics 7 

Az életkoruknak és érdeklődésüknek megfelelő hazai és nemzetközi 
legfőbb hírek események olvasása célnyelven 
híradó, videóhírek 
Témahetek (fenntarhatósági/digitális/pénzügyi 
Infokommunikációs eszközök a mindennapokban. 
A média szerepe a hétköznapokban 
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8.osztály (A2.2) 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése: 

Jelenidejűség (Present Simple ,Present Progressive,Present Perfect Simple 

Present Simple Passive 



Múltidejűség (Past Simple,)’used to’could, Past continous,,Past Perfect Passive 

Jövőidejűség (Going to,, future will,Offers,Present Progressive) 

Igenevek Full Infinitive, Bare Infinitive,’-ing’ Reported Speech Statements,Commands, requests, Questions 

Birtoklás kifejezése:( Possessive Pronouns.,Genitive ’s, Past forms of have;Have with will, Possessive pronouns 

Térbeli viszonyok: Irányok, helymeghatározás (Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs Prepositions of movement, Relative adverbs ) 

Időbeli viszonyok: Gyakoriság How often?Időpont When?What time?What’s the time? Időtartam (How long?)? (Past simple),How long? 
(Present Perfect),Already, yet, just 

Mennyiségi viszonyok: Singulars and plurals, Regular and irregular plurals,Cardinal numbers 1-100,Ordinal numbers ,Countable 
nouns,Uncountable nouns,,,Some, any, no,Every,       each,Too much, enough, lots of, loads of,All, both, neither, none  

Minőségi viszonyok: Comparative and superlative of short adjectives, Irregular comparative and superlative forms of adjectives, Subject-object 
question,Negative questions,Reflexive pronouns 

Modalitás:Can (ability), Must / mustn’t,Have to, should, Képesség,Engedélykérés,Kérés Can (ability),Can/could/may expressing 
permission,:Tanácsadás Should/shouldn’t 

 Kötelezettség Must, have to, need to, Szükségtelenség:Need,’t,Tiltás.,mustn’t 

Logikai viszonyok: Articles: a, an, the, Some+plural noun,any+plural noun, Some +singular noun ,Any +singular noun, Nominative and 
Accusative of personal pronouns,Demonstrative pronouns, Indefinite pronouns,Reflexive pronouns,So, neither, too, either 

Szövegösszetartó eszközök: Articles,Some +any ,Nominative and Accusative of personal pronouns,Demonstrative pronouns, Indefinite pronouns 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with present reporting verb 

 
Az oktatási szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A1 szintet.  



Etika 5-8.  
 

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

A tantárgy magába foglalja az ember fontos viszonyulásait társaihoz, közösségeihez, környezetéhez és 
önmagához. Ezzel olyan szintézist kínál a tanulónak, amelyben eddigi személyes tapasztalatait és a más 
területeken megszerzett ismereteket reflektív módon vizsgálja. A tartalom szorosan kötődik más 
tantárgyak fejlesztési területeihez is.  

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanuló erkölcsi érzületének és erkölcsi gondolkodásának fejlesztése, a 
tanuló segítése a társas szabályok, a viselkedésminták azonosításában és saját alakuló értékrendjének 
tudatosításában.  

Az etika tantárgy felkészíti a tanulót az egyéni életvezetésének és társas környezetének erkölcsi 
szempontból történő mérlegelésére, miközben saját tudását vizsgálja és fejleszti. Eszközei a kérdezés, 
a rejtett nézetek és a dilemmák feltárása, az érvelés, a meggyőzés, a meggyőződés, a társadalmi 
normák és a közösségi értékek értelmezése. 

A tanulóközösség tevékenységei mintát nyújtanak arra, hogy milyen értékek és viselkedésmódok 
segítik vagy akadályozzák az együttműködést, milyen érzelmi-, érték- vagy érdekkonfliktusok 
jelenhetnek meg, milyen megoldási módok a legmegfelelőbbek.  

Az ajánlott tantárgyi tartalmak és tanulói tevékenységek olyan képességeket is fejlesztenek, melyek a 
tanulót az életvezetésében tudatosabbá, társai és környezete problémái iránt érzékenyebbé tehetik, 
erősítik identitását, aktív társadalmi cselekvésre késztetik és segítik a nehéz helyzetek megoldásában. 

Az etika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tantárgy keretében alkalmazott módszerek elősegítik az aktív tanulóvá 
válást, a tanulás tervezését, az egyéni tanulási stílus kialakítását és a tanulási útvonalak felfedezését, a 
mérlegelő gondolkodást, a belső motiváción nyugvó cselekvést, a célok elérése iránti 
elkötelezettséget, a metakognitív stratégiák alkalmazását.  

A Kommunikációs kompetenciák: A kommunikációs kompetenciák formálása során a tanuló 
gyakorolja az érzelmek kommunikálásának, az empátián nyugvó értő figyelemnek, az álláspontok 
asszertív megjelenésének, az erőszakmentes kommunikációnak, az adatokra támaszkodó érvelésnek 
és a megfelelő vitakultúrának, valamint a társas konfliktusok kezelésének kommunikációs technikákat 
igénylő változatait. 

A digitális kompetenciák: A digitális kompetenciák fejlesztését támogatja a hiteles forrásokon alapuló 
kutatómunka végzése, a projektmunkák szervezése, megvalósítása, az elvégzett feladatok digitális 
eszközökkel történő bemutatása. A virtuális térben kialakult közösségek tagjainak viselkedését 
befolyásoló etikai szabályok felismerése és elemzése. A digitális önkifejezés, a közösségi oldalakon 
történő önmegjelenítés, az információk kezelése. A tartalom digitális megosztásával kapcsolatos etikai 
kérdések köre számtalan fejlesztési lehetőséget rejt magában. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A gondolkodási készségeket fejlesztik azok a tanulási 
tevékenységek, amelyek különböző élethelyzetek, információforrások, médiatartalmak elemzését 
igénylik. A különböző esettanulmányi példákban és a valóságos élethelyzetekben felmerülő etikai 



problémák, konfliktusok és a szabályok felismerése közben a tanuló elemző, problémamegoldó, 
mérlegelő gondolkodás alkalmazásával vizsgálja az események bekövetkezésének feltételeit. Átalakítja 
a szerzett információt, következtetéseket von le, magyarázatot keres, rendszerezést végez.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy támogatja az önismereten alapuló 
önszabályozás és önfejlesztés megvalósítását, a lelkiismeretesség, az alkalmazkodóképesség, a 
kezdeményezőkészség, az elkötelezettség kialakulását, és a teljesítmény javítására való törekvést. A 
gyakorlatok során az érzelmek felismerésének és kifejezésének, az érzelmi állapotok szabályozásának, 
a társas helyzetek észlelésének, a konfliktusok kezelésének és a döntéshozatali készségeknek a 
fejlesztése válik hangsúlyossá. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanulók önállóan 
vagy csoportosan lehetőséget kapnak a kreatív alkotások tervezésére, készítésére, projektfeladatok 
szervezésére, kivitelezésére. A szocio-emocionális készségek fejlesztése drámajátékkal, szerepjátékkal 
valósul meg, az érzelmek kifejeződése zenei produkciókban, vizuális alkotásokban ölt testet. A 
tudatosság erősítését segítik elő azok a feladatok, amelyekben kulturális hagyományok megismerésére 
kerül sor. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tantárgy az önismeret fejlesztése révén 
segíti a tanulók jövőképének kialakítását, felkészíti őket a munka világára. Ugyanakkor erősíti a hosszú 
távú célkitűzéseket, a személyes jövőtervezést, az életpálya-építést, a döntéshozatalt, az életvezetést, 
a pénzügyi tudatosságot, és a tudatos önfejlesztést. 

Az etika kerettanterv főbb pedagógiai alapelvei: 

 A tanulók komplex személyiségfejlesztése, értelmi, érzelmi formálás és a cselekvésre buzdítás. 

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

 Célrendszere és ajánlásai élményt adók, személyiséget, meggyőződést formálók. 

 A tananyagok kiválasztása és annak megvalósítása során figyelembe veszi az egyes 
korosztályok tipikus életkori sajátosságait és lehetséges élethelyzeteit. Valamint lehetőséget 
kíván adni a tanulók és tanulócsoportok egyéni sajátosságai szerinti differenciálásra. 

 Az aktív, cselekvő viselkedés, magatartás megélésére ösztönzi a diákokat a különböző 
élethelyzeteiben. 

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

 Ebben a tantervben elsődleges az érzelmi, érzületi nevelés, a morális fejlesztés, amely során a 
gyermekek cselekedtetése, meggyőződésének formálása elengedhetetlenül szükséges a 
lelkiismeretes magatartás megszilárdulása érdekében. 

 A nevelés mindig egy társadalmi közegben történik, így a nemzeti értékeink megismerése és 
megőrzése alapfeladat.  

 A munkaformák között fontos szerepet tölt be a kooperatív csoportmunka, az egyéni és 
csoportos projektfeladatok szervezése, az egész csoportot bevonó beszélgetések. A hatékony 
munkavégzés érdekében közös szabályok felállítása javasolt. A tanuló munkáiból összeállított 
portfólió is az értékelés alapja lehet. A feladatok megtervezésénél és kivitelezésénél a tanulók 
igénybe vehetik a digitális eszközöket is. 

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.  
– Képes-e önállóan felépíteni feleletét? Képes-e kérdéseket megfogalmazni?  
– 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  

A tankönyv elsődlegesen nem a tananyag otthoni felidézésére szolgál, hanem a tanórai munka 
legfontosabb eszköze. A taníthatóság-tanulhatóság feltétele a tankönyv jó tagoltsága. A nagy fejezetek 
és a leckék legyenek arányosak – már a könyv tagoltsága emelje ki a témakör sajátosságait. 
Különüljenek el a különböző didaktikai funkciójú szövegrészek (pl. törzsanyag, kiegészítő anyag, 
olvasmányok, kérdések, feladatok). A tanulást különféle kiemelések segítsék. A túlzott tagoltság és sok 
kiemelés azonban már nehezíti a tanulást. Előnyös, ha a leckéket egyszerű vázlatok és összegző 
kérdések zárják. A nagy fejezeteket is zárják összefoglalások.  
A könyv nyelvezete legyen érthető, olvasmányos a tanulók számára, ugyanakkor biztosítson minél több 
lehetőséget a tanulói tevékenységekre, a képességfejlesztésre (kérdések, feladatok). Ösztönözze az 
önálló tanulói ismeretszerzés tankönyvön belüli (ebben fontos szerepet tölthet be a tankönyv végi 
fogalomtár, névtár és az időrendi táblázat) és tankönyvön kívüli formáit.  
A kiegyensúlyozott oktató-nevelő munkát segítheti, ha olyan tankönyvsorozatot választunk, amelynek 
kötetei azonos didaktikai felépítésűek. A könyv képekkel, érdekes esetleírásokkal, feladatokkal 
ösztönözze vitára, állásfoglalásra a tanulókat.  
 
Pedagógiai eljárások, módszerek, munka- és szervezési formák:  
Tankönyvi szövegek megbeszélése (tanári irányítással). Irányított információgyűjtés.  
Információk összehasonlítása (szöveg, kép). Tanulói kiselőadás.  
Önálló írásbeli és szóbeli feladatmegoldás. Rajz- és illusztráció készítése.  
Játék, szerepjáték.  
Pármunka. Csoportmunka. Tanári magyarázat, prezentáció. 
 



HELYI TANTERV ETIKA TANTÁRGYBÓL  
5. évfolyam 

Témakör Óraszám Tartalom Taneszközök  
Javasolt Tervezett 

1. Beilleszkedés, serdülőkori 
sajátosságok  6 

 Testi és lelki változások  
A testi, lelki egészség egységének felismerése a saját egészségi állapot nyomon 

követése; 
Az életkorra jellemző testi és szellemi fejlődés megfigyelése, 
Az önállósodás és növekvő felelősség elemzése; 
A saját és társak belső értékeinek és egyediségének tudatosítása. 

 

2. Család – Helyem a 
családban 12  

 A kapcsolatok hálója 
Saját viszonyrendszerek vizsgálata, a szűkebb és a tágabb közösségek hatása a tanuló 

életére  
Az alapvető emberi érintkezések formáinak (viselkedés, verbális és non verbális 

kommunikáció, gondolatok kifejezése, alkotások) megismerése valós és virtuális 
terepen is; 

A különböző érzelmeket kiváltó okok feltárása; 
Az érzelem vezérelte cselekvések következményeinek vizsgálata. 
 A bizalom és a szeretet a kapcsolatokban 
Kapcsolatok elemzése a támogatás, bizalom, szeretet, tisztelet, segítség szempontjából; 
A tartós, bizalomra épülő kapcsolatok jellemzői és fenntartásuk feltételeinek átélése; 
Az érzelmeket is kifejező figyelmes kommunikáció gyakorlása; 
Segítségkérés, segítség felajánlása. 
 Családi erőforrások 
A család, rokonság egyedi viszonyrendszereinek feltárása; 
Saját helyzet felismerése, feladatok a családban; 
A legértékesebb családi szokások azonosítása; 
A családok sokszínű kulturális hátterének értelmezése; 
Tipikus családi szerepek, helyzetek és ezek értékelése; 
Az érték- és érdekütköztetések, az igények kifejezésének gyakorlása. 

 



3.Kapcsolati hálók 
rendszere  6 

 Szükségünk van társakra 
A társas kapcsolatok fontosságának hangsúlyozása 
Az elhagyatottság, a kirekesztettség állapotának elképzelése 
A hagyományos és a modern technológia nyújtotta kapcsolattartási lehetőségek 

gyakorlása 

4.Társas tudatosság és 
társas kapcsolatok – 
Helyem a társas-lelkületi 
közösségekben 

12  

 A kapcsolat kezdete 
A rokonszenv, ellenszenv azonosítása 
Az ismeretlenek iránti bizalom vagy bizalmatlanság okai feltárása 
A virtuális kapcsolatteremtési formák véleményezése, a virtuális identitások lehetséges 

megismerési módjai 
 A kapcsolat ápolása 
A kortárs, baráti kapcsolatokat összetartó szokások, a jó működés feltételeinek 

feltárása, a jó problémamegoldási minták megismerése 
A bizalom, támogatás, törődés, őszinteség és a bántás megjelenési formáinak 

azonosítása 
A megértésre törekvő, egyenrangú kommunikáció gyakorlása 
A kapcsolatokat gyengítő okok feltárása, a kialakuló konfliktusok elemzése 
Konfliktuskezelési lehetőségek felismerése és gyakorlása 

5.A társas együttélés 
kulturális gyökerei: Nemzet 
– helyem a társadalomban 

10  

 A közösségek összetartó ereje 
Saját identitást képező néhány közösség mélyebb megismerése: nemzet, nemzetiség, 

nyelvi-kulturális közösség 
Olyan közösségek megismerése, melyeknek a tanuló nem tagja 
A csoportba kerülés lehetőségei. Saját csoporton belüli helyzet, tevékenység értékelése 
 A közösségek értékei 
 A közösségek működése 
Valós és virtuális közösségek írott szabályainak és íratlan szokásrendjének feltárása 
A hatékony együttműködés feltételei számbavétele 
A közös szabályalkotás, a jó munkamegosztás, a vezető szerepének elemzése 
Egyéni és közösségi érdekek összevetése 
A társas élet lehetséges konfliktusainak okai, a konfliktusok kezelése 

6.Fenntarthatóságra 
nevelés 12 2 

 alapvető környezeti- fenntarthatósági elvek megismerése 
 ökológiai lábnyom számítása 
 gyakorlati órák 



 Fenntarhatósági Témahét 

7.Az ember és technika 12  alap internetbiztonsági tanulmányok 

Összesen: 
58 14   

72 
 

6. évfolyam 

Témakör Óraszám Tartalom Taneszközök  
Javasolt Tervezett 

1.Érdekek csoportosítása, 
gyermekek jogai és kötelezettségei 10  

 megismerjük az alapvető egyéni és közösségi érdekeket 
 utána járunk a jogoknak és kötelezettségeknek 

Internet, könyvtári 
kutatómunka, 
földrajzi- és 
történelmi atlasz, 
vizuális kultúra 
tankönyv, Biblia 

2. Helyem a világban 12  

 A kapcsolatok hálója 
Az alapvető emberi érintkezések formáinak (viselkedés, verbális és non verbális 

kommunikáció, gondolatok kifejezése, alkotások) megismerése valós és 
virtuális terepen is; 

 A bizalom és a szeretet a kapcsolatokban 
Kapcsolatok elemzése a támogatás, bizalom, szeretet, tisztelet, segítség 

szempontjából; 
A tartós, bizalomra épülő kapcsolatok jellemzői és fenntartásuk feltételeinek 

átélése; 
Az érzelmeket is kifejező figyelmes kommunikáció gyakorlása; 
Segítségkérés, segítség felajánlása. 

3.Ember és természet 10  

 az ember kapcsolati rendszere az őt körülvevő természettel, és XXI. századi 
technika világával 

 a tudomány felelőssége 
 túl nagylábon élünk? 
 tényleg szükség van rá? 

4.Szabályok 8   konfliktuskezelés, szabályok rendszertana 
 projektórák, filmelemzések 



5.Értékeink 10  
 a minket körülvevő értékek, és azok rendszerei 
 mi fontos és mi nem? 
 mi a különbség a célok és vágyak között? 

6.A természet rendjének 
megőrzése, a fenntartható jövő 12 2 

Létezésünk feltételei 
Fenntarhatóságra nevelés alapelvei 
Fenntarthatósági Témahét 

7.Az európai kultúra emberképe, 
hatása az egyén értékrendjére 8  

 Kérdések és válaszok a világról 
Különböző és hasonló, azonos helyzetről alkotott értékítéletek elemzése 
Néhány kulturális szabályozórendszer megismerése, ezek eredete és hatásai 
A lelkiismeret működésének megérzése, átérzése a döntésekben 
Személyes erkölcsi elvek feltárása  
Dilemmahelyzet elemzése erkölcsi szempontból 
 A vallási és a kulturális hagyományok tanításai 
Az istenhívő világnézet sajátosságainak vizsgálata 
A környezetben fellelhető vallások néhány szokásának, ünnepének megismerése, 

ezen keresztül a világnézeti-kulturális sokszínűség tudatosítása 

Összesen: 70 2   

72 
 

7. évfolyam 

Témakör Óraszám Tartalom Taneszköz 
Javasolt Tervezett 

1.Az emberi élet szakaszai 10  

 egészségnevelés 
 egészségesen élni 
 érzékek és érzelmek 
 értelmi képességek 

Internet, 
könyvtári 

kutatómunka, 
földrajzi- és 

történelmi atlasz, 
vizuális kultúra 
tankönyv, Biblia 

2.Mindennapi szerepek 12   családban, világban betöltött szerepek 

3.Pályaorientáció 14   a diákok segítése a pályaorientációban 
 különböző munkahelyek bemutatása, esetlegesen meglátogatása 



4.A társas együttélés kulturális 
gyökerei: Nemzet – helyem a 
társadalomban 

10  

 A közösségek és identitás 
A kulturális-társadalmi identitás alapjai, a nemzeti identitás megőrzése; 
Európa szerepének felismerése, mint a nemzeti kulturális identitás egyik 

meghatározója; 
A különböző közösségekhez tartozás lehetséges ellentmondásai feltárása; 
Különböző közösségek viszonyainak elemzése; 
Az európai értékrend elemei a társadalmi és jogrendszerekben, ezek 

megvalósulása vagy hiánya a mindennapokban. 

5.A természet rendjének 
megőrzése, a fenntartható jövő 12 2 

 Az ember és környezetének kölcsönhatása 
Az emberiség életét és gondolkodását leginkább befolyásoló technológiák 

hatásainak elemzése a személyes kapcsolatok és az életminőség 
szempontjából, megoldási javaslatok, etikai szabályok megfogalmazása a 
problémákra; 

Károsító és építő, környezetszépítő tevékenységek megkülönböztetése; 
Néhány környezeti etikai és bioetikai kérdés megismerése; 
 Az emberiség jövője 
Környezetbarát technológiai megoldások, kreatív újra hasznosítási lehetőségek 

feltárása; 
Saját célok megfogalmazása a fenntartható fejlődés érdekében. 
Fenntarthatósági Témahét 

6.Párválasztás, otthonteremtés 12   a sikeres párválasztáshoz vezető út 
 hogyan készüljünk fel egy kapcsolatra 

Összesen 
70 2   

72 
 

  



8. évfolyam 

Témakör Óraszám Tartalom Taneszköz 
Javasolt Tervezett 

1.Boldogulás, boldogság 10  
 Stressz, stresszoldás, függés 
 Jólét és jóllét 
 Együtt dolgozunk 

Internet, 
könyvtári 

kutatómunka, 
földrajzi- és 

történelmi atlasz, 
vizuális kultúra 
tankönyv, Biblia 

2.Behálózott világ 12  
 NETika: jog és felelősség az információs társadalomban 
 Sztereotípiák, előítéletek 
 Játékok, kreatív feladatok, dramatikus feldolgozás 

3.Társas tudatosság és társas 
kapcsolatok – Helyem a társas-
lelkületi közösségekben 

12  

 Felelősség egymásért 
 A kapcsolatrendszerekben elfoglalt különböző helyzetek, szerepek elemzése  
 rendelkezik érzelmi kifejezőképességekkel a konfliktusok megelőzésére és 

megoldási javaslatokkal a konfliktusok megoldására; 
 A tartós kapcsolatok és párkapcsolatok alapvető feltételeinek megismerése. 
 A kapcsolatok megóvása 

4.A társas együttélés kulturális 
gyökerei: Nemzet – helyem a 
társadalomban 

10  
 pályaorientáció 
 a sikeres továbbtanulás feltételei 
 külföldi tanulás, munka világa 

5.A természet rendjének 
megőrzése, a fenntartható jövő 12 2 

Fenntarthatóságra nevelés elmélyítése 
A megfelelő jövőkép, és az én mit tehetek? kapcsolatának megértetése a 

tanulókkal 
Fenntarthatósági Témahét 

6.A tantárgy zárása 12  

 mit értem el? hogyan fejlődtem? 
 mik a céljaim?  
 projektórák 
 gyakorlati útmutatók bemutatása 

Összesen 
70 2   

70 



TERMÉSZETISMERET 
 

1. Célok és fejlesztési feladatok  

A természettudomány tantárgy alapvető szerepet játszik a tudományos és technológiai 

műveltség kialakításában a természettudományokkal való ismerkedés korai szakaszában. 

Összekötő szerepet tölt be az alsó tagozatos környezetismeret és a 7. osztálytól diszciplináris 

keretek között oktatott természettudományos tárgyak (biológia, fizika, földrajz, kémia) között. 

Az 5–6. osztályos korcsoport sajátosságaiból adódóan a gyerekek többnyire érdeklődéssel 

fordulnak az élő és élettelen környezet, a természet felé. Erre az érdeklődésre alapozva kell 

biztosítani számukra azoknak a készségeknek és képességeknek a fejlesztését, amelyek 

alkalmassá teszik majd őket a felsőbb évfolyamokon a magasabb szintű természettudományok 

világában történő eligazodásra. A természettudomány tanításának legfontosabb célja tehát 

azoknak a képességeknek, készségeknek, szokásoknak a fejlesztése, amelyeket alsó tagozaton 

a környezetismeret tantárgy alapozott meg, és amelyek a felsőbb évfolyamokon a 

természettudományos tárgyak tanulásához szükségesek.  

Az életkorból és a fejlesztési feladatokból következően biztosítani kell, hogy a tanulók cselekvő 

tapasztalatszerzés útján már haladó szinten és integrált módon sajátítsák el a 

természettudományos ismeretszerzés módszereit, és ne diszciplináris természettudományos 

tárgyakat tanuljanak egymás mellett az összefüggések nélkülözésével. A tanulási folyamat 

során a későbbi diszciplináris tárgyakat megalapozó ismeretanyag megtanulása mellett az 

ismeretszerző módszerek elsajátítása, begyakorlása a fő cél.  

A megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, rendezés, mérés, kísérletezés módszereit 

önállóan gyakorolva fejlődik a tanulók megfigyelő-, leíró, azonosító és megkülönböztető 

képessége, mérési technikája, amelyet az alsó tagozattal ellentétben már tanári segítség nélkül 

is képesek megvalósítani. A megfigyelt jelenségeket ezután leírják valamilyen formában, ami 

ebben az életkorban nem csak írás lehet, hanem gyakran rajz vagy más manuális, illetve verbális 

készségeket igénylő forma. Az alapvető mennyiségek mérését a tanulók már alsó tagozaton 

megbízhatóan elsajátították, 5–6. osztályban ennek elmélyítése és begyakorlása, a mérendő 

mennyiségek körének kibővítése történik, hiszen a mérés módszerét a későbbiekben minden 

természettudományos tárgy alkalmazza. A tanulók egyszerű kísérletek megtervezésével, 

kivitelezésével és a következtetések levonásával készülnek fel a felsőbb évfolyamokon is 

jellemző természettudományos kísérletezésekre. 



Az időben és térben történő tájékozódás képességének elsajátítása is alapvetően gyakorlati 

feladatok megoldásával történik. A tanulóknak fejlődik a szemléleti térképolvasási képessége, 

amit több, terepen töltött tanóra alkalmával tudnak begyakorolni. Az időbeli tájékozódás 

fejlesztése során a tanulók megismerik az időbeli dimenziókat a földtörténeti időskálától a 

másodperc tört része alatt lejátszódó kémiai reakciókig. 

A természettudomány tanításának legfontosabb célja, hogy a tanuló: 

 ráébredjen a természeti rendszerek és a természetben zajló folyamatok komplexitására, 

alapvető okaira és magyarázataira, 

 képessé váljon az önálló ismeretszerzésre, az összefüggések felismerésére, és az egyszerű 

elemzések elvégzésére a tanulói kísérletek, terepi megfigyelések és vizsgálatok révén 

azzal, hogy a távlati cél a felsőbb évfolyamokon való értő és önálló munkavégzés 

lehetőségének megalapozása, 

 elsajátítsa a természettudományok egységét szem előtt tartó szintetizáló 

gondolkodásmódot, legyen képes folyamatokat rendszerben szemlélni, 

 tudjon kritikusan gondolkodni az adott természeti, környezeti problémáról, illetve, hogy 

felismerje az áltudományos információkat, amely nagyban hozzájárul a felelős és tudatos 

állampolgári szerepvállalás kialakításához, 

 a természetben lejátszódó folyamatok vizsgálatával, a várható következmények 

megértésével cselekvőképes, a környezetért felelősséggel tenni akaró állampolgárrá váljon, 

ezzel is hangsúlyozva, hogy az ember egyénként és egy nagyobb közösség részeként 

egyaránt felelős természeti környezetéért, annak jövőbeni állapotáért 

 felismerje és megértse, hogy az élhető jövő záloga a környezettudatos, fenntarthatóságot 

szem előtt tartó gondolkodás, 

 tudatos eszközhasználóvá váljon az infokommunikációs eszközök használata és a digitális 

kompetenciák fejlesztése révén, 

 segítséget kapjon a későbbi műszaki vagy természettudományos pályaválasztáshoz 

A természettudomány tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat 

az alábbi módon fejleszti: 

 A tanulás kompetenciái: A természettudományi gyakorlatok fejlesztik a tanuláshoz 

szükséges énhatékonyságot, felkeltik, megtartják vagy megerősítik a 

természettudományok tanulásában a motivációt. A gyakorló jellegű feladatok a tanultak 

rögzítésében fontosak, és sikerélményt jelentenek. 



 A kommunikációs kompetenciák: A kísérletek, vizsgálatok tapasztalatainak leírása, az 

eredmények megvitatása olyan készségeket fejlesztenek, amelyek a műszaki-

természettudományos területeken is elvárt kommunikációs készségeket alapozzák meg.  

 A digitális kompetenciák: Egyes vizsgálatok elvégzésére, azok értékelésére a tanuló 

digitális eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat használ, úgy, hogy a 

célszerű alkalmazás elsajátítása mellett saját fejlődését és tanulását támogatja. A 

gyakorlatok kiegészíthetők illetve elvégezhetők digitális felületeken történő munkával és 

további digitális eszközök használatával. 

 A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az ok-okozati összefüggésekre alapuló 

gondolkodás, a csoportosítás, a halmazok képzése, az egymásra épülő folyamatok logikai 

elrendezése, a természettudományos nyelvezet mint speciális kódrendszer alkalmazása 

(például érzékszervi tapasztalatok, folyamatok, jelenségek leírásában, magyarázatában) 

mind olyan elemek, amelyek a matematikai, gondolkodási kompetenciák gyakorlását 

igénylik.  Emellett a természettudományos gyakorlatok végzése és értelmezése során a 

nem-rutin problémamegoldás és más fontos 21. századi készségek gondolkodási elemei is 

fejlődnek. 

 A személyes és társas kompetenciák: A gyakorlatok kivitelezése tanulói munka, amely 

történhet egyéni, páros vagy csoportos munkaformákban is. Az önálló munkavégzés erősíti 

az önmenedzsment készségeket (például az időmenedzsment készségeket vagy 

önmotivációt), a sikeres feladatvégzés pedig az énhatékonyságot. A párban vagy 

csoportban történő munkavégzés, és a vizsgálati eredmények, tapasztalatok, 

következtetések megvitatása a társas kompetenciákat erősíti. 

 A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az egyes 

vizsgálatok tervezése, a modellezés fejlesztik a kreativitást, az értelmezési lehetőségek 

pedig a természettudományos magyarázatok mellett számos, akár művészi eszközökkel, 

vagy más kreatív módokon történő alkotómunkát is jelenthetnek. A tudományos kutatás és 

az innováció ilyen modern, interdiszciplináris megközelítése az önkifejezés és a kulturális 

tudatosság megélésének kiváló terepéül szolgálhat. 

 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A vállalkozói kompetenciák 

fontos eleme az innováció és a kínálkozó feladatok, kihívások felvállalása. Ide tartozik a 

kudarctűrés is. A vizsgálatok során előfordul (és nem kerülendő), hogy nem a várt 

eredményt kapja a tanuló. A hibákból való tanulás, a sikertelenség értelmezése és 

gyümölcsöző tapasztalattá fordítása a természettudományos vizsgálódásnak éppúgy 



kulcseleme, ahogyan a sikeres vállalkozók és innovátorok is tanulnak a kudarcokból. Az 

önálló munka tanulása mellett a természettudományos gyakorlatok a pályaorientációt is 

segíthetik, a műszaki-természettudományos pályák felé irányítva a tanulók figyelmét: 

különösen akkor, ha a gyakorlatokat vezető pedagógus él a kitekintés, a szerepmodellek, a 

gyakorlati példák felvillantásának lehetőségével. 

Külön feladatként emelném ki a Fenntarthatósági Témahéten való aktív részvételt, mely az 

órakeretbe is be van építve. A témahét fő célja, az aktív, játékos tanulás, új, innovatív 

pedagógiai módszerek alkalmazása. Iskolánk kiemelt figyelmet fordít a környezeti és 

fenntarthatósági nevelésre, melynek kiváló terepe a természetismeret óra is.  

Óráink egy részét igyekszünk a szabadban vizsgálódva, szemlélődve tartani – esetlegesen 

óraösszevonással-, mert a tapasztalás útján szerzett tudás lényeges ebben az életkori 

szakaszban. 

2. A számonkérés és értékelés elvei 

Értékelési szempontok 

 – milyen mélységben sajátította el a természettudományok szaknyelvét; 

 – megszerezte-e a kellő ismereteket a természeti, a társadalmi-gazdasági, a globalizációs és a 

környezeti folyamatokban megfigyelhető kölcsönhatásokról; 

– birtokába jutott-e az ismeretszerzés különböző folyamatainak, a tanulás, a megfigyelés, 

kísérlet, modellezés, internethasználat, kutatás területein;  

– milyen mélységben alakult ki problémafelvető és megoldó képessége elméleti és gyakorlati 

területen;  

– képes-e a szerzett tapasztalatok, ismeretek önálló rendszerezésére, csoportosítására, a 

felmerült problémák világos megfogalmazására, kifejtésére, demonstrálására;  

– felismeri-e a tudományterület gyakorlati alkalmazásának fontosságát, lehetőségeit;  

– képes-e megfogalmazni a természeti, a földrajzi jelenségek ok-okozati összefüggéseit;  

– felismeri-e az idő és tér szerepét a természeti környezet és természeti jelenségek 

kialakulásában, elhelyezkedésében, mindezek összefüggéseit, egymásra való hatásukat;  

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

absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége.  

 Fontos szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak 

által végzett értékelésnek is.  

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

megfelelőek legyenek. A hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak 



lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított 

képességekről valamely konkrét, egyénileg vagy csoportosan elkészített termék (rajz, 

modell, poszter, plakát, prezentáció, házi gyűjtemény készítése stb.) létrehozásával is 

tanúbizonyságot tegyenek. 

 Egy féléven belül a tanulóknak a heti óraszám+1 osztályzattal kell rendelkezniük, 

törekedve a szóbeliség és írásbeliség megfelelő arányára. 

 A röpdolgozatok, kisebb számonkérések, órai munka, házi feladat – kék/fekete jegy, 

súlya 1x 

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

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

 Topográfiai ismeretek: – vaktérképen jelölt követelmények azonosítása – egyszerű 

topográfiai követelmények önálló bejelölése – falitérképen, atlaszban topográfiai 

követelmények azonosítása: súlya 1x 

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

 Témazáró dolgozatok százalékos értékelése:  

0 -39 %: elégtelen  

40 -54%: elégséges  

55 - 69%: közepes   

70-84%: jó  

85-100%: jeles 

A felsőbb osztályba való továbbhaladás feltétele a tantervben megfogalmazott követelmények 

30%-os teljesítése, a min. 2,00 átlag. 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  

A szaktanár szabadon választhat a forgalomban lévő tankönyvek közül, mely megfelel a helyi 

tantervben foglalt tartalomnak, továbbá a fenntartó is jóváhagyta. 



HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET TANTÁRGYBÓL  
5. évfolyam 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom 
Taneszközök és javasolt 

tevékenységek Javasolt Tervezett 

1.Anyagok és 
tulajdonságaik 12  

 A közvetlen környezet anyagai  
 Az élő és élettelen anyag minőségi tulajdonságai 
 Természetes és mesterséges anyagok tulajdonságai 
 Természetes és mesterséges anyagok környezetre gyakorolt hatásai 
 A közvetlen környezet anyagainak csoportosítási lehetőségei 
 Az anyagok különböző halmazállapotai 
 A víz fagyásakor történő térfogat-növekedés 
 Az oldódás 
 Az olvadás és oldódás közti különbség 
 Tűzveszélyes anyagok 
 A talaj tulajdonságai, szerepe az élővilág és az ember életében 
 A talaj szerkezete, fő alkotóelemei 
 A talaj szennyeződése, pusztulása és védelme 
 A víz tulajdonságai, megjelenési formái, szerepe az élővilág és az ember 

életében 
 A levegő tulajdonságai, összetétele, szerepe az élővilág és az ember 

életében 
 Hely- és helyzetváltoztatás 

 Poszter vagy kiselőadás készítése a 
természetben és/vagy a háztartásban 
könnyen megfigyelhető halmazállapot-
változásokról 

 Egyszerű kísérletek elvégzése vízzel és 
különböző oldandó anyagokkal az 
oldódás és az oldhatatlanság 
megfigyelésére 

 Egyszerű kísérletek elvégezése a talaj 
tulajdonságainak (szín, szerkezet, 
mésztartalom, szervesanyag-tartalom) 
meghatározására, a tapasztalatok rajzban 
és/vagy írásban történő rögzítése 

 A levegő jelenlétének kimutatása 
egyszerű kísérletekkel 

 Tipikus lágy szárú és fás szárú növényi 
részek vizsgálata nagyítóval, esetleg 
mikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban 
és/vagy írásban történő rögzítése 

2.Mérések, 
mértékegységek, 

mérőeszközök 
7  

 Az élő és élettelen anyag mérhető jellemzői 
 Mérési eljárások, mérőeszközök használata 
 Az időjárási elemek mérése, a mért adatok rögzítése, ábrázolása 
 A napi középhőmérséklet számítása 
 A napi és az évi hőingás számítása 

 Az iskola vagy a közeli park területén 
becslések elvégzése a hőmérséklet, a 
hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az 
idő meghatározására 

 Az iskola vagy a közeli park területén 
mérések elvégzése releváns 
mérőeszközökkel  



 Hazánkra vonatkozó éghajlati diagramok és éghajlati térképek leolvasása 
és értékelése 

 Valós adatsorok alapján 
középhőmérséklet és hőingás számítása 

3.Megfigyelés, 
kísérletezés, 
tapasztalás 

8  

 A mágneses tulajdonságok megfigyelése 
 Testek elektromos állapotának létrehozása 
 Elektromos állapotban lévő testek kölcsönhatásai 
 A villám keletkezése 
 Energiahordozók fajtái 
 Energiatakarékosság 
 A növények életfeltételei 
 A csapadékképződés folyamata 

 Egyszerű kísérletek elvégzése a növények 
életfeltételeinek kimutatására, a 
tapasztalatok rögzítése rajzban és/vagy 
írásban 

 Egyszerű kísérletek elvégzése az alapvető 
időjárási folyamatok bemutatására, a 
tapasztalatok rögzítése rajzban és/vagy 
írásban 

4.Tájékozódás az 
időben 

6  

 Idő és időtartam mérése különböző dimenziójú skálákon 
 Az idő mértékegységei 
 Napirend, hetirend tervezése 
 A Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás összefüggései 
 A napszakok váltakozása 
 Az évszakok váltakozása 

 A Föld és a Hold mozgásainak 
modellezése 

 Időszalag készítése a földtörténetre, az 
emberi történelemre, egy ember életére 

 Poszter készítése az évszakok jellemzőiről 
hazánkban és Föld más tájain. 

5.Alapvető 
térképészeti ismeretek 7  

 Térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben és térképen 
 Irány meghatározása térképen 
 A valóság és a térképi ábrázolás összefüggései 
 A térábrázolás különböző formái 
 Felszínformák ábrázolása 
 A térkép jelrendszere 
 A méretarány és az ábrázolás részletessége közti összefüggés 
 Térképek ábrázolási és tartalmi különbségei 
 A térképek fajtái 

 Terepi vagy iskolai környezetben végzett 
gyakorlatok megoldása iránytűvel 

 Iránytű készítése 
 Távolságmérési feladatok elvégzése 

különböző méretarányú térképeken  
 Különböző objektumok egymáshoz 

viszonyított helyzetének meghatározása 
a térképen az égtájak megjelölésével 

 Kirándulás, túraútvonal tervezése 

6.A növények 
testfelépítése 10  

 A növények életfeltételeinek igazolása 
 Ismert növények összehasonlítása és csoportosítása megadott 

szempontok alapján  
 Növényi részek (gyökér, szár, levél, virágzat, termés) és funkcióik 

megnevezése 
 Lágyszárúak és fásszárúak testfelépítése 

 Terepi körülmények között növények 
meghatározása növényhatározó, esetleg 
online alkalmazás segítségével 

 Kiselőadás tartása a híres magyar 
zöldség- és gyümölcsfajtákról  



 Növények életciklusainak vizsgálata jellegzetes zöldségeink, 
gyümölcsféléink példáján 

 Biológiai védekezés formái a kertekben 

 Madárodú, madáretető, madárkalács 
készítése 

 Kerti kalendárium, kerti vetésforgó 
összeállítása 

7.Az állatok 
testfelépítése 10  

 Az állatok életfeltételeinek igazolása 
 Ismert hazai házi vagy vadon élő állatok összehasonlítása és 

csoportosítása megadott szempontok alapján  
 Állati testrészek és funkcióik megnevezése 
 Gerinctelenek és gerincesek testfelépítése  
 Egysejtű élőlények vizsgálata 
 Házi és ház körüli vagy vadon élő állatok testfelépítése és mozgásuk 

kapcsolatának vizsgálata 
 Házi, ház körüli vagy vadon élő gerincesek és gerinctelen állatok 

életciklusának vizsgálata 

 Állati szervek (pl. csigaház, rovarláb, 
rovarszárny, madártoll, szőr, köröm stb.) 
megfigyelése nagyítóval, esetleg 
mikroszkóppal, a tapasztalatok rögzítése 
rajzban és írásban  

 Terepi körülmények között állatok 
meghatározása állathatározó, esetleg 
online alkalmazás segítségével 

 Kiselőadás tartása háziállat választásáról, 
gondozásáról, neveléséről 

 Látogatás magyar állatfajtákat bemutató 
majorban, állatparkban 

8.Az emberi szervezet 
felépítése, működése, 
a testi-lelki egészség 

10  

 Az emberi test fő részeinek és szerveinek felismerése 
 Az egyes életszakaszok legfontosabb jellemzői 
 A kamaszkori érés, testi és lelki változások 
 Adatok elemzése különböző korcsoportú emberek egészségi állapotáról 
 A mozgás és a fizikai, szellemi teljesítőképesség összefüggései 
 Táplálékpiramis 
 Elhízás és kóros soványság 
 Az érzékszervek védelmét biztosító módszerek és eszközök 
 A környezet és az ember egészsége közötti kapcsolat 

 Az emberi egészséghez kötődő adatok 
(testsúly, testmagasság, vércukorszint, 
koleszterinszint) elemzése 

 Fogorvos/dentálhigiénikus 
közreműködésével szájápolási preventív 
foglalkozás tartása 

 Az elsősegélynyújtás alapvető lépéseinek 
megismerése gyakorlati 
foglalkozás/kisfilm segítségével 

Összesen: 
70    

70 
2 órát a Fenntarthatósági Témahétre fordítunk. 

 



6. évfolyam 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom Taneszközök és javasolt 
tevékenységek Javasolt Tervezett 

1.Az erdők életközössége 
és természeti-környezeti 

problémái 
11  

 Az élő és élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása az 
erdők kialakulásában 

 A növényzet környezeti igénye és előfordulása közti összefüggés 
 Tölgy-, bükk- és fenyőerdők összehasonlítása 
 Az erdő növényeinek különböző szempontú csoportosítása 
 Erdei táplálkozási láncok és hálózatok 
 A környezetszennyezés és élőhelypusztulás következményei 
 Erdei életközösség megfigyelése terepen 

 Egy lakóhelyhez közeli, erdei társulásokat (is) 
tartalmazó védett terület felkeresése, ott 
feladatlapok megoldása 

 Bemutató készítése erdeink termőtestes 
gombáiról 

 Erdeinkben élő ízeltlábú fajok 
testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, 
esetleg mikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban 
és/vagy írásban történő rögzítése 

2.A mezők és a 
szántóföldek 

életközössége, 
természeti-környezeti 

problémái 

9  

 Az élő és élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása a 
mezők kialakulásában 

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

 A mező növényeinek különböző szempontú csoportosítása 
 Mezei táplálkozási láncok és hálózatok 
 A természeti és a kultúrtáj 
 A mezőgazdasági tevékenység életközösségre gyakorolt hatása 
 Mezei és szántóföldi életközösség megfigyelése terepen 

 Növényfelismerési gyakorlat mezők lágyszárú 
növényeiből, cserjéiből 

 A mező legismertebb gyógynövényeinek és 
felhasználási lehetőségeinek megismerése 

 Bemutató készítése, kisfilmek megtekintése a 
mező madarairól, emlősállatairól 

3.Vízi és vízparti 
életközösségek és 

természeti-környezeti 
problémái 10  

 A vízi és a szárazföldi élőhely környezeti tényezői 
 A vízi növények környezeti igényei és térbeli elhelyezkedésük közti 

összefüggés 
 A vízi növények és állatok szerveinek alkalmazkodása a vízi és vízparti 

környezethez 
 Vízi táplálékláncok és -hálózatok 
 A vízparti növények környezetvédelmi és gazdasági jelentősége 
 A vízszennyezés hatása a vízi életközösségekre 

 Egy lakóhelyhez közeli, vízi társulásokat (is) 
tartalmazó védett terület (nemzeti park, 
tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) 
felkeresése, ott feladatlapok megoldása 

 Vízi társulásokhoz, azok környezeti 
problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek 
készítése 

 Egy szennyvíztisztító telep felkeresése 



 Egy vizes élőhely életközösségének megfigyelése terepen 

4.Az energia 

6 8 
 Energiahordozók csoportosítása 
 Megújuló és nem megújuló energiaforrások összehasonlítása 
 A bányászat környezeti hatásai 
 Légszennyező anyagok és hatásaik 

 Egy egykori bányaterület felkeresése (pl. Gánti 
Geológiai Tanösvény) 

 Megújuló energiákat bemutató 
szélkerékmodellek készítése  

5.A Föld külső és belső 
erői, folyamatai 

10 12 

 A gyűrődés és a vetődés folyamata 
 A gyűrt és a röghegységek alapvető formakincse 
 Néhány jellegzetes hazai kőzet 
 Talajképződés folyamata 
 Talajpusztulás problémája 
 Talajpusztulás ellen ható módszerek (tápanyag-visszapótlás, 

komposztkészítés, ökológiai kertművelés) 
 Belső és külső erők hatásai 
 A vízhozam, a munkavégző-képesség és a felszínformálás 

összefüggései 
 Az éghajlat és a vízjárás közti összefüggés 

 Jellegzetes gyűrt és vetődéses formák terepi 
megfigyelése a lakóhelyhez közeli hegységben 

 Néhány jellegzetes hazai kőzet vizsgálata 
(nagyítóval, HCl-cseppentéssel, karcpróbával 
stb.) 

 Talajvizsgálatok (szín meghatározása, 
gyúrópróba, mésztartalom, szervesanyag-
tartalom) 

 A gyűrődés folyamatának modellezése 
textíliák, gyurma… felhasználásával 

 „Minicseppkövek” készítése szódabikarbóna- 
vagy mosószódaoldat segítségével 

 „Minivulkán” készítése 
 Ökológiai kertművelés gyakorlása 

iskolakertben 

6.Alapvető légköri 
jelenségek és folyamatok 6  

 Az éghajlat elemei 
 A forró, a mérsékelt és a hideg éghajlati övezet jellemzése 
 Időjárás-jelentés 
 Várható időjárás 
 Időjárási piktogramok 

 Számítási feladatok elvégzése valós időjárási, 
éghajlati adatokkal 

 Időjárási mérőállomás készítése az iskola 
udvarán vagy a tanterem ablakában 

7.Topográfiai 
alapismeretek 7  

 Tájékozódás hazánk domborzati és közigazgatási térképén 
 Tájékozódás a földgömbön 
 Földrészek, óceánok  
 Nevezetes szélességi körök 
 Tényleges és viszonylagos földrajzi helyzet 
 Főfolyó, mellékfolyó, torkolat 
 Legfontosabb hazai álló- és folyóvizek  

 Kontinensek ábrázolása: gömbfelületen, 
síkban, kontinens puzzle készítése 

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

 Települések és egyéb térképi objektumok 
helymeghatározása a fokhálózat segítségével 



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

 Kiselőadás, poszter készítése a nagy földrajzi 
felfedezésekről 

8.Gyakorlati jellegű 
térképészeti ismeretek 
(Az iskola környékének 

megismerése során, 
terepi munkában) 

7  

 Térképvázlat készítése ismert területről 
 Terepi tájékozódás 
 Útvonalterv készítése 
 Tájékozódás térinformatikai alkalmazásokkal 

 Valós területről (iskola vagy lakóhely 
környezete) térképvázlat készítése 

 Terepi tájékozódási feladat, vetélkedő 
megoldása térkép, iránytű és/vagy GPS 
segítségével 

 Útvonalterv készítése különböző távolságokra 
és közlekedési eszközökre térképi és/vagy 
térinformatikai alkalmazásokkal 

Összesen 
70    

70 

2 órát a Fenntarthatósági Témahétre fordítunk. 
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Biológia  
 

1. Célok és fejlesztési feladatok  

A biológia tanulása-tanítása továbbviszi a korábbi években elkezdett fogalmi fejlődés 
folyamatát, elmélyíti és rendszerezi a kulcsfogalmak köré szervezett elméleti tudást. 
Eszközöket ad a tanulók kezébe, amelyekkel a körülöttük lévő élővilágot tanulmányozhatják, 
meggyőzi őket az így szerzett tudás megbízhatóságáról. A tanulók önmagukat mint biológiai 
lényt is vizsgálják, a sejtektől a szervrendszereken át a szervezet egészéig felépítve az emberi 
testről és szellemi, lélektani működéséről alkotott képüket. A tanulók képet kapnak a biológia 
kulcsfogalmairól, alapvető elméleteiről, de lehetőségük van az érdeklődésüknek megfelelő, 
elmélyültebb vizsgálódásra is, ami utat nyit az élettudományok és a hozzájuk kapcsolódó 
életpályák felé. Ezt szolgálhatja egy-egy részterület pl. projektalapú vizsgálata az iskolai 
laboratórium eszközeivel, a tanulók lakóhelyi és természeti környezetének felfedezésével.  

Fogalmi fejlődés, elmélet-gyakorlat viszonya 

A kulcsfogalmak és elméletek fejlesztése a tapasztalati alapoktól a tudományos igényű 
értelmezésekig fokozatosan és differenciáltan történhet. Egy-egy bonyolultnak tűnő fogalom 
bevezethető az említés, ismerkedés szintjén, de a következő tanulási kör lehetőséget ad a 
tanulóknak az újabb elemek beépítésére vagy akár a fogalmi váltásra is. A műveltségi jellegű 
tudás esetében a tanulók a saját szavaikkal is hűen visszaadhatják a fogalmak jelentését, de a 
szakértői jellegű, továbbtanulást előkészítő tudás megkívánja a definíciók és tudományos 
elnevezések használatát. Az aktív tanulási módszerek alkalmazása több időt igényel, de a 
tanulók így azokat a vizsgálati és gondolkodási műveleteket is gyakorolhatják, amelyeknek az 
iskolán kívül a mindennapi életben is hasznát vehetik.  

A tanulás-tanítás fejlesztési céljai és módszerei 

A tanult ismereteket a tanulók olyan gondolkodási sémákba illeszthetik, mint pl. a törzsfejlődés, 
az egyedfejlődés, a felépítés és működés, az alkalmazkodás vagy az egyensúly. A gondolkodás 
fejlesztése magában foglalja a biológiai szerveződési szintek elemzését, a részekre bontás és 
egységben látás képességét, a változások és folyamatok azonosítását, a rendszer és környezete 
közötti kapcsolatok feltárását. A biológia jó lehetőséget ad a problémamegoldó gondolkodás 
fejlesztésére is, amiben egyszerre lehet jelen az elemzés, az alkalmazás és az alkotás készsége. 
A kutatási készségeket a tudományosan vizsgálható problémák felismerése, a kutatási kérdés 
megfogalmazása, a hipotézisalkotás, a kísérlettervezés és -kivitelezés, az eredmények rögzítése 
és értelmezése fejlesztheti. Ezek a készségek a mindennapi életben is alkalmazhatóak, így a 
természettudományos műveltség részét is képezik. Az értékek és attitűdök formálásának fontos 
eszköze a kritikai gondolkodás, a több szempontú megközelítések alkalmazása. A természeti 
környezet védelme számos ponton kerül ellentétbe a rövid távon nyereséges, de önpusztító 
gazdálkodás haszonélvezőinek igényeivel. Természet és gazdálkodás összhangja vezethet a 
fenntartható életminőséghez. Az egészségnevelés sem hatékony csupán az elméleti 
megfontolásokra építve, szükség van az egészség értékként való kezelésére és az ennek 
megfelelő életvezetés kialakítására. 
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A hatékony tanulás interakciókra épül, ezért a kommunikáció és együttműködés fejlesztését is 
be kell illeszteni a tanulás-tanítás folyamatába. Ezt a rendszeres tanuló-tanuló, tanuló-tanár 
interakciók biztosíthatják. A meglévő tudás felszínre hozása és megosztása a tanórákon kívül a 
virtuális közösségekben, osztálytermi alkalmazásokban is történhet. A csoportos tanulási 
helyzetek fejleszthetik az együttműködési készségeket, erősíthetik a felelősség vállalásának 
képességét. A digitális készségek fejlesztését a biológiai vizsgálatokban alkalmazható mérő és 
adatbázis jellegű alkalmazások segíthetik, de a mobiltelefonnal történő fotózás vagy videózás 
is hasznos lehet. Ebben a tanulási környezetben a tanár szerepe is megváltozik; kiemelt célja a 
tanulók önszabályozó tanulási képességének erősítése és az ehhez szükséges megfelelő 
támogatás személyre szabott biztosítása. 

A biológia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat a keretantervben 
megfogalmazottak szerint fejleszti: 

7–8. évfolyam 
A további tanévekben az iskolatípusoktól függően nem mindenki folytatja a tanulását, ezért 
fontos, hogy a tanulók a két év során teljes képet kapjanak az élet biológiai értelmezéséről, az 
élővilágról és az ember szervezetéről és egészségéről. Az elméleti ismeretek a 
természettudományok általános és a biológia sajátos kulcsfogalmai köré szerveződnek, céljuk 
a biológiai alapműveltség megszerzése. A jelenségeket bemutató, élményalapú, aktív tanulási 
módszerek alkalmazásával jobban megőrizhető a gyermeki kíváncsiság, ennek feltétele a 
vizsgálatokra alkalmas tanulási környezet és a természetben való tanulás lehetőségének 
biztosítása. Alkalmat kell adni a tanulóknak a természeti környezet megfigyelésére, a 
rendszerek és folyamatok feltárására, következtetések levonására és élmények szerzésére, 
kihasználva az értelmi és érzelmi nevelés egymást erősítő hatását. Az elméleti jellegű, illetve 
az egészségműveltséggel, környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos témakörök a 
kerettantervben ajánlott tagozódásban és időkeretben vagy egymással összekapcsolva, pl. 
projektalapú módszerekkel, kutatásalapú tanulással is taníthatók. 

A 7–8. évfolyamon a biológia tantárgy óraszáma: 108 óra. 

 

2. A számonkérés és értékelés elvei 

 Az önálló és csoportos tanulói tevékenység: forráshasználat; megfigyelés; kísérletezés; 
applikációs tevékenység; programkészítés, szervezés. 

 Szóbeli feleltetés. 
 Írásbeli ellenőrzés: munkafüzet, munkalap, feladatlap, témazáró. 
 Önálló – tanórán kívüli – forráshasználat (könyv, folyóirat, multimédiás eszközök), 

megfigyelés, adatgyűjtés, kiselőadás, programkészítés. 

Értékelési szempontok: 

 Milyen szinten sajátította el a tanuló a tananyaghoz kapcsolódó szaknyelvet és az élőlények 
testtopográfiai ismereteit? 

 Hogyan használja a megismerési algoritmusokat? 
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 Felismeri-e az élőlényeket, tudja-e őket jellemezni? 
 Képes-e a megismert tények, folyamatok, fogalmak elemzésére, törvényszerűségek 

bizonyítására? 
 Érti-e az ökológiai rendszerek szabályozó folyamatait, tudja e példákkal illusztrálni a 

környezet –életmód- szervezet, valamint a szervek felépítése és működése közti oksági 
összefüggéseket? 

 Képes-e a növényi és állati anyagcsere összehasonlítására, látja e az autotróf anyagcsere 
szerepét a bioszférában? 

 Felismeri e a növény és állatvilág élőlényeinek testfelépítésében és életműködéseinek 
fejlődésében az evolúciós újításokat? 

 Képes-e a megismert élőlények rendszerezésére? 
 Ismeri-e az emberi szervezet felépítését, működését, szabályozó folyamatait? 
 Látja-e szervezetében a rész és az egész viszonyát, az életfolyamatok irreverzibilitását? 
 Elsajátította-e és alkalmazza-e a mindennapokban az egészséges életvitel szokásrendszerét? 
 Tudja-e, mikor kell orvoshoz fordulni és hogyan kell ott viselkedni? 
 Rendelkezik-e megfelelő önállósággal a megfigyelések, vizsgálódások, kísérletek végzésé-

ben, az eszközök balesetmentes használatában, az információhordozók kiválasztásában, 
hasznosításában? 

 Elsajátította-e az értő, a válogató a kritikai olvasás megfelelő szintjét, és tudja-e hasznosítani 
az ismeretszerzés folyamatában? 

 Miként tud önállóan vagy társaival együttműködve ismereteket szerezni, gyakorlatokat 
végezni, megszerzett ismereteit új szituációban alkalmazni? 

 Milyen mértékben vált személyiségének jellemzőjévé a környezet- és egészségvédelem, 
valamint a permanens önművelődés igénye? 

 
 

3. Tankönyvek, segédletek  

A szaktanár szabadon választhat a tankönyvjegyzékben szereplő könyvek közül, mely megfelel 
a helyi tantervben foglalt tartalomnak és a fenntartó jóváhagyja. 
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HELYI TANTERV BIOLÓGIA TANTÁRGYBÓL  
7. évfolyam 

Témakör Óraszám Fejlesztési feladatok  Taneszköz 
Javasolt Tervezett 

A biológia 
tudományának céljai 

és vizsgálati 
módszerei 

3  

 A Föld élővilágának teljességét magában foglaló bioszféra fogalmának 
értelmezése, megismerésének és védelmének a biológia kutatási céljaként való 
azonosítása  

 A biológia kutatási céljainak megismerése, néhány jelentős felismerés és 
felfedezés történeti bemutatása, értékelése 

 A biológiai ismeretek gyarapodásának a technológiai és gazdasági fejlődéssel 
való összefüggésének felismerése, az emberi életmódra gyakorolt hatásának 
értékelése 

kiselőadás 
beszámolók 

kisfilm 
fénymikroszkóp 

kézikönyvek 
diagramok 

fotózás 
rajzolás 

tárgykészítés 

Az élet kialakulása és 
szerveződése  6 1 

 A mikroszkópok működési elvének megismerése, a használat készségének 
fejlesztése  

 A mikroorganizmusok és a földi élet kialakulása közötti kapcsolat felismerése, 
a földi anyagforgalmi ciklusokban játszott szerepük értelmezése 

 A biológiai energiaforrás szerepének megértése, típusainak 
megkülönböztetése  

 A növényi és az állati sejttípusok összehasonlítása, anyagcseretípusok 
megkülönböztetése az energia- és a szénforrás alapján 

Az élővilág fejlődése  6  

 Az evolúciós idődimenziók felmérése, élőlények sokféleségét kialakító 
mechanizmusok megértése, a természetes szelekció, valamint a semleges 
folyamatok jelentőségének felismerése 

 Az élővilág sokféleségének értékelése  
 Az élővilág fejlődését befolyásoló tényezők elemzése, az alkalmazkodással 

összefüggő változások azonosítása néhány példán keresztül 

Az élővilág országai  10  
 Az élőlények sokféleségében való eligazodás szükségességének és 

módszereinek azonosítása, a hierarchia és a leszármazási rokonság elvének 
felismerése 
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 A gombák, a növények és az állatok külön országba sorolása melletti érvek 
megfogalmazása, fontosabb rendszertani csoportjaik alaktani és szervezettani 
jellemzése, néhány példafaj bemutatása 

 Kirándulások, természetben végzett megfigyelések során élőlénycsoportok, 
fajok azonosítása határozókönyvek és mobilapplikációk segítségével 

Bolygónk élővilága  10  

 Bolygónk nagy életközösségeinek azonosítása tematikus térképen, a 
kontinensek néhány jellegzetes növény- és állatfajának megismerése 

 Az élőlények testfelépítése, életmódja, életciklusa és a biom ökológiai feltételei 
közti kapcsolat elemzése 

 Az európai magashegységekben kialakuló függőleges zonalitás okainak 
megértése, néhány jellegzetes életközösség, faj azonosítása 

 Óceánok, tengerek és édesvízi életközösségek néhány jellegzetes élőlényének 
megismerése 

 Táplálkozási láncok és hálózatok összeállítása a biomok élőlényeiből 

Életközösségek 
vizsgálata  

10  

 Az élettelen környezeti tényezők és az élőlények közötti kölcsönhatások 
azonosítása, környezeti igény és tűrőképesség vizsgálata 

 A levegő, a víz és a talaj minőségi jellemzőinek vizsgálata, főbb típusainak 
megkülönböztetése, természetes összetevők és szennyezők azonosítása, 
mérési adatok értelmezése 

 Az élőhely fogalmának ismerete, jellemzőinek és típusainak vizsgálatokban 
történő azonosítása, az élőhelyi környezethez való alkalmazkodás módjainak és 
példáinak elemzése 

A természeti értékek 
védelme  8  

 Nemzeti parkjaink elnevezésének, területi elhelyezkedésének és sajátos 
biológiai értékeinek ismerete 

 A lakóhely közelében lévő védett területről önálló információ- és adatgyűjtés, 
a természetvédelemben való önkéntes szerepvállalásra való indíttatás 
erősítése 

 A védett faj, az eszmei érték fogalmának értelmezése konkrét példák alapján 

 
53 1   

54 
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8. évfolyam 

Témakör Óraszám Tartalom Taneszköz 
Javasolt Tervezett 

Az élővilág és az 
ember kapcsolata, 

fenntarthatóság  
10 1 

 A biológiai sokféleség beszűkülését előidéző okok és a lehetséges veszélyek 
felismerése, az ellenük megtehető intézkedések példáinak elemzése 

 Az emberi populáció növekedésével, a települések és a gazdálkodás 
átalakulásával járó hatások konkrét példák alapján való elemzése, az élővilág 
változásával való összefüggésének vizsgálata  

 A fogyasztói létforma és a Föld véges erőforrásai közötti ellentmondás 
felismerése, a fenntarthatóság problémájának több szempontú elemzése 

filmek elemzése 
grafikonok 
mikroszkóp 
makettek 

ábrák 
fotók 

bemutató képek 
videók 

Az emberi 
szervezet I. – 

Testkép, testalkat, 
mozgásképesség  

5 1 

 Tájékozódás az emberi testen, a testtájak és szervek elhelyezkedésének 
anatómiai irányok használatával történő bemutatása maketten vagy ábrán és a 
saját testen 

 Az emberi kültakaró szövettani rétegeinek azonosítása ábrákon, az egyes 
rétegek, szervek funkciójának ismertetése 

 A gerincoszlop tájékainak és részeinek megnevezése, a végtagok és 
függesztőöveik, a mellkas csontjainak megmutatása csontvázon vagy képeken 
és saját testen 

 A mozgásszervrendszerre jellemző főbb kötő-, támasztó- és izomszövet 
csoportok vizsgálata, a szerkezet és működés kapcsolatának értelmezése 

 A végtagok hajlító- és feszítőizmai elhelyezkedésének megmutatása, az arc 
izmainak összefüggésbe hozása a mimika és az artikuláció képességével 

 Sportok mozgásformáiról saját fotók és videók készítése, ezek elemzése a tanult 
anatómiai és biomechanikai elvek alapján 

Az emberi 
szervezet II. – 

Anyagforgalom  
8 1 

 A belső szervek elhelyezkedésének anatómiai irányok használatával történő 
bemutatása maketten vagy ábrán és a saját testen 

 A táplálkozási szervrendszer főbb részeinek, a tápcsatornaszakaszok 
funkcióinak, a szakaszok szövettani és szervi felépítésének és működésének 
értelmezése, az emésztés és felszívódás folyamatának megértése  

 A vérkép, a vér összetételének jellemzése, a főbb alakos elemek és vérplazma 
funkcióinak azonosítása, a véralvadási folyamat kiváltó okainak és 
jelentőségének felismerése 
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 A kiválasztó szervrendszer főbb feladatainak, szerveinek azonosítása, működési 
elvének megértése 

Az emberi 
szervezet III. – 

Érzékelés, 
szabályozás  

6 1 

 Az idegrendszer feladatának, működési módjának megértése, a központi és 
környéki idegrendszer, a gerincvelő és az agyvelő felépítésének vázlatos 
ismerete, az akaratlagos és a vegetatív szabályozási módok megkülönböztetése  

 Az érzékelési képességek (látás, hallás, kémiai és mechanikai érzékelés) és az 
ezeknek megfelelő érzékszervek felépítésének és működésének megértése 

 A hormonrendszer feladatának, működési módjának megértése, a főbb 
hormontermelő szervek azonosítása, a termelt hormonok hatásainak 
bemutatása, az idegi és a hormonális szabályozás kapcsolatának megértése 

Szaporodás, 
öröklődés, életmód 10 1 

 A női és a férfi nemiszervrendszer külső és belső felépítésének elemzése képek, 
ábrák alapján, a női és férfi másodlagos nemi jellegek kialakulásának 
bemutatása 

 A másodlagos nemi jellegek kialakulását bemutató ábrák, animációk 
tanulmányozása, a fejlődési folyamat időbeli jellegzetességeinek és egyéni 
eltéréseinek megbeszélése 

 Az ivarsejtek képződési helyének azonosítása, a tulajdonságok átörökítésében 
és a változékonyság biztosításában játszott szerepük magyarázása 

 A megtermékenyítés feltételeinek ismerete, a fogamzásgátló módszerek 
működésének megértése 

Egészségmegőrzés, 
elsősegély  10  

 A rendszeres testmozgás és az egészség megőrzése közötti összefüggés, a 
mozgásszegény életmód okozta egészségügyi kockázatok felismerése 

 A kórokozó, a fertőzés, a járvány és higiénia fogalmai közötti összefüggések 
feltárása esettanulmányok alapján, a megelőzés érdekében megtehető lépések 
biológiai alapjainak értelmezése 

 A higiénia és a fertőző betegségek megelőzése közötti összefüggés felismerése, 
a rendszeres és helyes tisztálkodással, valamint a lakó- és munkakörnyezet 
tisztántartásával kapcsolatos elvek és módszerek elsajátítása 

 
49 5   

54 
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KÉMIA 
 

1. Célok és fejlesztési feladatok  

Az általános iskolai kémiai ismeretek tanításának célja a természettudományok iránti 
érdeklődés felkeltése, a természettudományos szemléletmód kialakítása, valamint a kémiának 
a társadalom és az egyén életében betöltött szerepének bemutatása. A kémia oktatása során az 
élményközpontú tanításnak arra kell összpontosítania, hogy a tanulók tudatába beépüljön: a 
kémiai ismeretek szükségesek az élőlényekben zajló folyamatok megértéséhez, a 
mindennapokban használt tárgyaink előállításához, feladata a tudatos vásárlási és 
anyagfelhasználási szokások kialakítása, az egészségvédelemhez és az élhető környezet 
megóvásához szükséges ismeretek és szemlélet biztosítása. Fontos cél, hogy a tanulók 
felismerjék a kemofóbiát és az áltudományos nézeteket, továbbá ne váljanak félrevezetés, csalás 
áldozatává. Életvitelszerűen törekedjenek a környezettudatosságra és a fenntarthatóságra. A 
kémia tantárgy tartalmából, céljaiból adódóan szorosan kapcsolódik a Fenntarthatósági és 
Digitális Témahetekhez, ezért lehetőség szerint részt veszünk bennük.  
A kémia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat (A tanulás 
kompetenciái, A kommunikációs kompetenciák, A digitális kompetenciák, A matematikai, 
gondolkodási kompetenciák, A személyes és társas kapcsolati kompetenciák, A kreativitás, a 
kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái, Munkavállalói, innovációs 
és vállalkozói kompetenciák) a kerettantervben megfogalmazottak szerint fejleszti. 
A kerettanterv által javasolt tevékenységek, valamint a tanulmányi kirándulások konkrét 
témájának és a megvalósítás módjának megválasztása a tanár feladata. Az ismétlés, 
rendszerezés és számonkérés időzítéséről és módjairól is a tanár dönt. 
 

2. A számonkérés és értékelés elvei 

Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló 
absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Meg kell követelni a 
jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű 
megfogalmazással való leírását és értelmezését.  

 Az értékelés kettős céljának megfelelően mindig meg kell találni a helyes arányt a formatív 
és a szummatív értékelés között.  

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

 Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az életkornak 
megfelelőek legyenek. A hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak 
lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított 
képességekről valamely konkrét, egyénileg vagy csoportosan elkészített termék (rajz, 
modell, poszter, plakát, prezentáció, vers, ének stb.) létrehozásával is tanúbizonyságot 
tegyenek. 

 Egy féléven belül a tanulóknak a heti óraszám+1 (de min. 3) osztályzattal kell 
rendelkezniük, törekedve a szóbeliség és írásbeliség megfelelő arányára. 
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 A röpdolgozatok, kisebb számonkérések, órai munka, kísérlet bemutatás és elemzés, 
szorgalmi, házi feladat – normál jegy, súlya 1x vagy 50%-os 

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

 A témazáró dolgozat érdemjegye kétszeres súllyal számít az átlagba. 
A felsőbb osztályba való továbbhaladás feltétele a NATban és kerettantervben megfogalmazott 
tanulási eredmények teljesítése, a min. 2,00 átlag. 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  

A szaktanár szabadon választhat a tankönyvjegyzékben szereplő könyvek közül, mely megfelel 
a helyi tantervben foglalt tartalomnak. A fenntartó jóváhagyásával választható 
tankönyvjegyzéken nem szereplő tankönyv is. 
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HELYI TANTERV KÉMIA TANTÁRGYBÓL  
7. évfolyam 

Témakör Óraszám Tartalom Taneszközök 
Javasolt Tervezett 

A kísérleti 
megfigyeléstől a 
modellalkotásig 

17  

Megfigyelés és kísérletezés alapjai 
A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat 
Hipotézisalkotás alapvető szinten, a hipotézis kísérleti megerősítése vagy cáfolata 
A tudományos gondolkodás 
Digitális eszközök használata a természettudományokban 
Az anyagi halmazok modellezése 
A részecskeszint és a makroszint megkülönböztetése 
Elválasztási műveletek 
Legfontosabb fogalmak: modell, kísérlet, tapasztalat, magyarázat, balesetvédelmi 
szabály, veszélyességi jelölés, anyagi halmaz, gáz, folyadék, szilárd halmazállapot, 
halmazállapot-változások, olvadás, párolgás, forrás, lecsapódás, fagyás, szublimáció, 
endoterm és exoterm változások, vegyszer, egyszerű mérési módszerek, tömeg, 
térfogat, sűrűség, elválasztási eljárások, kísérleti eszközök, desztilláció 

kémia szaktanterem, 
fali periódusos 

rendszer, bemutató 
kísérleti anyagok és 

eszközök, 
tanuló kísérleti 

anyagok és eszközök, 
Internet-hozzáférés, 

függvénytáblázat, 
modellek 

 0 

Az anyagi halmazok 

17  

A kémiailag tiszta anyagok: elemek és vegyületek összetétele és tulajdonságai 
példákkal 
A keverékek 
Az oldatok és összetételük 
Az oldódás 
Egyszerű kolloidok 
Legfontosabb fogalmak: kémiailag tiszta anyag, kémiai elem, fém, nemfém, 
vegyület, szervetlen vegyület, szerves vegyület, keverék, fizikai tulajdonság, fizikai 
változás, oldat, oldott anyag, oldószer, oldódás, oldhatóság, tömegszázalék, 
térfogatszázalék, telítetlen oldat, telített oldat, fiziológiás sóoldat, rendszer, valódi 
oldat, kolloid oldat, komponens, levegő, ötvözetek 

 3 
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Atomok, molekulák 
és ionok 

14  

Az atom felépítése és fontosabb jellemzői 
Az atomok periódusos rendszere 
A molekulák felépítése és fontosabb jellemzői 
Az ion képződése és fontosabb jellemzői, csoportosítás töltés alapján 
Az anyagok halmazszerkezete és fizikai tulajdonságai 
Legfontosabb fogalmak: elemi részecske, proton, elektron, neutron, kémiai részecske, atom, 
molekula, ion, elemmolekula, vegyületmolekula, atommag, elektronburok, rendszám, 
periódusos rendszer, nemesgázszerkezet, kémiai kötés, vegyjel, képlet, alkálifémek, 
alkáliföldfémek, földfémek, halogének, nemesgázok 

 3 
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8. évfolyam 

Témakör Óraszám Tartalom Taneszközök 
Javasolt Tervezett 

Kémiai reakciók 

20  

A fizikai és a kémiai változások megkülönböztetése 
A reakciók egyenletének leírása szavakkal, a folyamat értelmezése 
A reakciók energiaviszonyai 
A kémiai változások típusai 
A köznapi életben jelentős kémiai reakciók 
Legfontosabb fogalmak: kémiai reakció, reakcióegyenlet, katalizátor, csapadék, gázfejlődés, 
exoterm reakció, endoterm reakció, egyesülés, bomlás, égés, gyors égés, lassú égés, sav, bázis, 
só, savas kémhatás, semleges kémhatás, lúgos kémhatás, közömbösítés, pH-érték, indikátor, 
korrózió, rozsda 

kémia szaktanterem, 
fali periódusos 

rendszer, bemutató 
kísérleti anyagok és 

eszközök, 
tanuló kísérleti 

anyagok és eszközök, 
Internet-hozzáférés, 

függvénytáblázat, 
modellek 

 0 

Kémia a 
természetben 15  

A levegő, a víz, a kőzetburok és az élővilág anyagai 
A levegő szennyező forrásai és következményei 
A természetes vizek összetétele, szennyezői, víztisztítás, ivóvízgyártás 
A hulladékok, a hulladékkezelés, az újrahasznosítás 
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 0 

A fosszilis energiahordozók 
Legfontosabb fogalmak: üvegházhatás, globális klímaváltozás, ózonpajzs, ózonlyuk, savas eső, 
szmog, édes víz, sós víz, ásványvíz, ásvány, trágya, hulladék, veszélyes hulladék, 
újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés, szerves vegyület, fosszilis tüzelőanyag, természetes 
szenek, megújuló energiaforrások 

Kémia a 
mindennapokban 

19  

Élelmiszerek összetevői 
Káros szenvedélyek 
A vízkeménység 
Mosószerek, tisztítószerek 
Fertőtlenítőszerek 
Építőanyagok 
A kőolaj 
A legismertebb fémek 
Legfontosabb fogalmak: gyógyszer, dohánytermék, drog, alkohol, tápanyag, élelmiszer-adalék, 
táplálékkiegészítő, mesterséges édesítőszerek, tartósítószerek, E-számok, kemény víz, 
vízlágyítás, vízkőoldás, mosószer, szappan, fertőtlenítőszer, érc, műanyag, festékanyagok, 
növényvédő szerek, műtrágya, mikro- és makrotápanyagok, mesterséges szenek 

 0 
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Fizika 
 

1. Célok és fejlesztési feladatok  

A fizika tantárgy oktatására az általános iskola 3–4. osztályában tanult környezetismeret, illetve az 5–6. 
osztályban tanult természettudomány oktatását követően kerül sor. A fizika oktatható önálló 
tantárgyként is a 7–8. osztályban, illetve az ebben a nevelési szakaszban folytatódó természettudomány 
tantárgy moduljaként.  

A kerettanterv témakörei, a megtanítandó ismeretek és fejlesztési feladatok egyfelől lehetővé teszik a 
Nat által az adott nevelési szakaszra előírt tanulási eredmények megvalósulását, másrészt a fizika 
oktatására vonatkozó általános alapelvek érvényesülését. Ennek megfelelően a témák szorosan 
kapcsolódnak a hétköznapi problémákhoz, természeti jelenségekhez és technikai alkalmazásokhoz. A 
kerettanterv alkalmazásával tervezett oktatási, tanulási folyamat mélyíti a szükséges szakmai 
ismereteket, támogatja a tudásalkalmazást, összekapcsolja a tantárgyon belüli és a tantárgyak közötti 
releváns információkat és szervesen épít a jelenség és tevékenység alapú tudásszervezés alapelveire. 
Ezeknek a céloknak a megvalósulását szolgálják a fizika tudományával, annak munkamódszerével 
valamit a globális környezeti problémákkal foglalkozó témakörök.  

Az internethasználattal és prezentációk készítésével kapcsolatos tanulási eredmények megvalósulása 
megfelelő óraszervezéssel, a digitális technológia tanári irányítás melletti önálló használatával 
biztosítható. Ezeket az alábbiakban soroljuk fel: 

− A tanuló fizikai szövegben, videóban el tudja különíteni a számára világos és nem érthető, 
további magyarázatra szoruló részeket; 

− az internet segítségével adatokat gyűjt a legfontosabb fizikai jelenségekről; 
− tanári útmutatás felhasználásával magabiztosan használ magyar nyelvű 

mobiltelefonos/táblagépes applikációkat fizikai tárgyú információk keresésére; 
− ismer megbízható fizikai tárgyú magyar nyelvű internetes forrásokat; 
− egyszerű számítógépes prezentációkat készít egy adott témakör bemutatására; 
− projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen különböző 

prezentációkat hoz létre a tapasztalatok és eredmények bemutatására; 
− értelmezi a sportolást segítő kisalkalmazások által mért fizikai adatokat. Méréseket végez a 

mobiltelefon szenzorainak segítségével. 
 

A tananyag kijelöli a témaköröket és iránymutató a lehetséges sorrendre nézve, de a feldolgozás nagyon 
sokféle lehet. Részben azért is, mert a tananyag csak a mindenki számára kötelező minimumot adja meg, 
de elsősorban azért, mert a tanítás során - ebben az életkori szakaszban különösen - alkalmazkodnia kell 
a tanulócsoport egyedi sajátosságaihoz, az oktató-nevelőmunka helyi céljaihoz és körülményeihez. 
Lényegében bármelyik téma lehetőséget nyújt az elmélyülésre, izgalmas részkérdéseket bonthatunk ki 
a gyerekek együttműködése révén megvalósuló projektek során vagy a világhálón található információk 
felhasználásával. A tanulás sikerességének kritériuma lehet az értelmes és motiváló közös munka, olyan 
csoportmunka, melyben mindenki megtalálhatja a saját szerepét, s ezáltal sikerélményhez, pozitív 
természettudományos attitűdhöz juthat.  

A tanulók értékelésének módszerei ennek megfelelően nem korlátozódnak a hagyományos definíciók, 
törvények kimondásán és számítási feladatok elvégzésén alapuló számonkérésre. Az értékelés során 
megjelenhet a prezentációra alapuló szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás 
közbeni tevékenység, illetve a csoportmunka csoportos értékelése is. A cél az, hogy a tanulók képesek 
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legyenek megérteni a megismert jelenségek lényegét, az alapvető technikai eszközök működésének 
elvét, az időszerű társadalmi-gazdasági kérdések, problémák jelentőségét, s a fizika hozzájárulását a 
megoldási törekvésekhez. 

A 7–8. évfolyamon a fizika tantárgy óraszáma: 108 óra. 
A javasolt kontextusalapú tananyag-felépítés nagyfokú rugalmasságot tesz lehetővé. Így a 

fizikai ismeretek feldolgozása mind diszciplináris, mind integrált oktatás formájában 
megvalósítható. 

1. Fizikai jelenségek megfigyelése, egyszerű értelmezése 
2. Mozgások a környezetünkben, a közlekedés 
3. A levegő, a víz, a szilárd anyagok 
4. Fontosabb mechanikai, hőtani, elektromos és optikai eszközeink működésének alapjai, 

fűtés és világítás a háztartásban 
5. Az energia megjelenési formái, megmaradása, energiatermelés és felhasználás 
6. A Föld, a Naprendszer és a Világegyetem, a Föld jövője, megóvása 
 
2. A számonkérés és értékelés elvei 

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 
munkájának rendszeres ellenőrzését és értékelését. 
Az átgondolt értékelési rendszer a pedagógiai folyamat fontos eszköze, az iskolai célok 
megvalósulásának egyik feltétele.  
Az értékelés a tanítási-tanulási folyamat minden mozzanatára kihat. A pedagógusok értékelő 
magatartásának és a tanulók önértékelésének jellemzője a pozitívumokra való támaszkodás, az 
elért sikerek, eredmények megerősítése. A tanulók tanulmányi teljesítményeinek és 
előmenetelének értékelését elsősorban az alapján kell elvégezni, hogy a tanulói teljesítmény 
hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez, emellett azonban 
figyelembe kell venni azt is, hogy a tanuló képességei, eredményei hogyan változtak az előző 
értékelés óta. 
Az új, belépő tantárgyakban főként szavakkal értékelünk, rámutatva az elért eredmények, vagy 
kudarcok okaira. Ebben az időszakban megismertetjük a tanulókkal az új tantárgyak sajátos 
tanulási módszereit, tudatosítjuk, hogy milyen típusú munkát és teljesítményt várunk tőlük az 
adott tantárgyban. Az új tantárgyaknál az első hónapban lehetőleg csak a motivációt elősegítő 
érdemjegy kerüljön a naplóba. 
 

 Ezért az értékelés legyen folyamatos és kiszámítható. 
 Segítse elő a rendszeres munkavégzés és a felelősségtudat kialakítását. 
 Tárja fel a hibák okait, támaszkodjék a pozitívumokra, törekedjék objektivitásra, 

igazságosságra, méltányosságra.  
 Vegye figyelembe az adottságokat, a fejlődésben megtett utat, segítse a helyes önértékelés 

kialakulását.  
 A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében többször ellenőrizzük a 

követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában.  
 Ösztönözze a tanulót további erőfeszítésekre, tartsa életben az egészséges munkakedvet. 

 Az értékelés nem tartalmazhat társakkal való összehasonlítást. 

 Az értékelés mindenkor segítő szándékú, a gyermek fejlődését kell, hogy segítse. 
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 Az osztályozás ma még nem mellőzhető motivációja a tanulásnak, a teljesítmények 
fokozásának, a fejlődésnek. 

 Az érdemjegyszerzés módjai: Szóbeli felelet (fogalmak, szabályok, törvények), Írásbeli 
munka, Óraközi munka, Otthoni munka (Házi feladat), Bemutató készítése (ppt)  

 Szorgalmi feladatok értékelése (50%) 
 A tanulók munka közbeni megfigyelése, értékelése (kísérletezés, jelenségek közös 

értelmezése) 
 Munkafüzetben, füzetben végzett munka esetenkénti ellenőrzése, szóbeli értékelése 
  Rövid szóbeli feleltetés 
 A kísérlet eredményének önálló elemzésének megfigyelése, szóbeli értékelése 
 Önálló kutatómunka, kiselőadás 
 Projektmunka szóbeli, vagy írásbeli értékelése. 
 témazáró dolgozat (témakörönként) (150 vagy 200%) 
 dolgozat (résztémakörönként) (100%) 
 röpdolgozat (egy órai tananyagot vagy annak egy részét felölelő) 
 Témazáró dolgozat százalékos érdemjegye: 

o 0-34% elégtelen (1) 
o 35-49% elégséges (2) 
o 50-74% közepes (3) 
o 75-89% jó (4) 
o 90-100% jeles (5) 

 
 Teljesítmény (átlag) Érdemjegy:  

o 1, 00- 1,69 elégtelen (1) 
o 1,70-2,59 elégséges (2) 
o 2,60-3,59 közepes (3) 
o 3,60-4,59 jó (4) 
o 4,60-5, 00 jeles (5) 

 
3. Tankönyvek, segédletek  

A szaktanár szabadon választhat a tankönyvjegyzékben szereplő könyvek közül, mely megfelel 
a helyi tantervben foglalt tartalomnak és fenntartó jóváhagyja. Intézményünkben a Mozaik 
Kiadó tankönyveit használjuk. 
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HELYI TANTERV FIZIKA TANTÁRGYBÓL  
7. évfolyam 

Témakör Óraszám Fejlesztési feladatok és ismeretek Taneszköz 
Javasolt Tervezett 

Bevezetés a fizikába 8  

A fizika tudománya által vizsgálható jelenségek felismerése, a tudományos 
megismerés ismérvei 

A testek mérhető tulajdonságai: a hosszúság, térfogat, tömeg jele, mértékegységei és 
mérőeszközei, a mértékegységek átváltása 

Az alapvető fizikai mennyiségek jellemző értékeinek tapasztalati becslése  
Az eltelt idő és a hőmérséklet jele, mértékegységei. A Celsius-skála 
A távolság, a térfogat, az eltelt idő, a tömeg, a hőmérséklet közvetlen mérése a 

rendelkezésre állóeszközökkel (beleértve a mobiltelefon óráját vagy a digitális 
konyhai mérleget, más konyhai mérőeszközt)  

A mérés pontosságának becslése ismételt mérések, illetve az eszköz jellemző 
adatainak ismeretében. A mérési eredmények összehasonlítása 

Azonos anyagból készült különböző tömegű testek tömegének és térfogatának 
kapcsolata.  Az anyagra jellemző sűrűség megállapítása 

Sűrűségadatok használata a tömeg vagy térfogat kiszámolására 
A fizika szakterületei, néhány újabb eredmény egyszerű bemutatása, egy állítás 

tudományos megalapozottságának kritikus vizsgálata 

Kerettantervhez 
készült könyvek. 
Tanári és tanulói 

kísérleti 
eszközök. 

Segédanyagok: 
Munkafüzetek, 
feladatlapok, 
Szakkönyvek, 

lexikonok, fizikai 
folyóiratok. Fali 

táblázatok (fizikai 
mennyiségekről, a 

fizika 
történetéről). 
Vizuális és 

audiovizuális 
eszközök. 

Rúd mágnes 
 

Az energia 8 1 

A teljesítmény használata az energiafogyasztás meghatározására 
A lakásban található legnagyobb fogyasztók kiválasztása, jellemző adataik 

(teljesítmény, energiafogyasztás) áttekintése 
A háztartásban használt energiahordozók megismerése: elektromos áram, földgáz, 

szén, fa 
Az energiahordozók jellemzése, csoportosítása: fosszilis energia, zöldenergia  
Az energia árának becslése néhány fűtési-melegítési módszer (például gázkonvektor, 

elektromos vízmelegítő) esetében a háztartás számláinak segítségével 
A rugalmas energia mozgási energiává alakulásának (rugós eszközzel kilőtt golyó), a 

helyzeti energia mozgási energiává alakulásának (zuhanó test) megfigyelése. A 
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mozgási energia belső energiává alakulásának (összedörzsölt tenyér) 
megfigyelése 

Az erőművekben bekövetkező energiaátalakulások vizsgálata, az energia 
megmaradása 

A szélerőmű, napelemek, napkollektor működésének értelmezése 
Néhány energiatakarékossági lehetőség gyakorlatban való közvetlen megfigyelése, 

működési elve: termosztátos fűtőeszköz, hőszigetelés 
A táplálkozási problémák fizikai hátterének megismerése: az energiafogyasztás és 

bevitel egyensúlyának vizsgálata az élelmiszerek energiatartalmát megadó adatok 
segítségével 

Üveggolyó - 50 
db-os készlet 

Metronóm 

Rugós erőmérő 

Lebegő mágnes 
gyűrű készlet 

 

Lejtő modell 
kocsival - 
állítható 

 

Laptop, projektor, 
gyakorló 

programok Mozgás közlekedés és 
sportolás közben 10 1 

A hely megadása, a környezetben tapasztalható mozgások megfigyelése, 
csoportosítása a pálya és a helyváltozatás gyorsasága alapján 

A sebesség nagysága, iránya, mértékegysége 
A közel állandó sebességű mozgások (mozgólépcső, autó, korcsolya) megfigyelése, 

kialakulásuk körülményei, Newton első törvénye 
A megtett út, az utazásból hátralévő idő kiszámolása a sebesség nagyságának 

segítségével 
Az elejtett test mozgásának vizsgálata. A nehézségi erő és a nehézségi gyorsulás. 

Newton 2. törvénye 
A gyorsuló és kanyarodó autó sebesség változását okozó külső hatás (súrlódás, 

súrlódási erő) azonosítása 
A sebességváltozást okozó erő nagyságának és a tömeg szerepének megfigyelése 

fékezés során 
Az önvezérelt autó működési elve 
A légzsák és a biztonsági öv működésének fizikai magyarázata 

Lendület és egyensúly 10 1 

A lendület kiszámítása, a lendület megmaradásának vizsgálata néhány hétköznapi 
helyzetben 

A rakéta mozgásának kísérleti vizsgálata (léggömb-rakéta), fizikai magyarázata. 
Newton harmadik törvénye 

Körmozgások és lengések (például a hinta lengései) megfigyelése, a periódusidő 
mérése. A periódusidőt befolyásoló tényezők azonosítása.  



119 
 

A környezetünkben megfigyelhető nyugvó testek egyensúlyának vizsgálata.  Annak 
magyarázata, hogy miért nem esik le, miért nem fordul el a test 

Rugalmas és rugalmatlan alakváltozások megfigyelése, a kétféle viselkedés 
összehasonlítása 

Szemléletes kép kialakítása a szilárd anyagok belső szerkezetéről 

Víz, levegő és szilárd 
anyagok a 

háztartásban és a 
környezetünkben 

14 1 

A jég olvadásának és a víz fagyásának kísérleti vizsgálata, a hőmérséklet időbeli 
változásának megfigyelése.  Az olvadáspont  

A környezetben lezajló termikus kölcsönhatások felismerése, összegyűjtése 
A leves, a tea melegítésének megfigyelése. A melegítés gyorsaságát meghatározó 

fizikai körülmények kísérleti vizsgálata, egyszerű magyarázata 
A víz forrásának kísérleti megfigyelése, a hőmérséklet mérése: forráspont, vízgőz 
A halmazállapotok és halmazállapot-változások értelmezése az anyagot alkotó 

részecskék (apró golyók) egyszerű modelljének felhasználásával 
A téli fagy romboló erejének fizikai magyarázata, a fagyás megfigyelése jégkocka 

készítés során 
A víz tapasztalati tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és értelmezése: 

összenyomhatatlanság, sűrűség, folyékonyság 
A nyomás jele, mértékegysége. Alkalmazása a felületre ható erő kiszámolására 
A hidrosztatikai nyomás kísérleti vizsgálata, a mélységtől való függés és az iránytól 

való függetlenség felismerése. A hidrosztatikai nyomás kiszámolása 
Az acélból készült hajók úszásának fizikai magyarázata, a sűrűségfeltétellel és 

Arkhimédész-törvényének segítségével 
Kapilláris jelenségek megfigyelése a háztartásban (felmosás, szivacs) 
Szilárd anyagok melegítésének kísérleti megfigyelése, a tapasztalt hőtágulás, 

hővezetés kvalitatív fizikai magyarázata 
A levegő fizikai tulajdonságai: nyomás, hőmérséklet, páratartalom 
A szél, az eső, a harmat, a dér, a hó, a jégeső és a felhők kialakulásának egyszerű 

fizikai magyarázata  

Összesen 
50 4   

54 
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8. évfolyam 

Témakör Óraszám Fejlesztési feladatok és ismeretek Taneszköz 
Javasolt Tervezett 

Elektromosság a 
háztartásban 14 2 

Az elektromos állapot kialakulásának megfigyelése kísérletezés közben, 
magyarázata a töltött részecskék és atomról alkotott egyszerű elképzelés 
(elektron, proton, atommag) segítségével 

A villámok kialakulásának fizikai magyarázata 
Szemléletes kép alkotása az elektromos – egyen és váltakozó – áramról. Egyen és 

váltakozó-áramú eszközök azonosítása a környezetünkben  
A feszültség és áramerősség jele, mértékegysége, feltüntetése az elektromos 

eszközökön  
Az áramerősség várható értékének meghatározása az ellenállás ismeretében. A 

technikai alkalmazásokban gyakori szigetelő és vezető anyagok ellenállásának 
mérése 

Az egyszerű áramkör részei: áramforrás, kapcsoló, fogyasztók, vezeték 
Elemek és akkumulátorok jellemző adatainak összehasonlítása 
Az emberre veszélyes feszültség és áramerősség értékek. Az áramütés hatása 
A Joule-hő meghatározása. A vasaló, a hajszárító, a vízmelegítő működési elve: a 

fűtőszál kialakítása és szerepe 
Áramütés-veszélyes helyzetek a lakásban: A rövidzár, a biztosíték és a földelés 

szerepe az elektromos eszközök biztonságos használata során 
Az iránytű használatának fizikai alapja 
Jedlik Ányos munkássága és az elektromos motor. A transzformátor működésének 

megfigyelése 

Kerettantervhez 
készült könyvek. 
Tanári és tanulói 

kísérleti eszközök. 
Segédanyagok: 
Munkafüzetek, 

feladatlapok 

Szakkönyvek, 
lexikonok, fizikai 

folyóiratok. 

Fali táblázatok 
(fizikai 

mennyiségekről, a 
fizika történetéről). 

Vizuális és 
audiovizuális 

eszközök. 

Demonstrációs 
elektroszkóp pár. Világítás, fény, optikai 

eszközök 12  

A fény egyenes vonalú terjedésének megfigyelése, kísérleti vizsgálata, 
demonstrálása párhuzamos nyaláb vagy kis teljesítményű (az egészségre 
veszélytelen) lézer segítségével 

A síktükörben látható tükörkép kialakulásának magyarázata a fény szabályos 
visszaverődésével, a fénysugár útjának megrajzolásával 
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A háztartásban használt fényforrások és azok tulajdonságainak (a fény színe, a 
fényerősség, a kibocsátott fény térbeli eloszlása, az energiahatékonyság, ár, 
élettartam) megismerése, a működésükhöz szükséges áramforrás kiválasztása 

A fénytörés jelenségének megfigyelése 
A gyűjtőlencse optikai tulajdonságainak kísérleti vizsgálata. A nagyító 

képalkotásának fizikai magyarázata 
A látás folyamatának fizikai magyarázata. Jellegzetes lencsehibák: rövidlátás, 

távollátás, ezek korrekciója szemüveggel, kontaktlencsével, lézeres 
beavatkozással. A szem egészségvédelme 

Megfigyelések nagyítóval vagy mikroszkóppal illetve távcsővel vagy látcsővel  
A távcső és mikroszkóp részeinek vizsgálata, működésének fizikai magyarázata 

Elektronika 
tanulókészlet 

 

Ködfénylámpa 

Fizikai optikai 
kísérleti készlet 

 

Különböző 
frekvenciájú 
hangvillák 

rezonátordobozzal, 
ütővel 

 

Háromszínű 
fényforrás -LED 

fénnyel 
 

Hosszú tekercsrugó 
a longitudinális és 

transzverzális 
hullámok 

oktatásához 1 
 

Hullámok 10  

Rugalmas kötélen, rugón kialakított állóhullámok megfigyelése, jellemzése 
A vízhullámok kísérleti vizsgálata, a mozgás leírása 
A haladó hullámok kialakulásának elvi magyarázata. Az amplitúdó, a frekvencia, a 

hullámhossz 
A levegőben terjedő lökéshullám megfigyelése egyszerű kísérleti eszközökkel. A 

terjedési sebesség becslése 
A hang tulajdonságainak (hangmagasság, hangerő) fizikai magyarázata 
Egyes hangszerek hangképzésének elve, a hangszerek megfigyelése működés közben 
A hallás mechanizmusának fizikai lényege, a hallást károsító tényezők ismerete 
  A fény hullámtermészetének ismerete 
A színek észlelésének magyarázata, a kiegészítő színek  
Kísérleti vizsgálata és magyarázata annak, miért függ a tárgyak színe a megvilágító 

fény színétől 
A felhők, az ég, a növényzet, a tenger, a folyók színének egyszerű magyarázata 

Környezetünk globális 
problémái 6  

Az ózonpajzs elvékonyodásának hatása, a Földet ért ultraibolya sugárzás erősödése, 
az ózonpajzs védelmében hozott intézkedések 

Az éghajlatváltozás okai és következményei. Az éghajlat változására utaló fizikai 
mennyiségek értékeinek vizsgálata 

A tengerszint emelkedésének fizikai okai 
 A tüzelőanyagok elégetésének szerepe az üvegházhatás kialakulásában 
Az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatása: az ökológiai lábnyom 
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A fényszennyezés megfigyelése 
A zajszennyezés fogalma  
Innovatív technológiák a környezet és az ember védelmében: porszűrők működési 

elve, hangszigetelés, energiatakarékos eszközök használata, a levegőben 
található szennyezők távolról történő mérése alapján elrendelt 
forgalomkorlátozás 

Napenergia 
kombinációs 

kísérlet-készlet 
 

Laptop, projektor, 
gyakorló 

programok 

távcső és 
mikroszkóp 

 

 

Égi jelenségek 
megfigyelése és 
magyarázata 

10  

A Nap fizikai jellemzői. A Nap energiájának forrása 
A Föld Nap körüli mozgásának, a Hold Föld körüli mozgásának fizikai jellemzői  
Anyaggyűjtés arról, hogyan változtatták meg Kopernikusz és Kepler felismerései a 

korábbi világképet 
A Nap járásának megfigyelése egy bot árnyékának segítségével, az égtájak 

meghatározása 
A Hold megfigyelése, felszíni formáinak magyarázata: meteorok 
Anyaggyűjtés arról, hogyan figyelte meg Galilei a Holdat és hogyan értelmezték a 

látottakat 
A Hold fázisainak megfigyelése, fizikai magyarázata a Nap, Föld, Hold helyzete 

alapján 
Föld típusú bolygók és óriásbolygók, a bolygók jellegzetességeinek egyszerű fizikai 

magyarázata 
A csillagok sajátosságai, megkülönböztetésük a bolygóktól, látszólagos mozgásuk 

fizikai értelmezése, a legfontosabb csillagképek megfigyelése 
Ismerkedés az égbolt egyéb égi objektumaival: a Tejútrendszer, galaxisok, fekete 

lyukak. Az objektumok legfontosabb fizikai jellemzőinek feltérképezése. 
Az űrkutatás aktuális céljai, legfontosabb irányai: az űrszondák, a nemzetközi 

űrállomás, az űrtávcsövek, a műholdak tevékenységének bemutatása 
A világűr kutatásának kérdései: élet a Világegyetemben, a Világegyetem keletkezése 

és fejlődése 

Összesen 
52 2   

54 
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Földrajz 
 

1. Célok és fejlesztési feladatok  

A földrajztudomány a természeti és társadalmi-gazdasági környezet jelenségeit, folyamatait – 

a természet- és társadalomtudományok vizsgálati módszereire egyaránt építve – mutatja be, 

ezáltal sajátos helyet foglal el, és összekapcsolja a természet- és társadalomtudományokat. A 

tanítás során különös hangsúlyt kap, hogy a tanulók megértsék Földünk, mint egységes rendszer 

sérülékenységét, ahol az ember természeti és társadalmi lényként él, létezése és tevékenysége 

növekvő mértékben átalakítja, és ezzel veszélyezteti ennek a rendszernek az egyensúlyát, 

amelynek következményei az emberiség jelene és jövője szempontjából igen súlyosak is 

lehetnek. Szemléletformálásra képes, ezért kiemelkedően fontos szerepet tölt be a 

környezettudatosság kialakításában.  

A földrajztanítás fontos feladata annak felismertetése és tudatosítása, hogy a környezettudatos, 

a fenntarthatóságot szem előtt tartó gondolkodás és cselekvés az élhető jövő, a fenntartható 

környezet záloga. A Föld tűrőképességét veszélyeztető problémák felismertetése, a már 

észlelhető és várható következmények beláttatása, a lehetséges megoldások keresése és 

bemutatása döntő szerepet játszik a cselekvőképes, a környezetért felelősséggel tenni akaró 

magatartás kialakításában.  

A földrajz tantárgy tanítása a 2020-as Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákra 

épül. 

Részlet a A Földrajztanítás Nemzetközi Chartája 2016-os egyezményéből: 

A földrajz hozzájárulása az oktatáshoz 

Ha helyesen oktatják, a földrajz elbűvölő és lelkesítő tárgy lehet. A földrajztanulás révén 

megismerjük a Föld szépségét és Föld felszínét formáló irdatlan erőket, valamint az emberek 

gyakran igen találékony megoldásait, amelyekkel megélhetésüket különféle környezeti és 

egyéb feltételek között biztosítják. A földrajz tanulmányozása segít megérteni, hogyan 

alakultak ki az egyes helyek és tájak, hogyan hat egymásra az ember és környezete, milyen 

következményei vannak a térrel kapcsolatos 

döntéseinknek; valamint megismertet a Föld sokszínű, egymással mozaikként összekapcsolódó 

kultúráival és társadalmaival. 

A földrajz ezért a 21. századi polgárok számára – akik olyan világban élnek, ahol minden 

mindennel összefügg – létfontosságú tantárgy és szellemi erőforrás. Képessé tesz minket arra, 
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hogy szembenézzünk a kérdéssel, mit jelent fenntartható módon élni ebben a világban. A 

földrajzilag képzett emberek megértik a társadalmi kapcsolatokat és átérzik felelősségüket 

mind a természeti környezet, mind egymás iránt. A földrajztanítás segít az embereknek 

megtanulni, hogyan lehet harmóniában élni minden létező fajjal. A földrajzi megfigyelés 

kielégíti és táplálja is a kíváncsiságot. A földrajzi szemlélet segít elmélyíteni korunk sokfajta 

kihívásának – pl. éghajlatváltozás, élelmiszer-biztonság, energiatermelési lehetőségek 

megválasztása, a természeti erőforrások túlzott kizsákmányolása, városiasodás – megértését. A 

földrajztanítás számos igen fontos nevelési célt is szolgál. Ha a földrajzot az egyének saját 

tapasztalataira építve tanítjuk, az segíti őket kérdések megfogalmazásában, fejleszti az 

értelmüket és készségüket a mindennapi élet problémáinak megoldására. Nemcsak a 21. század 

alapvető ismereteibe avatja be a tanulókat, hanem képessé teszi őket fontos kutatási módszerek 

és eszközök, például a térképek, a terepi munka vagy a rendkívül hatékony digitális 

kommunikációs technológiák, így a földrajzi információs rendszerek (GIS) alkalmazására is. 

 

Részlet a Luzerni Nyilatkozat, 2007: Földrajztanítás a Fenntartható Fejlődésért 

dokumentumból: 

1. A fenntartható fejlődés megvalósításához szükséges földrajzi kompetenciák  

A fenntartható fejlődés elveinek alkalmazásához szükséges legfontosabb földrajzi 

kompetenciák közül az alábbit emelném ki:  

 Földrajzi ismeretek  

A Föld legfontosabb természeti rendszereinek ismerete annak érdekében, hogy megértsük az 

ökoszisztémákon belüli és azok közötti kölcsönhatásokat; a társadalmi-gazdasági rendszerek 

ismerete a helyek és térségek sajátosságainak megértése érdekében;  

A földrajz egyedülálló területi kulcsfogalmainak ismerete. 

2. A földrajzi tartalmak kiválasztásának kritériumai  

 Napjaink központi témái  

Ezek közé tartozik például a globális éghajlatváltozás, az energiaellátás, a meg nem újuló 

erőforrások túlzott mértékű felhasználása, a népességváltozás vagy a globális területi 

egyenlőtlenségek témája.  

 A tér, a hely és a környezet földrajzi megismerése  

Ez a terek, helyek és a környezet adottságait, használatát, összefonódását, értékelését, 

alakítását, igénybevételét és mindezek értelmezését foglalja magában.  

 Szemléletes példák alkalmazása  
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Az egyes földrajzi témák modellszerű bemutatására, a problémák megoldásában való 

részvételre, valamint a gondolatok és elképzelések átadására alkalmas, jellegzetes tartalmakat 

kell kiválasztani.  

 A tanulók tapasztalatai, érdeklődése és előzetes ismeretei  

Az irányelv a különböző életkorú tanulók tapasztalatainak, érdeklődésének és meglévő 

ismereteinek figyelembevételét fogalmazza meg.  

3. A földrajzi területek kiválasztásának kritériumai  

 Tipikus példák  

Olyan jellegzetes területi példák kiválasztása kívánatos, amelyek modellszerűen mutatnak be 

rendszereket, folyamatokat, és a megismerésük során szerzett tudás másutt is alkalmazhatóvá 

válik.  

 A tanulók tapasztalatai és érdeklődése  

Az irányelv a különböző életkorú tanulók tapasztalatainak és érdeklődésének figyelembevételét 

fogalmazza meg.  

4. A tanulási szempontok kiválasztásának kritériumai  

 A különböző életkori sajátosságok  

Az életkortól függő érdeklődési szint és jelleg mindig szem előtt tartandó.  

 A tanulási követelmények fokozatossága  

Egyre átfogóbb és nehezebb tanulási követelményekre van szükség, amelyek teljesítését a 

tanulók egyre önállóbban végzik.  

 Egymásra épülő szakmai tartalmak  

Az összefüggő tananyagrészek oly módon történő elrendezése, hogy azok egymásra 

épülhessenek.  

 A regionális földrajzi témakörök sorrendisége  

A regionális földrajzi témákat nem kizárólag lineárisan táguló, a közelitől a távoli felé tartó 

sorrendben kell tárgyalni. Minden életkorban biztosítani kell, hogy a tanulók rálátással 

rendelkezzenek a világ egészére.  

 

Az IKT értékei és lehetőségei a földrajztanításban a fenntartható fejlődés kapcsán 

Az IKT használata a földrajztanítás-tanulás során a fenntartható fejlődés oktatásával 

kapcsolatban az alábbiakhoz járul hozzá:  

- egyszerű hozzáférés aktuális információkhoz;  

- egymásnak ellentmondó információk összehasonlítása;  
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- tények, vélekedések, álláspontok különböző szempontú vizsgálata;  

- a fenntarthatósági kérdésekkel (pl. természeti katasztrófák, környezetszennyezés, gazdasági 

válságok) közvetlenül érintett személyek nézőpontjának és viselkedésének megértése;  

- a különböző kultúrákból származó emberek fenntarthatósági kérdésekkel kapcsolatos 

vélekedéseinek, elképzeléseinek mélyebb megértése;  

- a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos környezeti kérdések vizuális megjelenítése;  

- a környezettudatos magatartáshoz, cselekvéshez és életmódhoz szükséges ismeretek, 

képességek, attitűdök és értékek fejlesztése.  

Külön feladatként emelném ki a Fenntarthatósági Témahéten való aktív részvételt, mely az 

órakeretbe is be van építve. A témahét fő célja, az aktív, játékos tanulás, új, innovatív 

pedagógiai módszerek alkalmazása. Iskolánk kiemelt figyelmet fordít a környezeti és 

fenntarthatósági nevelésre, melynek kiváló terepe a földrajz óra is.  

Óráink egy részét igyekszünk a szabadban vizsgálódva, szemlélődve tartani – esetlegesen 

óraösszevonással-, mert a tapasztalás útján szerzett tudás lényeges ebben az életkori 

szakaszban. 

 
2. A számonkérés és értékelés elvei 

Értékelési szempontok 

 – milyen mélységben sajátította el a földrajz szaknyelvét; 

 – megszerezte-e a kellő ismereteket a természeti, a társadalmi-gazdasági, a globalizációs és a 

környezeti folyamatokban megfigyelhető kölcsönhatásokról; 

– birtokába jutott-e az ismeretszerzés különböző folyamatainak, a tanulás, a megfigyelés, 

kísérlet, modellezés, internethasználat, kutatás területein;  

– milyen mélységben alakult ki problémafelvető és megoldó képessége elméleti és gyakorlati 

területen;  

– képes-e a szerzett tapasztalatok, ismeretek önálló rendszerezésére, csoportosítására, a 

felmerült problémák világos megfogalmazására, kifejtésére, demonstrálására;  

– felismeri-e a tudományterület gyakorlati alkalmazásának fontosságát, lehetőségeit;  

– képes-e megfogalmazni a természeti, a földrajzi jelenségek ok-okozati összefüggéseit;  

– felismeri-e az idő és tér szerepét a természeti környezet és természeti jelenségek 

kialakulásában, elhelyezkedésében, mindezek összefüggéseit, egymásra való hatásukat;  

– ismeri-e a földrajz fejlődését, kimagasló alakjainak munkásságát, a tudományterület helyét, 

szerepét az emberiségi művelődéstörténetében.  
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Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló 

absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége.  

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

 Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az életkornak 
megfelelőek legyenek. A hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak 
lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított 
képességekről valamely konkrét, egyénileg vagy csoportosan elkészített termék (rajz, 
modell, poszter, plakát, prezentáció, házi gyűjtemény készítése stb.) létrehozásával is 
tanúbizonyságot tegyenek. 

 Egy féléven belül a tanulóknak a heti óraszám+1 osztályzattal kell rendelkezniük, 
törekedve a szóbeliség és írásbeliség megfelelő arányára. 

 A röpdolgozatok, kisebb számonkérések, órai munka, házi feladat – kék/fekete jegy, súlya 
1x 

 A szóbeli, írásbeli feleletek 1-2 óra tananyagából – fekete normál jegy, súlya 1x 
 a szorgalmi feladatok az adott feladat súlyától függően 50% vagy 100%-os jegyek 
 Topográfiai ismeretek: – vaktérképen jelölt követelmények azonosítása – egyszerű 

topográfiai követelmények önálló bejelölése – falitérképen, atlaszban topográfiai 
követelmények azonosítása: súlya 1x 

 A témazáró dolgozat érdemjegye pirossal kerül az osztálynaplóba, súlya másfélszeres. 
 Témazáró dolgozatok százalékos értékelése:  

0 -39 %: elégtelen  
40 -54%: elégséges  
55 - 69%: közepes   
70-84%: jó  
85-100%: jeles 

A felsőbb osztályba való továbbhaladás feltétele a tantervben megfogalmazott követelmények 

30%-os teljesítése, a min. 2,00 átlag. 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  

A szaktanár szabadon választhat a forgalomban lévő tankönyvek közül, mely megfelel a helyi 

tantervben foglalt tartalomnak, továbbá a fenntartó is jóváhagyta. 
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HELYI TANTERV FÖLDRAJZ TANTÁRGYBÓL  
7.  évfolyam 

Témakör Óraszám Tartalom Taneszközök és javasolt 
tevékenységek Javasolt Tervezett 

1.Tájékozódás a 
földrajzi térben 4  

– A terepi tájékozódási, valamint a térképalapú távolság- és 
helymeghatározási feladatok megoldása kapcsán a matematikai és 
logikai gondolkodás fejlesztése 

– Hagyományos és digitális térképen történő távolság- és 
helymeghatározás segítségével a térbeli tájékozódás és a logikai 
gondolkodás fejlesztése 

– Gyakorlati feladatok megoldása (pl. távolság- és helymeghatározás, 
utazástervezés) terepen, valamint nyomtatott és digitális térképek és 
online felületek segítségével 

– Különböző típusú és tartalmú térképek tudatos használata a 
tanuláshoz 

– A földrajzi térben való tájékozódást segítő hagyományos és egyes 
digitális eszközök ismerete 

– A térkép fogalma és jelrendszere 
– A hagyományos és digitális térképek fajtái 
– Távérzékelés és földrajzi alkalmazásai (műholdképek, légifelvételek) 
– A földrajzi helymeghatározás módszerei 

– Egy adott útvonal (pl. 
osztálykirándulás) útvonalának 
tervezése nyomtatott és digitális 
térképek, online felületek segítségével 

– Iránytű, térkép, GPS használatának 
gyakorlása terepi tájékozódási 
feladatok, kereső játékok során 

– Távolság és hely meghatározása 
térképen, illetve terepen 

– Játékos feladatok a földrajzi helyek 
meghatározására megadott földrajzi 
koordináták segítségével 

– Alaprajzkészítés, térképvázlat-készítés 
szöveg, leírás alapján 

– Geocaching játék 
– Tematikus térképek megadott 

szempontok szerinti elemzése 

2.Ásványok és 
kőzetek  2 

Gyakorlati órák: a fontosabb kőzetek és ásványok bemutatása, 
vizsgálódása és csoportosításuk 

Kőzet- és ásványbemutató, 
múzeumlátogatás 

3.Földtörténet  4 
Földtörténeti kalandozások, időutazás Földtörténeti kalandozás, virtuális séták, 

videónézés 

4.Földrajzi 
övezetesség 8 3 

– A földrajzi övezetesség (vízszintes, függőleges) elrendeződésének 
megismerésével a rendszerben történő gondolkodás fejlesztése 

– Az egyes övezetek, övek főbb természeti jellemzőinek 
megismerésével és rendszerezésével az összefüggésekben való 
gondolkodás fejlesztése 

– Az éghajlati övezetek bemutatása 
prezentáció/kiselőadás segítségével 

– Éghajlati diagram alapján rövid 
ismertető leírás készítése az adott 
éghajlatról 
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– Környezettudatosság fejlesztése az egyes övezeteket, öveket érintő 
környezeti problémák megismertetésével 

– Az összefüggésekben történő földrajzi gondolkodás fejlesztése a 
földrajzi helyzet, a természeti adottságok és a társadalmi-gazdasági 
folyamatok közötti kölcsönhatás bemutatásával 

– Az időjárás és az éghajlat kapcsolatának értelmezése  
– Az egyedi földrajzi jellemzők alapján az egyes földrajzi övezetek, övek 

tipikus tájainak felismerése 
– A földrajzi övezetesség rendszerének kialakulása 
– A forró, a mérsékelt és a hideg övezet törvényszerűségei és jellemzői 
– A függőleges övezetesség kialakulásának összefüggései 

– Mit viszek a bőröndben? Egy adott 
éghajlati területre utazó bőröndjének 
összeállítása 

– Lényegkiemelés a témához illeszkedő 
szövegből pl. szójegyzékkészítéssel, 
páros szövegfeldolgozással,  

– Összefogásra, cselekvésre felhívó 
plakát készítése az egész Földet érintő 
éghajlatváltozás megállításáért 

– Filmrészletek, képek, leírások alapján 
az egyes földrajzi övezetek, övek 
tipikus tájainak felismerése 

5.Közvetlen 
lakókörnyezetünk 

földrajza 

5  

– A lakókörnyezet környezeti problémáinak bemutatása 
– Nyitottság a lakóhellyel és annak környezetével kapcsolatos 

információk megismerése iránt, információk gyűjtése írott és 
elektronikus forrásokból, azok értelmezése és rendszerezése 

– A szűkebb lakókörnyezet (település és környezete) földrajzi 
helyzetének, természeti és kulturális értékeinek bemutatása 

– A lakókörnyezet földrajzi jellemzőiből fakadó előnyeinek és 
hátrányainak mérlegelése, a lakókörnyezet környezettudatos és 
fenntartható fejlesztése 

– Projektfeladat: poszter, prezentáció 
vagy rövid videofilm készítése a 
szűkebb lakóhely természeti és 
kulturális értékeiről 

– Projektfeladat: helyismereti vetélkedő 
szervezése a közvetlen környezet 
természeti és kulturális értékeinek 
megismerésére 

6.Magyarország 
földrajza 20  

– Magyarország természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásainak, 
valamint környezeti jellemzőinek Kárpát-medencei kitekintésben 
történő értelmezésével a Magyarországhoz és a magyarsághoz való 
kötődés elmélyítése 

– Következtetés a Magyarország területén előforduló környezeti és 
természeti veszélyek kialakulásának okaira, várható 
következményeire, térbeli jellemzőire 

– Magyarország természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti 
jellemzőiből fakadó előnyei és hátrányai a fenntartható fejlődés 
jegyében 

– Egy kistáj, középtáj vagy település komplex és problémaközpontú 
vizsgálata 

– A topográfiai ismeretek elmélyítése 
online topográfiai játékok 
segítségével 

– Projektfeladat: osztálykirándulás 
tervezése Magyarország egy 
kiválasztott középtájának 
megismerésére 

– Prezentáció készítése egy kiválasztott 
tájról vagy településről 

– Nemzeti értékek, hungarikumok 
bemutatására iskolai kiállítás 
szervezése 
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– Magyarország idegenforgalmi adottságai és a fenntarthatóság 
jegyében történő jövőbeli fejlesztése 

– Magyarország idegenforgalmi 
adottságainak és lehetőségeinek 
bemutatása képeslapok, tájfotók 
segítségével 

7.A Kárpát-
medence térsége 8  

– A felelős, tényeken alapuló véleményalkotás képességének 
támogatása a Kárpát-medence térségében előforduló környezeti és 
természeti veszélyek kialakulásának példáján 

– Az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése a medencejelleg 
közvetlen és közvetett földrajzi következményeinek felismerésével 

– A szociális kompetencia fejlesztése a Kárpát-medence népeinek, 
országainak együttműködésében rejlő lehetőségek és korlátok 
felismerésével 

– A Kárpát-medence és környezete természeti és társadalmi-gazdasági 
erőforrásainak rendszerezése, értékelése 

– Az egyes nagytájak, illetve régiók természeti, társadalmi-gazdasági és 
környezeti jellemzőinek felismerése és összehasonlítása 

– A Kárpát-medence idegenforgalmi adottságainak, az idegenforgalom 
jelentőségének értékelése 

– A Kárpát-medence térségének nagytájai 
– Természeti erőforrások, táji és kulturális értékek a Kárpát-medence 

térségében 

– Fotógaléria összeállítása a Kárpát-
medence tájainak és országainak 
bemutatására, narráció elkészítése 
pármunkában 

– Az egyes nagytájak természeti, 
társadalmi-gazdasági és környezeti 
jellemzőinek felismerése játékos 
formában képek, fotómontázs, 
irodalmi részlet, lényegkiemelő 
tanulói rajz stb. alapján  

– Projektfeladat: utazási kiállítás 
tervezése a Kárpát-medence 
természeti és kulturális értékeinek 
bemutatására 

– Projektfeladat: egy Kárpát-medencei 
osztálykirándulás útvonalának és 
programtervének kidolgozása  

Összesen: 
45 9   

54 
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8. évfolyam 

Témakör Óraszám Tartalom 
Taneszközök és javasolt 

tevékenységek Javasolt Tervezett 

1.Európa eltérő 
fejlettségű 

térségei, tipikus 
tájai 

20  

– Európa főbb országainak, országcsoportjainak, jellemző tájainak és 
térségeinek megismerésével és elemzésével a térszemlélet fejlesztése 

– A problémamegoldó gondolkodás, valamint a rendszerben és 
összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése az Európát 
jellemző nemzetközi szintű munkamegosztás és fejlettségbeli 
különbségek okainak és következményeinek, jellemző társadalmi-
gazdasági folyamatainak elemzése során 

– Egyes országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése 
által a szociális kompetenciák fejlesztése 

– Európa főbb országainak, országcsoportjainak, meghatározó 
jelentőségű társadalmi-gazdasági folyamatainak megnevezése 

– Az Európai Unió társadalmi-gazdasági jellemzőinek ismertetése, 
világgazdasági szerepének igazolása példákkal 

– Tipikus európai tájak, települések, térségek jellemzése, komplex és 
problémacentrikus vizsgálata 

– Az Európai Unió és Európa jövője a fenntartható fejlődés jegyében 
– Európa sokszínű kulturális öröksége és jövője 

– Európa tipikus tájainak bemutatása 
tanulócsoportok által készített modellek 
segítségével 

– Európával kapcsolatos kvízjáték készítése és 
megoldása pármunkában online felületen 

– Európai népek, nemzetiségek jellegzetes 
szokásainak, kulturális sajátosságinak 
bemutatása helyzet-, szerep-, 
empátiagyakorlat vagy helyszínépítés 
módszerével 

– Egy adott témához kapcsolódó adatok 
gyűjtése, rendszerezése, szemléletes 
megjelenítése és értelmezése  

– Projektmódszer: tematikus (pl. kikötők, 
magashegységi tájak stb.) európai körutazás 
összeállítása és a tervek bemutatása 

2.Távoli 
kontinensek eltérő 

fejlettségű 
térségei, tipikus 

tájai 

20 10 

– A kontinensek főbb országainak, országcsoportjainak, jellemző 
tájainak és térségeinek megismerésével és elemzésével a világtér-
szemlélet fejlesztése 

– A földrajzi tényezők életmódot, gazdálkodást meghatározó 
szerepének bemutatása 

– Tipikus tájak, települések, térségek több szempont szerinti logikus 
bemutatása  

– Az analógiás gondolkodás fejlesztése a tipikus tájak elemzésének 
példáján 

– A sokféleségben rejlő azonosságok és különbségek összehasonlítási 
képességének fejlesztése Afrika, Ázsia, Amerika társadalmi és 
gazdasági jellemzői példáján 

– Kontinensekre, országokra jellemző képek 
keresése az interneten, azokból montázs 
készítése 

– Az egyes kontinensekkel kapcsolatos 
kvízjáték készítése és megoldása 
pármunkában online felületen 

– Távoli népek, nemzetiségek jellegzetes 
szokásainak, kulturális sajátosságainak 
bemutatása helyzet-, szerep-, 
empátiagyakorlat vagy helyszínépítés 
módszerével 
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– A környezettudatosság fejlesztése az elsivatagosodás, a világtengert 
veszélyeztető folyamatok, az árvizek, a trópusi esőerdők irtásának és 
egyéb környezetszennyező tevékenységek példáján 

– Afrika társadalmi és gazdasági életét meghatározó természetföldrajzi 
jellemzők és problémák (elsivatagosodás, éhínség, aszály);  

– Ausztrália és Óceánia természeti, társadalmi és gazdasági jellemzői és 
problémái 

– A sarkvidékek és a világtenger jellemzői és problémái, a sarkvidékeket 
és a világtengert veszélyeztető folyamatok 

– Amerika társadalmi és gazdasági fejlődésének természeti és 
társadalmi-gazdasági tényezői, jellemzői és problémái, élet az 
óriásvárosokban 

– Ázsia társadalmi és gazdasági életét meghatározó természetföldrajzi 
folyamatok és természeti veszélyek (árvizek, földrengések, tájfunok, 
tengerszint emelkedése); Ázsia társadalmi és gazdasági fejlődésének 
jellemzői és problémái,  

– Virtuális séta, kirándulás összeállítása egy 
kiválasztott világörökségi helyszínen, illetve 
országban  

– Élménybeszámoló egy átélt vagy elképzelt 
távoli utazásról, irányított szempontok 
alapján 

– Fejlettségbeli területi különbségek leírására 
alkalmas társadalmi-gazdasági mutatók 
elemzése, a felzárkózás lehetőségeinek 
megfogalmazása  

– Ország, illetve táj névjegyeinek tervezése és 
elkészítése 

– Projektmódszer: tematikus (pl. sivatagok, 
világvárosok stb.) világkörüli út összeállítása 
és bemutatása 

– Egy tipikus tájat bemutató képzeletbeli 
fotókiállítás ismertetőjének elkészítése 
pármunkában 

3.Életünk és a 
gazdaság: a pénz és 

a munka világa 
4  

– Adatok gyűjtése és értelmezése, különféle szemléletes formában 
történő megjelenítése a pénz és a munka világához kapcsolódóan  

– A felelős döntéshozatal, a következményekért vállalt felelősség az 
életkori sajátosságoknak megfelelő pénzügyi döntések 
meghozatalában.  

– Az energiahatékony, energia- és nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” 
gazdálkodás és életvitel szemléletének megismerésével a 
környezettudatos állampolgári magatartás megalapozása 

– A helyi, regionális és a Föld egészére jellemző folyamatok közötti 
hasonlóságok, összefüggések felismerése 

– A piacgazdaság működésének alapvető földrajzi vonatkozásai 
– A pénz és a pénzügyi szolgáltatások szerepe, valutaváltás 
– Hitelfelvétel, a kockázatvállalás és a fejlődés, illetve az eladósodás 

összefüggései 

– Beszélgetés, pénzügyi kérdezz-felelek a 
tanítási órára meghívott pénzügyi 
szakemberrel 

– Helyzetgyakorlat: az energiatudatos 
fogyasztói döntés meghozatala a környezeti 
és pénzügyi szempontok együttes 
mérlegelésével (pl. energiatakarékos izzó, 
napelemes akkutöltő, háztartási gépek 
energiaosztálya) 

– Adatgyűjtés internetről valutaárfolyamokkal 
kapcsolatosan, az adatok és a változások 
következményeinek közös értelmezése  

– Osztálykirándulás költségtervének 
elkészítése csoportmunkában 



133 
 

– A globalizáció és a mindennapi élet kapcsolata, a globalizáció és a 
globális problémák kialakulásának összefüggései 

– A fenntarthatóságot szem előtt tartó fogyasztói magatartás jellemzői 
– A munka világának résztvevői és jellemzőik 

– Foglalkoztatási adatok gyűjtése és közös 
értelmezése, az adatok szemléletes 
megjelenítése  

Összesen: 
44 10   

54 
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DIGITÁLIS KULTÚRA 
1. Célok és fejlesztési feladatok  

A kerettanterv célja annak elérése, hogy általánosiskolai tanulmányainak befejezésekor 
mindenki, aki digitális kultúrát tanult, birtokában legyen az informatikai alapműveltségnek, az 
alap szintű információkezelésnek. Mely magában foglalja az információ megszerzését, 
gyűjtését, feldolgozását, tárolását, sokszorosítását és továbbítását. Ezért szükséges, hogy a 
tanulók tisztában legyenek a következőkkel: 

képes legyen kezelni alap szinten önállóan informatikai eszközöket; 
képes legyen eligazodni az eszközök felhasználói felületein; 
ismerje az információ megszerzésének, gyűjtésének infokommunikációs lehetőségeit; 
a megszerzett információt informatikai eszközök segítségével legyen képes feldolgozni, 

tárolni; 
képes legyen továbbítani a rendelkezésére álló állományokat; 

A helyi tantervbe épített témakörök kapcsán a NAT-2020 ajánlásait vettük figyelembe. Az 
óraszámok eloszlásánál, azonban az adott témakörök kapcsán azon területek kaptak nagyobb 
súlyt, melyek segítik azon törekvésünket, hogy a diákok az általánosiskolai tanulmányaik 
befejeztével eséllyel induljanak egy ECDL Base típusú vizsga megszerzésére. Emiatt kiemelt 
fontosságúnak érezzük az alább felsorolt területek kellő mértékű elmélyítését: 

Számítógépes alapismeretek 
Szövegszerkesztés 
Online alapismeretek 
Prezentáció 
Táblázatkezelés 

A digitális kultúra kapcsán érintett részkompetenciák fejlesztési lehetőségeinek ismertetése, 
a jelen dokumentum iránymutatásául szolgáló kerettantervben részletesen szerepelnek. 

A NAT által előírt projektek és tanulmányi kirándulások konkrét témájának és a megvalósítás 
módjának megválasztása a tanár feladata. Az ismétlés, rendszerezés és számonkérés 
időzítéséről és módjairól is a tanár dönt. 
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2. A számonkérés és értékelés elvei 

Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, az eszközhasználat során 
hogyan fejlődik az önállóság, kreatív megoldások, esztétikum.  

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 megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről 
valamely konkrét, egyénileg vagy csoportosan elkészített termék (dokumentum, 
plakát, prezentáció stb.) létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. 

Egy féléven belül a tanulóknak a heti óraszám+1 osztályzattal kell rendelkezniük. 
A röpdolgozatok, kisebb számonkérések, órai munka, szorgalmi, házi feladat – 

kék/fekete jegy, súlya 1x 
A szóbeli, írásbeli feleletek 1-2 óra tananyagából – fekete normál jegy, súlya 1x 
Projektmunkák értékelése fekete normál jegy, súlya 1x 
A témazáró dolgozat érdemjegye pirossal kerül az osztálynaplóba, súlya kétszeres. 

A felsőbb osztályba való tovább haladás feltétele a tantervben megfogalmazott 
követelmények 30%-os teljesítése, a min. 2,00 átlag. 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  

A szaktanár szabadon választhat azon tankönyvcsaládok könyvei közül, melyeket a fenntartó 
jóváhagy. A választott tankönyv feleljen meg a helyi tantervben foglalt tartalomnak. 
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HELYI TANTERV DIGITÁLIS KULTÚRA TANTÁRGYBÓL  
3. évfolyam 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom Taneszköz 
Javasolt Tervezett 

A digitális világ 
körülöttünk 

4  
– Digitális környezet megismerése 
– Online és offline környezet összehasonlítása 
– Életkor specifikus digitális tananyagok és gyerekeknek 

készített alkalmazások használata 

Iskolai gépterem, 
tanári gép, 

projektor, Internet 
kapcsolat  0 

A digitális eszközök 
használata 

7  
 Informatikai eszközök használatának balesetvételmi szabályai,  

rendeltetés szerinti használatuk megismerése, állaguk óvása 
 Ergonómikus felhasználói környezet kialakítása 
 Digitális eszközök használati lehetőségei, eszközök fajtái 
 Érintő kijelzős eszközök felületének megismerése 

Iskolai gépterem, 
tanári gép, 

projektor, okos 
telefon, táblagép, 

wifi  0 

Alkotás digitális 
eszközökkel 

8  
– Pixelgrafikus képszerkesztő program felületének, funkcióinak 

megismerése 
– Képszerkesztő programmal való alkotási lehetőségek 

ismertetése (létrehozás, módosítás) 
– Elkészített produktum elmentése 

Iskolai gépterem, 
tanári gép, 
projektor 

 0 

Információ szerzés az 
e-Világban 

5  
– Online digitális felületek, funkciók megismerése 
– Böngészőprogram egyszerű kulcsszavas keresési funkciójának 

megismerése 
– Ismerkedés egyszerűbb diagramokkal, infografikákkal. Azok 

értelmezése 

Iskolai gépterem, 
tanári gép, 

projektor, Internet 
kapcsolat  0 

Védekezés a digitális 
világ veszélyei ellen 4  

– Személyes adat fogalma, védelmének lehetőségei a digitális 
világban 

– Az online zaklatás felismerése, segítségkérés lehetőségei 

Iskolai gépterem, 
tanári gép, 
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 0 

– Manipulált képek, álhírek 
– Az online kommunikáció etikai és biztonsági 

szabályrendszerének ismertetése 
– Az online függőség jellemzőinek ismerete életkori 

sajátosságok figyelembevételével 

projektor, Internet 
kapcsolat 

A robotika és a 
kódolás alapjai 

7  
– Az algoritmus fogalmának megismerése 
– Hétköznapi tevékenységek algoritmikus lépésekre bontása 
– Probléma megoldása algoritmikus gondolkodás útján 
– Egyszerű algoritmusok kódolása pl. robot irányítás 
– A robotok szerepének bemutatása 
– Kódolás grafikus felületen 

Informatikai 
gépterem, tanári 
gép, projektor, 

Lego robot, Scottie 
Go! társasjáték  0 

Digitális témahét 1  Csatlakozás a digitális témahéthez 
Informatikai 
gépterem, 
projektor 

 
36 0   

36 
 

4. évfolyam 

Témakör Óraszám 
Tartalom Taneszköz 

Javasolt Tervezett 

A digitális világ 
körülöttünk 

4  
– Az előző tanévben megszerzett ismeretek bővítése az adott 

témában 
– Életkor specifikus digitális tananyagok és gyerekeknek készített 

alkalmazások használata 

Iskolai gépterem, 
tanári gép, 

projektor, Internet 
kapcsolat  0 

A digitális eszközök 
használata 7  

 Az előző tanévben megszerzett ismeretek bővítése az adott 
témában 

 Informatikai eszközök használatának balesetvédelmi szabályai,  

Iskolai gépterem, 
tanári gép, 
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 0 

rendeltetés szerinti használatuk megismerése, állaguk óvása 
 Használt digitális eszközök főbb részeinek megismerése 
 Perifériák csoportosítása 
 Felhasználói felület alap szintű beállítási lehetőségei 

projektor, okos 
telefon, táblagép 

Alkotás digitális 
eszközökkel 

8  
– Az előző tanévben megszerzett ismeretek bővítése az adott 

témában 
– Előtérbe helyezve az önálló munkavégzést 
– Instrukciók vagy minta alapján való munkavégzés 

Iskolai gépterem, 
tanári gép, projektor 

 0 

Információ szerzés az 
e-Világban 

5  
– Az előző tanévben megszerzett ismeretek bővítése az adott 

témában 
– Előtérbe helyezve az önálló munkavégzést 
– Hiteles forrás kiszűrésének képessége 
– Kapcsolódási pont más tantárgyakhoz; Ismeretek bővítésének 

lehetőségei 

Iskolai gépterem, 
tanári gép, 

projektor, Internet 
kapcsolat  0 

Védekezés a digitális 
világ veszélyei ellen 

2  
– Az előző tanévben megszerzett ismeretek bővítése az adott 

témában 
– A mobileszközök alkalmazásának előnyei és veszélyei 

Iskolai gépterem, 
tanári gép, 

projektor, Internet 
kapcsolat  0 

A robotika és a 
kódolás alapjai 

4  
– Az előző tanévben megszerzett ismeretek bővítése az adott 

témában 
– Hétköznapi tevékenységek algoritmikus lépésekre bontása 
– Probléma megoldása algoritmikus gondolkodás útján 
– Egyszerű algoritmusok kódolása pl. robot irányítás 
– A robotok szerepének bemutatása 
– Kódolás grafikus felületen 

Informatikai 
gépterem, tanári 

gép, Projektor, Lego 
robot, Scottie Go! 

társasjáték  0 

Számítógépes 
alapismeretek 

5  
– Mappa, fájl fogalma 
– Fájlkezelés műveletei 

Informatikai 
gépterem, tanári 

gép, Projektor  0 
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Digitális témahét 1  Csatlakozás a digitális témahéthez 
Informatikai 

gépterem, Projektor 

 
36 0   

36 
 

5. évfolyam 

Témakör Óraszám 
Tartalom Taneszköz 

Javasolt Tervezett 

Algoritmizálás és 
blokkprogramozás 

3  
A robotika és a kódolás alapja modulban, az előző tanévekben 
megszerzett ismeretek szolgálnak alapul. 

 Nem számítógéppel megoldandó feladatok algoritmizálása 
 Blokkprogramozás használata 
 Szekvencia, elágazások és ciklusok; egyszerű algoritmusok 

tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás 
elvei alapján 

 A program megtervezése, kódolása 
 Tesztelés, elemzés 

Informatikai 
gépterem, tanári 

gép, Projektor 
 0 

Online kommunikáció 
3  

 Az online kommunikáció lehetőségeinek megismerése, 
használata 

 Etikus és hatékony online kommunikáció a csoportmunka 
érdekében 

 Online identitás védelmében teendő lépések 

Informatikai 
gépterem, tanári 
gép, Projektor, 

Internet kapcsolat  0 

Robotika 

3  A robotika és a kódolás alapja modulban, az előző tanévekben 
megszerzett ismeretek szolgálnak alapul. 

 Robotvezérlési alapfogalmak 
 Ismerkedés szenzorokkal 
 Robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással  

Informatikai 
gépterem, tanári 

gép, Projektor, Lego 
mindstorm EV3 

 0 
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 Lehetőség Csoportmunkára 

Szövegszerkesztés 

7  
 Szövegszerkesztési alapelvek 
 Szöveges dokumentumok létrehozása, formázása 
 Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése 
 Képek beillesztése dokumentumba, elhelyezése, átméretezése  
 Adott tanórai, iskolai, hétköznapi problémához dokumentum 

készítése 
 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

Informatikai 
gépterem, tanári 

gép, Projektor 
 0 

Bemutatókészítés 

7  
 Bemutatószerkesztési alapelvek 
 Szöveget, képet tartalmazó prezentáció létrehozása, formázása, 

paramétereinek beállítása 
 Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése 
 Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka 

támogatása 
 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

Informatikai 
gépterem, tanári 
gép, Projektor, 

 0 

Multimédiás elemek 
készítése 

5  
Alapul szolgál az előző években Alkotás digitális eszközökkel modulban 
megszerzett ismeret. 

– Feladatleírás, illetve minta alapján pixelgrafikus ábra létrehozása, 
szerkesztése és illesztése különböző típusú dokumentumokba 

– Digitalizálásra alkalmas eszközök, megismerése. Kép, hang és 
video digitális rögzítése 

– Alapszintű képszerkesztési műveletek elvégzése az ismert 
képszerkesztő program segítségével (Paint) 

– Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása grafikai 
programmal: ábrák készítése, képek, fotók szerkesztése 

Informatikai 
gépterem, tanári 
gép, Projektor, 
Okostelefon, 

Táblagép  0 

Az információs 
társadalom, e-Világ 3  

 Az előző tanévben megszerzett ismeretek alkalmazása az adott 
területen 

 Az információ szerepe a modern társadalomban 

Informatikai 
gépterem, tanári 
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 0 

 Információkeresési technikák, stratégiák 
 Adatok biztonságos kezelése, technikai és etikai problémák 
 Az informatikai eszközök használatának következményei a 

személyiségre és az egészségre vonatkozóan 

gép, Projektor, 
Internet kapcsolat 

A digitális eszközök 
használata 

4  
 Az előző tanévben megszerzett ismeretek alkalmazása az adott 

területen 
 Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és 

használata 
 Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, 

továbbá a kommunikációs eszközök. A felhasználás 
szempontjából fontos működési elvek és paraméterek 

 Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 
 Állományok tárolása, kezelése merevlemezen  
 Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei 
 Állományok tárolása, kezelése és megosztása a felhőben 

Informatikai 
gépterem, tanári 
gép, Projektor, 
Okostelefon, 

Táblagép, Internet 
kapcsolat 

 0 

Digitális témahét 1  Csatlakozás a digitális témahéthez 
Informatikai 

gépterem, Projektor 

 
36 0   

36 
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6. évfolyam 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom Taneszköz 
Javasolt Tervezett 

Algoritmizálás és 
blokkprogramozás 

3  
 Az előző tanévben megszerzett ismeretek bővítése az adott területen 
 Blokkprogramozás használata 
 A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben 
 Elágazások, feltételek kezelése; ciklusok fajtái 
 Animáció, grafika programozása 
 A program megtervezése, kódolása 
 Tesztelés, elemzés 

Informatikai gépterem, 
tanári gép, Projektor 

 0 

Online 
kommunikáció 

2   Az előző tanévben megszerzett ismeretek bővítése az adott területen Informatikai gépterem, 
tanári gép, Projektor, 

Internet kapcsolat  0 

Robotika 
3  

 Az előző tanévben megszerzett ismeretek bővítése az adott területen  
 Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással  
 Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások 

és projektmunkák során 

Informatikai gépterem, 
tanári gép, Projektor, 
Lego mindstorm EV3 

 0 

Szövegszerkesztés 

8  
 Az előző tanévben megszerzett ismeretek bővítése az adott területen  
 Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése 
 A dokumentum céljának megfelelően képek választása, beillesztése, 

átméretezése, elhelyezése 
 Nyelvi funkciók kritikus használata, helyesírás-ellenőrzés, elválasztás 
 Adott tanórai, iskolai, hétköznapi problémához dokumentum 

készítése 
 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

Informatikai gépterem, 
tanári gép, Projektor 

 0 
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Bemutatókészítés 

8  
 Az előző tanévben megszerzett ismeretek bővítése az adott területen  
 Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése 
 A bemutató objektumaira animációk beállítása 
 Időzítés beállítása 
 Multimédia alkalmazása (hang, video, kép beillesztés, kezelés) 
 Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka 

támogatása 
 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

Informatikai gépterem, 
tanári gép, Projektor, 

 0 

Multimédiás 
elemek készítése 

5  
– Az előző tanévben megszerzett ismeretek bővítése az adott területen  
– Multimédia tartalmak manipulálása 
– Képszerkesztési műveletek: beillesztés, vágás, kitöltés, kijelölés, 

színválasztás, feliratozás, retusálás, képméret változtatása, 
transzformációk 

– Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása grafikai 
programmal: ábrák készítése, képek, fotók szerkesztése 

Informatikai gépterem, 
tanári gép, Projektor, 

Okostelefon, Táblagép 
 0 

Az információs 
társadalom, e-Világ 

3   Az előző tanévben megszerzett ismeretek bővítése az adott területen 
 online oktatás lehetőségeinek ismertetése 

Informatikai gépterem, 
tanári gép, Projektor, 

Internet kapcsolat  0 

A digitális eszközök 
használata 

3  
 Az előző tanévben megszerzett ismeretek bővítése az adott területen Informatikai gépterem, 

tanári gép, Projektor, 
Okostelefon, Táblagép, 

Internet kapcsolat  0 

Digitális témahét 1  Csatlakozás a digitális témahéthez 
Informatikai gépterem, 

Projektor 

 
36 0   

36 
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7. évfolyam 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom Taneszköz 
Javasolt Tervezett 

Algoritmizálás, 
blokkprogramozás 

és robotika 

4  
 Az előző tanévben megszerzett ismeretek bővítése az adott területen 
 Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és 

szoftverek használata 
 Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények 

kapcsolata 
 Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása 
 A program megtervezése, kódolása 
 Grafika programozása 
 Mozgások vezérlése 
 Tesztelés, elemzés 
 Az objektumorientált gondolkozás megalapozása 
 Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások 

és projektmunkák során 

Informatikai 
gépterem, tanári 

gép, Projektor, Lego 
mindstorm EV3  0 

Online 
kommunikáció 

2  
 Az előző tanévben megszerzett ismeretek bővítése az adott területen Informatikai 

gépterem, tanári 
gép, Projektor, 

Internet kapcsolat  0 

Szövegszerkesztés 

6  
 Az előző tanévben megszerzett ismeretek bővítése az adott területen 
 Szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentumok 

létrehozása, formázása 
 Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése 
 Szöveges dokumentumok szerkezete, objektumok. Élőfej és élőláb 
 Táblázat beszúrása a szövegbe. A táblázat formázása 
 Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka 

támogatása 

Informatikai 
gépterem, tanári 
gép, Projektor, 

Internet kapcsolat  0 
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Bemutatókészítés 

6  
 Az előző tanévben megszerzett ismeretek bővítése az adott területen 
 Szöveget, táblázatot, ábrát, képet, hangot, animációt, videót 

tartalmazó prezentáció létrehozása, formázása, paramétereinek 
beállítása 

 Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése 
 A mondandóhoz illeszkedő megjelenítés 
 Automatikusan és az interaktívan vezérelt lejátszás beállítása a 

bemutatóban 
 Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka 

támogatása 
 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

Informatikai 
gépterem, tanári 
gép, Projektor, 

Internet kapcsolat  0 

Multimédiás elemek 
készítése 

6  
– Az előző tanévben megszerzett ismeretek bővítése az adott területen 
– Raszter- és vektorgrafikai ábra összehasonlítása, szerkesztése és 

illesztése különböző típusú dokumentumokba 
– Feladatleírás, illetve minta alapján vektorgrafikus ábra készítése  
– Görbék, csomópontok felhasználása rajzok készítésében 

Informatikai 
gépterem, tanári 
gép, Projektor, 

Internet kapcsolat  0 

Táblázatkezelés 

7 
  Az adatok csoportosítási, esztétikus megjelenítési lehetőségei 

 Táblázatkezelési alapfogalmak: cella, oszlop, sor, munkalap, 
munkafüzet, cellahivatkozás, adattípus. Adatok táblázatos formába 
rendezése, feldolgozása. Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás 
elsajátítása 

 Adatok feldolgozását segítő számítási műveletek 
 Feladatok a cellahivatkozások használatára. Relatív és abszolút 

cellahivatkozás. Saját képletek szerkesztése. Függvények használata, 
paraméterezés 

 Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő 
program segítségével 

Informatikai 
gépterem, tanári 

gép, Projektor 

 

0 
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Az információs 
társadalom, e-Világ 

2  
 Az előző tanévben megszerzett ismeretek használata az adott 

területen  
 Az adatbiztonság és adatvédelem tudatos felhasználói magatartásának 

szabályainak megerősítése 

Informatikai 
gépterem, tanári 
gép, Projektor, 

Internet kapcsolat  0 

A digitális eszközök 
használata 

2  
 Az előző tanévben megszerzett ismeretek használata az adott 

területen  
 Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat 

kialakítása, tudatosítása 
 etikus információkezelés megerősítése 

Informatikai 
gépterem, tanári 
gép, Projektor, 

Internet kapcsolat  0 

Digitális témahét 1  Csatlakozás a digitális témahéthez 
Informatikai 

gépterem, Projektor 

 
36 0   

36 
 

8. évfolyam 

Témakör Óraszám Tartalom Taneszköz 
Javasolt Tervezett 

Algoritmizálás, 
blokkprogramozás 

és robotika 

3  
 Az előző tanévben megszerzett ismeretek használata az adott 

területen 
 Az együttműködési készség fejlesztése csoportos 

feladatmegoldások és projektmunkák során 

Informatikai 
gépterem, tanári 
gép, Projektor, 

Lego mindstorm 
EV3  0 

Online 
kommunikáció 2  

 Az előző tanévben megszerzett ismeretek bővítése az adott 
területen 

Informatikai 
gépterem, tanári 



147 
  

 0 gép, Projektor, 
Internet kapcsolat 

Szövegszerkesztés 
6  

 Az előző tanévben megszerzett ismeretek bővítése az adott 
területen 

 Mentés különböző formátumokba 
 Nyomtatás lehetőségei. Környezettudatossás figyelembevétele  

Informatikai 
gépterem, tanári 
gép, Projektor, 

Internet kapcsolat  0 

Bemutatókészítés 
6  

 Az előző tanévben megszerzett ismeretek bővítése az adott 
területen 

 Prezentáció készítése önálló adatgyűjtéssel és feldolgozással 

Informatikai 
gépterem, tanári 
gép, Projektor, 

Internet kapcsolat  0 

Multimédiás 
elemek készítése 

6  
– Az előző tanévben megszerzett ismeretek bővítése az adott 

területen 
– Feladatleírás, illetve minta alapján képek, ábrák önálló elkészítése  

Informatikai 
gépterem, tanári 
gép, Projektor, 

Internet kapcsolat  0 

Táblázatkezelés 

8 
  Az előző tanévben megszerzett ismeretek bővítése az adott 

területen 
 Statisztikai adatelemzés, statisztikai számítások. Statisztikai 

függvények használata táblázatkezelőkben 
 Feladatok a cellahivatkozások használatára. Relatív és abszolút 

cellahivatkozás.  
 Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei. Diagram létrehozása, 

szerkesztése. Diagramtípusok 
 Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása a 

táblázatkezelő program segítségével 

Informatikai 
gépterem, tanári 

gép, Projektor 

 

0 

Az információs 
társadalom, e-Világ 2  

 Az előző tanévben megszerzett ismeretek használata az adott 
területen  Informatikai 

gépterem, tanári 
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 0 gép, Projektor, 
Internet kapcsolat 

A digitális eszközök 
használata 

2  
 Az előző tanévben megszerzett ismeretek használata az adott 

területen  
Informatikai 

gépterem, tanári 
gép, Projektor, 

Internet kapcsolat  0 

Digitális témahét 1  Csatlakozás a digitális témahéthez 
Informatikai 
gépterem, 
Projektor 

 
36 0   

36 
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VÍZUÁLIS 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. 

További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes vizuális kultúra 
legjelentősebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés a 
vizuális jellegű művészetek iránt. 

A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület, a képzőművészet, a vizuális 
kommunikáció és a tárgy- és környezetkultúra képezi. 

A Nat alapelvei alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlatközpontúsága a vizuális 
megismerés, a közvetlen tapasztalatszerzés, az elemző-szintetizáló gondolkodás egységében 
értelmezendő, és a tanulók ténylegesen megvalósuló alkotó munkáját szolgálja.  

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

Fontos továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotó tevékenységen keresztül a kéz 
finommotorikájának további 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, mely a vizuális 
problémamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. 

Lényeges elem a motiváció kialakítása az önmagát folytonosan építő, alkotói magatartás 
megteremtésére és a folyamatos önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a tanulók 
önértékelésének és önismeretének fejlesztése, a mérlegelő szemlélet kialakítása, amelynek az 
önálló és a társakkal együttműködő gyakorlati feladatmegoldásokban kell megjelennie és 
működnie a tanulók fejlesztése során. 

A vizuális kultúra tantárgy 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 
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információszerzés rutinja különösen fontos az önálló tanulás szempontjából. A vizuális 
gondolkodás az információk feldolgozását és a gondolkodási folyamatokat is ösztönözheti 

A kommunikációs kompetenciák: A digitáliseszköz-használat – a kommunikációs csatornák 
átalakításával – folyamatosan hatást gyakorol a kommunikáció domináns formáira és 
minőségére. A vizuális kommunikációs formák értelmezése, értő és felelős használata – ami a 
vizuális kultúra tantárgy keretében fejleszthető leginkább – a mindennapi életben és a munka 
világában is elengedhetetlen.  

A digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális kommunikációs 
formákat használ, ezért a vizuális kultúra tantárgynak is alapvető feladata, hogy segítse a 
digitális médiumok használatát, mind a közlés, mind a befogadás képességeinek fejlesztésével. 
A kreatív feladatmegoldás érdekében a tanulók digitálisan hozzáférhető információkat 
gyűjtenek, és életkori sajátosságaiknak megfelelően lehetőséget kapnak arra, hogy az egy-egy 
tananyagrész produktumát digitális formában készítsék el.  

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 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 csoportos együttműködésben a feladatmegoldások sokféle 
nézőpont és sokféle tudás megjelenítésével, mindenki közreműködésével és megelégedésével 
jön létre.  

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 
vizuális kultúra tantárgy, a Művészetek műveltségi terület részeként, hagyományosan magába 
foglalja a műalkotások elemző vizsgálatát, így alapvető feladata a művészet 
kultúraközvetítésben elfoglalt helyének hangsúlyozása. Cél, hogy kontextusba helyezze a 
művészettörténeti változásokat, különös tekintettel kulturális örökségünk jelentőségére, 
ugyanakkor a tantárgy feladata a kortárs kulturális jelenségek értelmezése is. A befogadó 
tevékenység aktív alkotótevékenységgel támogatva a kreativitásfejlesztés egyedülálló 
lehetősége. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy 
leginkább a személyiségfejlesztésben betöltött feladata miatt képes a munkavállalói és 
vállalkozói kompetenciák fejlesztésére. A csoportos feladatmegoldások (például 
projektfeladatok) esetében a tanuló kipróbálhat olyan együttműködéseket is, amelyekre a 
munka világában is szüksége lehet. 

 

A köznevelésben a vizuális kultúra tantárgy a művészettel nevelés eszköze, s mint ilyen, 
általánosan alapozó, vizuális szemlélet kialakítását és fejlesztését tartja elsőrendű feladatának.  
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5–6. évfolyam 
Ebben az iskolaszakaszban erősödik fel a tanulókban a valóság megismerése iránti fokozott 
igény. A látott és ismert vizuális világ ütköztetése révén nem csak mérlegelő gondolkodásuk, 
hanem az információk szelektálásának képessége is megalapozható. 

A tantárgy tanításának egyik alapvető célja az alkotásra késztető motiváció fenntartása. 

A tanulók érdeklődése személyenként változó, ezért az eredményes fejlesztés érdekében 
differenciált feladatkiadásra van szükség. 

7–8. évfolyam 
A vizuális kultúra tantárgy feladata ebben az iskolaszakaszban is az, hogy a tanulók a vizuális 
művészet eszközeivel megismerhető világ jelenségeit megvizsgálják, értelmezzék, 
következtetéseiket az életkoruknak megfelelő szinten használják fel alkotó munkájukban. . Az 
ebben az életkorban felerősödő mérlegelő gondolkodást, továbbá a személyes vélemények 
megjelenítését a vizuális kultúra tantárgy minden részterületén érdemes érvényesíteni. Itt 
jelenik meg a vizuális nevelés értékközvetítő és értékteremtő hatásának személyiségformáló 
ereje. 

A technikai médiumok használatának túlsúlya miatt rendkívül fontos az újabb vizuális 
médiumok sajátosságainak megismertetése a tanulókkal és azok kritikai, mérlegelő 
használatának kialakítása bennük.  Ez az iskolaszakasz az, ahol a mozgóképek és a 
médiaszövegek értelmezése és megértése fajsúlyos kérdés. 

 

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. 

A tanulási tevékenység értékelése alapvetően a fejlesztő értékelésre épül. A kooperatív tanulási 
tevékenység alkalmával az önértékelésről a társértékelésre, illetve a csoport 
együttműködésének az értékelésére is nagyobb hangsúly kerülhet. 

A tanulók értékelésének főbb szempontjai: 

– Aktivitás és részvétel a tanulói tevékenységek során. 
– Az alapvető fogalmak helyes használata. 
– Egyéni és csoportos feladatok megoldása során tanúsított szorgalom, kreativitás. 
– Projektumok egyéni vagy csoportos elkészítése. 
– Tanórán kívüli információszerzés és gyűjtőmunka produktumainak bemutatása. 
 

3. Tankönyvek, segédletek  

Az szaktanár szabadon választhat a forgalomban lévő tankönyvek közül, mely megfelel a helyi 
tantervben foglalt tartalomnak, illetve a fenntartó által elfogadásra került. 
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HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA TANTÁRGYBÓL  
5. évfolyam 

Heti óraszám: 1 óra 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom 
Taneszközök és javasolt 

tevékenységek Javasolt Tervezett 

Vizuális művészeti 
jelenségek – 

Alkotások, stílusok 
 

5 5 

 szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli 
és megjeleníti a látványt, egyénileg és 
csoportmunkában is; 

 a látványokkal kapcsolatos objektív és szubjektív 
észrevételeket pontosan szétválasztja; 

 különböző érzetek kapcsán belső képeinek, 
képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait vizuálisan 
megjeleníti; 

 különböző művészettörténeti korokban, stílusokban 
készült alkotásokat, építményeket összehasonlít, 
megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, 
fogalmakkal, alkotásokkal, melyek segítségével 
alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt. 

- Barlangrajz; Bábel tornya; Egyiptomi körgallér; 

 Görög kultúra; Kerámiaedények; Pajzsok 

 A történelem tantárgyból már megismert 
művészettörténeti korokban (pl. Őskor, 
Ókor) készült vizuális alkotások elemző 
összehasonlítása (pl. történelmi háttér, 
téma, műfaj, létrehozás szándéka, 
figurativitáshoz való viszony, 
kifejezőeszközök használata szerint), és 
inspiratív felhasználása az alkotás során. A 
történelem tantárgy keretében feldolgozott 
korszakok egy-egy jellemző műalkotásának, 
tárgyának, díszítő stíluselemének 
felhasználásával kifejező képalkotás, 
plasztikus mű, vagy újraértelmezett tárgy 
készítése.  

Vizuális művészeti 
jelenségek – 

Személyes vizuális 
tapasztalat és reflexió 

     5       5 
 különböző érzetek kapcsán belső képeinek, 

képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait vizuálisan 
megjeleníti; 

 Adott tartalmi keretekhez (pl. irodalmi vagy 
médiaélmény, tanulók által közösen kitalált 
történet, személyes élmény) illeszkedő 
figurák, karakterek, terek, tárgyak, 
helyzetek, történet részletes elképzelése, 
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 felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt 
műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott képanyag alapján; 

 a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei 
által felidézett asszociatív módon generált képeket, 
történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan 
megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

 nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni 
elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 
megoldást talál. 

 vizuális élmény, hatás, asszociáció, karakter, figuratív-
nonfiguratív megjelenítés 

A labirintus rejtélye:  
- Labirintus tervezése;  

- Képzeletbeli lények tervezése: ember- állat 
keveréklények vagy többféle állat testrészeit 
egyesítő lények  

-  Varázserejű tárgyak: Szerencsekarperec 
papírhengerből 

korábbi személyes vizuális tapasztalatok, 
emlékek inspiratív felhasználásával. Az 
elképzelések bemutatása és vizuális 
megjelenítése érdekében többféle forrásból 
(pl. könyvtár, internet, valóság) vizuális 
információk, képi inspirációk gyűjtése és 
megfelelő alkotó felhasználása egyénileg és 
csoportmunkában. 

 Szokatlan szituációkban (pl. korlátozott 
mozgás, színes szemüveg, bekötött szem) 
különböző érzetek (pl. mozgás, hang, 
látvány, szag, íz, tapintás) kapcsán keletkező 
belső képek megfigyelése, és az egyéni 
ötletek megjelenítése többféle vizuális 
eszköz rugalmas alkalmazásával (pl. vegyes 
technika, festék, szén, kollázs, fény, fotó, 
fotómanipuláció). 

Médiumok 
sajátosságai – 

Médiumok jellemző 
kifejezőeszközei 

 
 

5 5 

 vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, 
médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása során 
feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó 
tevékenységében felhasználja, egyénileg és 
csoportmunkában is; 

 látványok, képek, médiaszövegek, történetek, 
szituációk feldolgozása kapcsán személyes módon 
kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, 
gondolatait, asszociációit; 

 Valós és fiktív helyzetek, történetek 
megjelenítése, ábrázolása, dokumentálása 
során a közvetítendő tartalmaknak, és 
személyes gondolatoknak, érzéseknek 
leginkább megfelelő médium kiválasztása. 
(Pl. tanult irodalmi alkotás inspirációjára 
rövid mozgókép készítése ténylegesen, vagy 
annak rajzos forgatókönyve.) A választott 
médiumhoz illő vizuális kifejezési eszközök 
használata a kiemelés, figyelemirányítás, 
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 vizuális megjelenítés során egyénileg és 
csoportmunkában is használja a kiemelés, 
figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit. 

  
- Kitalált vagy megtörtént esemény időben egymást 

követő részletei a sávos ábrázolás szabályai szerint. 
(egyiptomi ábrázolás) 
 

egyensúlyteremtés (pl. szín, méret, arány, 
forma, kompozíció, képkivágás, nézőpont, 
fény, vágás, montázs) érdekében egyénileg 
és csoportmunkában is. 

 Hagyományos (nyomtatott) 
információhordozó digitális médium 
számára történő átalakítása társai számára 
is értelmezhető rajzi vázlatban, vagy 
montázs alkalmazásával. 

Tér és időbeli 
viszonyok – Tér és idő 

vizuális 
megjelenítésének 

lehetőségei 

5 5 

 adott cél szempontok figyelembevételével térbeli, 
időbeli viszonyokat, változásokat, eseményeket, 
történeteket rögzít, megjelenít, egyénileg és 
csoportmunkában is; 

 adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket 
közvetít újabb médiumok képírási formáinak 
segítségével egyénileg vagy csoportmunkában is; 

 nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni 
elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 
megoldást talál. 
 
- Egy napom története képekben, piktogramok 

segítségével 
-   János vitéz egy részletének megjelenítése 

képregény formájában.   

 A térmegjelenítés különböző 
művészettörténeti korokban használt 
lehetőségeinek megfigyelése, megismerése, 
műalkotások alapján 

 Példák alapján időbeli változások, 
történések vizuális megjelenítésének 
megkülönböztetése (pl. folyamatábra, 
képregény, storyboard, fotósorozat, film), 
és egy rövid történés (pl. teafőzés, pizza 
evés, tornasorba rendeződés), időbeli 
változás, folyamat (pl. jég olvadása, vihar 
közeledte, almacsutka fonnyadása) vagy 
saját történet rögzítése a választott médium 
sajátosságainak figyelembevételével, 
egyénileg vagy csoportban. 

Vizuális információ és 
befolyásolás – Kép és 

szöveg üzenete 
 

4 4 

 a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei 
által felidézett asszociatív módon generált képeket, 
történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan 
megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

 Kiállítás plakátja, ökológiailag tudatos 
termékcsomagolás, rövid mozgóképi 
reklám, animált gif. 
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 vizuális megjelenítés során egyénileg és 
csoportmunkában is használja a kiemelés, 
figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit; 

 egyszerű tájékoztató, magyarázó rajzok, ábrák, jelek, 
szimbólumok tervezése érdekében önállóan 
információt gyűjt; 

 célzottan vizuális kommunikációt szolgáló 
megjelenéseket értelmez és tervez a kommunikációs 
szándék és a hatáskeltés szempontjait kiemelve. 

- Plakát készítése: Erdők Hete, Víz Világnapja, Föld 
Napja  

 Reklámfilmek és hírműsorok példáiban a 
valós és fiktív elemek egyértelmű 
megjelenését keresve a befolyásolás 
lehetőségének felismerése. A példák 
megfigyeléséből származó tapasztalatok 
felhasználása játékos szituációk és 
gyakorlatok során (pl. képtelen reklám). 

Környezet: 
Technológia és 
hagyomány – 

Hagyomány, design, 
divat 

 

5 5 

 különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai 
közül adott cél érdekében gyűjtést végez, és alkotó 
tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

 különböző művészettörténeti korokban, stílusokban 
készült alkotásokat, építményeket összehasonlít, 
megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, 
fogalmakkal, alkotásokkal, melyek segítségével 
alkotótevékenysége során újrafogalmazza a 
látványt; 

 adott koncepció figyelembevételével, tudatos 
anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, tereket 
tervez és hoz létre, egyénileg vagy 
csoportmunkában is; 

 adott téma vizuális feldolgozása érdekében 
problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket talál, 

 A tárgyi környezet különböző 
szempontú vizsgálata érdekében adott 
téma (pl. ünnepi és hétköznapi öltözet, 
dédszüleink világa, egyedi, személyes 
tárgyak, divat változása 

 Hagyományos magyar népi kultúra és a 
közvetlen környezet tárgyi világának 
megfigyelése és inspiratív felhasználása 
segítségével mai korunkra jellemző, 
értelmesen használható tárgy.  

 Különböző korok és kultúrák 
szimbólumainak és motívumainak 
felhasználásával minta, díszítés 
tervezése. Krumpli, papír nyomat; 
stencil/sablon, filctoll, textilfestés 
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javasol, a probléma megoldása érdekében 
kísérletezik; 

 nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni 
elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 
megoldást talál. 
 

 saját pecsét, csomagolópapír, póló, 
táska, takaró, bögre 

 A hagyományos magyar népi kultúra és 
a modern, kortárs kultúra tárgyi 
világának összehasonlítása megadott 
szempontok alapján. 

 rajz, festés, kollázs, montázs, vegyes 
technika 

Környezet: Tecnológia 
és hagyomány- 

Tárgyak, terek,funkció 

5 5 

 adott koncepció figyelembevételével, tudatos 
anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, tereket 
tervez és hoz létre, egyénileg vagy 
csoportmunkában is; 

 adott téma vizuális feldolgozása érdekében 
problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket talál, 
javasol, a probléma megoldása érdekében 
kísérletezik; 

 nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni 
elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 
megoldást talál; 
 
- Tabló készítés : Konyha régen és most 
- Robot tervezése hulladék anyagokból 

Példák alapján (pl. különböző korban, 
kultúrában, stílusban készült építmények, 
terek) a közvetlen környezetben található 
valós terek, térrészletek saját kezű 
vázlatrajzának (pl. buszmegálló, 
kapu/bejárati ajtó, iskola ebédlője, iskolai 
könyvtár, beszélgető sarok, büfé) 
áttervezése, átalakítása megadott valós 
vagy játékos funkció megvalósítása (pl. 
biztonságérzet, figyelemfelhívás, 
otthonosságérzet, rejtőzködés) 
érdekében. A tervezés során kísérletezés 
és többféle ötlet felvetése és vizuális 
rögzítése, az ötletek és a tervezési 
folyamat szöveges bemutatása egyénileg 
és csoportmunkában is. 
 

Egy választott tárgy, tárgytípus (pl. kedvenc 
tárgy, játék, hírközlési, közlekedési, 
konyhai eszköz, bútor) különböző 
történeti korokban, és földrajzi helyeken 
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való megjelenésének összehasonlító 
vizsgálata adott szempontok mentén (pl. 
funkció, anyag, forma, díszítés, 
környezetkárosítás) és a vizsgálat 
eredményeinek részletes szöveges és 
vizuális bemutatása (pl. tabló, 
prezentáció formájában). 

Szokatlan egyéni funkcióra (pl. álomkép-
rögzítés, „időbefogás”, „lustaság 
elszívás”, okosítás) alkalmas tárgy 
tervezése vagy létrehozása a korábban 
látott, vizsgált tárgyi, képi inspirációk 
felhasználásával, egyénileg vagy 
csoportmunkában, hulladékanyagok 
felhasználásával, valamint a tervezési 
folyamat dokumentálásával (pl. rajzok, 
képes inspirációk gyűjteménye, 
fotósorozat). 
 

Rajzverseny  2   

Összesen 34 36   
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6. évfolyam 
Heti óraszám: 1 óra 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom 
Taneszközök és javasolt 

tevékenységek Javasolt Tervezett 

Vizuális művészeti 
jelenségek – 

Alkotások, stílusok 
 

5 6 

 szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és 
megjeleníti a látványt, egyénileg és csoportmunkában is; 

 a látványokkal kapcsolatos objektív és szubjektív 
észrevételeket pontosan szétválasztja; 

 különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek 
megfigyelésével tapasztalatait vizuálisan megjeleníti; 

 különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült 
alkotásokat, építményeket összehasonlít, megkülönböztet és 
összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, 
melyek segítségével alkotótevékenysége során 
újrafogalmazza a látványt. 

 

 A történelem tantárgyból már 
megismert művészettörténeti 
korokban (pl. ókor, középkor, XVII-
XVIII. század, XIX-XX. század) készült 
vizuális alkotások elemző 
összehasonlítása (pl. történelmi 
háttér, téma, műfaj, létrehozás 
szándéka, figurativitáshoz való 
viszony, kifejezőeszközök használata 
szerint), és inspiratív felhasználása az 
alkotás során. A történelem tantárgy 
keretében feldolgozott korszakok 
egy-egy jellemző műalkotásának, 
tárgyának, díszítő stíluselemének 
felhasználásával kifejező képalkotás, 
plasztikus mű, vagy újraértelmezett 
tárgy készítése.  

Vizuális művészeti 
jelenségek – 

Személyes vizuális 
tapasztalat és reflexió 

     5       5 

 különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek 
megfigyelésével tapasztalatait vizuálisan megjeleníti; 

 felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt 
műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott képanyag alapján; 

 a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által 
felidézett asszociatív módon generált képeket, történeteket 

 Adott tartalmi keretekhez (pl. 
irodalmi vagy médiaélmény, tanulók 
által közösen kitalált történet, 
személyes élmény) illeszkedő figurák, 
karakterek, terek, tárgyak, helyzetek, 
történet részletes elképzelése, 
korábbi személyes vizuális 
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szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és 
csoportmunkában is; 

 nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, 
ötleteit rugalmasan alkalmazva megoldást talál. 

 vizuális élmény, hatás, asszociáció, karakter, figuratív-
nonfiguratív megjelenítés 

tapasztalatok, emlékek inspiratív 
felhasználásával. Az elképzelések 
bemutatása és vizuális megjelenítése 
érdekében többféle forrásból (pl. 
könyvtár, internet, valóság) vizuális 
információk, képi inspirációk gyűjtése 
és megfelelő alkotó felhasználása 
egyénileg és csoportmunkában. 

 Szokatlan szituációkban (pl. 
korlátozott mozgás, színes szemüveg, 
bekötött szem) különböző érzetek (pl. 
mozgás, hang, látvány, szag, íz, 
tapintás) kapcsán keletkező belső 
képek megfigyelése, és az egyéni 
ötletek megjelenítése többféle 
vizuális eszköz rugalmas 
alkalmazásával (pl. vegyes technika, 
festék, szén, kollázs, fény, fotó, 
fotómanipuláció). 

Médiumok 
sajátosságai – 

Médiumok jellemző 
kifejezőeszközei 

 
 

5 5 

 vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek 
vizsgálata, összehasonlítása során feltárt következtetéseit 
megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, 
egyénileg és csoportmunkában is; 

 látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk 
feldolgozása kapcsán személyes módon kifejezi, megjeleníti 
felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit; 

 vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is 
használja a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés 
vizuális eszközeit. 

 

 Valós és fiktív helyzetek, történetek 
megjelenítése, ábrázolása, 
dokumentálása során a közvetítendő 
tartalmaknak, és személyes 
gondolatoknak, érzéseknek leginkább 
megfelelő médium kiválasztása. (Pl. 
tanult irodalmi alkotás inspirációjára 
rövid mozgókép készítése 
ténylegesen, vagy annak rajzos 
forgatókönyve.) A választott 
médiumhoz illő vizuális kifejezési 
eszközök használata a kiemelés, 
figyelemirányítás, egyensúlyteremtés 
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(pl. szín, méret, arány, forma, 
kompozíció, képkivágás, nézőpont, 
fény, vágás, montázs) érdekében 
egyénileg és csoportmunkában is. 

 Hagyományos (nyomtatott) 
információhordozó digitális médium 
számára történő átalakítása társai 
számára is értelmezhető rajzi 
vázlatban, vagy montázs 
alkalmazásával. 

Tér és időbeli 
viszonyok – Tér és idő 

vizuális 
megjelenítésének 

lehetőségei 

5 5 

 felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt 
műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott képanyag alapján; 

 adott cél szempontok figyelembevételével térbeli, időbeli 
viszonyokat, változásokat, eseményeket, történeteket rögzít, 
megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

 adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket 
közvetít újabb médiumok képírási formáinak segítségével 
egyénileg vagy csoportmunkában is; 

 nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, 
ötleteit rugalmasan alkalmazva megoldást talál. 

 A térmegjelenítés különböző 
művészettörténeti korokban használt 
lehetőségeinek megfigyelése, 
megismerése, műalkotások alapján 

 Példák alapján időbeli változások, 
történések vizuális megjelenítésének 
megkülönböztetése (pl. 
folyamatábra, képregény, storyboard, 
fotósorozat, film), és egy rövid 
történés (pl. teafőzés, pizza evés, 
tornasorba rendeződés), időbeli 
változás, folyamat (pl. jég olvadása, 
vihar közeledte, almacsutka 
fonnyadása) vagy saját történet 
rögzítése a választott médium 
sajátosságainak figyelembevételével, 
egyénileg vagy csoportban. 
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Vizuális információ és 
befolyásolás – Kép és 

szöveg üzenete 
 

4 5 

 a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által 
felidézett asszociatív módon generált képeket, történeteket 
szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és 
csoportmunkában is; 

 vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is 
használja a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés 
vizuális eszközeit; 

 egyszerű tájékoztató, magyarázó rajzok, ábrák, jelek, 
szimbólumok tervezése érdekében önállóan információt 
gyűjt; 

 célzottan vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket 
értelmez és tervez a kommunikációs szándék és a hatáskeltés 
szempontjait kiemelve. 

 Kiállítás plakátja, ökológiailag tudatos 
termékcsomagolás, rövid mozgóképi 
reklám, animált gif. 

 Reklámfilmek és hírműsorok 
példáiban a valós és fiktív elemek 
egyértelmű megjelenését keresve a 
befolyásolás lehetőségének 
felismerése. A példák 
megfigyeléséből származó 
tapasztalatok felhasználása játékos 
szituációk és gyakorlatok során (pl. 
képtelen reklám). 

Környezet: 
Technológia és 
hagyomány – 

Hagyomány, design, 
divat 

 

5 5 

 különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül 
adott cél érdekében gyűjtést végez, és alkotó 
tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

 különböző művészettörténeti korokban, stílusokban 
készült alkotásokat, építményeket összehasonlít, 
megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, 
fogalmakkal, alkotásokkal, melyek segítségével 
alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

 adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és 
eszközhasználattal tárgyakat, tereket tervez és hoz létre, 
egyénileg vagy csoportmunkában is; 

 adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat 
vet fel, megoldási lehetőségeket talál, javasol, a probléma 
megoldása érdekében kísérletezik; 

 A tárgyi környezet különböző 
szempontú vizsgálata érdekében 
adott téma (pl. ünnepi és 
hétköznapi öltözet, dédszüleink 
világa, egyedi, személyes tárgyak, 
divat változása 

 Hagyományos magyar népi kultúra 
és a közvetlen környezet tárgyi 
világának megfigyelése és 
inspiratív felhasználása 
segítségével mai korunkra 
jellemző, értelmesen használható 
tárgy. hímzés, szövés, fonás, 
agyagozás, bőrmunka 
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 nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni 
elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva megoldást 
talál. 

 Különböző korok és kultúrák 
szimbólumainak és motívumainak 
felhasználásával minta, díszítés 
tervezése. Krumpli, papír nyomat; 
stencil/sablon, filctoll, textilfestés 

 saját pecsét, csomagolópapír, póló, 
táska, takaró, bögre 

 A hagyományos magyar népi 
kultúra és a modern, kortárs 
kultúra tárgyi világának 
összehasonlítása megadott 
szempontok alapján. 

 rajz, festés, kollázs, montázs, 
vegyes technika 

Környezet: Tecnológia 
és hagyomány- 

Tárgyak, terek,funkció 

5 5 

 adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és 
eszközhasználattal tárgyakat, tereket tervez és hoz létre, 
egyénileg vagy csoportmunkában is; 

 adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat 
vet fel, megoldási lehetőségeket talál, javasol, a probléma 
megoldása érdekében kísérletezik; 

 nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni 
elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva megoldást 
talál; 

 felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt 
műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott képanyag alapján. 
 

A már tanult történelmi korszakokhoz 
kapcsolódó művészettörténeti 
korszakok jellemző építészeti 
stíluselemeinek megismerése, 
felismerése a klasszicista és 
historizáló magyar építészet fontos 
épületein (Steindl Imre: Országház, 
A. Clark: Lánchíd, Ybl Miklós: 
Operaház, Pollack Mihály: Magyar 
Nemzeti Múzeum). A megismert 
stíluselemek felhasználása a tanuló 
valós környezetében található valós 
terek, épületrészletek áttervezésére. 

 tabló, prezentáció 
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Szokatlan egyéni funkcióra (pl. 
álomkép-rögzítés, „időbefogás”, 
„lustaság elszívás”, okosítás) 
alkalmas tárgy tervezése vagy 
létrehozása a korábban látott, 
vizsgált tárgyi, képi inspirációk 
felhasználásával, egyénileg vagy 
csoportmunkában, 
hulladékanyagok felhasználásával, 
valamint a tervezési folyamat 
dokumentálásával (pl. rajzok, 
képes inspirációk gyűjteménye, 
fotósorozat). 
 

Összesen 34 36   
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7. évfolyam 
Heti óraszám: 1 óra 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom 
Taneszközök és 

javasolt 
tevékenységek Javasolt Tervezett 

Vizuális művészeti 
jelenségek – 

Alkotások, stílusok 
 

5 5 

Az adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információk és képi 
inspirációk keresése többféle forrásból. 
Szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján a látvány elképzelése és 
megjelenítése, egyénileg és csoportmunkában is. 
Különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotások, 
építmények összehasonlítása, ezeknek megkülönböztetése és 
összekapcsolása más jelenségekkel. Újraértelmezés. 
Személyes viszonyulás, értelmezés alapján vélemény megfogalmazása 
adott vagy választott művész alkotásai, társadalmi reflexiói kapcsán. 
Adott vagy választott – klasszikus, modern, kortárs – művészettörténeti 
korban, stílusban készült alkotások, építmények összehasonlító, 
elemzése után, ennek felhasználása az alkotás során. 
Különböző korból és kultúrából származó művek csoportosítása 
különböző szempontok. 
 
Barokk, Rokokó, Klasszicizmus 

 Internetes 
információgyűjtés 

 Épületek 
összehasonlítása 

 Rajzos megjelenítés 
különböző stílusú 
épületek 

 Virtuális séták 

 Projekt feladat: Tabló 
készítése a különböző 
stílusokból 

Vizuális művészeti 
jelenségek – 

Személyes vizuális 

5 5 

Az adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információk és képi 
inspirációk keresése többféle forrásból. 
A vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információk, 
gondolatok különböző szempontok szerint rendezése és 

 festés, kollázs, 
installáció, fotó, 
rövidfilm 

 vizuális átírás 
 enteriőr 
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tapasztalat és 
reflexió 

összehasonlítása, a tapasztalatok különböző helyzetekben való 
felhasználása. 
Látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása 
kapcsán felszínre kerülő érzések, gondolatok, asszociációk 
megjelenítése. 
Művészeti élmények (pl. zene, színház/mozgás, médiajelenség) vizuális 
megjelenítése. 

Korábban látott műalkotás stílusjegyeit felhasználva önálló 
alkotómunka más elvont fogalom megjelenítése céljából. 

Különböző vizuális eszközök használatával képalkotás: saját enteriőr, 
arcképek, karikatúrák, modern színezési technikával portré díszítés. 

 virtuális séta 
képtárakban, 
múzeumokban 
 

Médiumok 
sajátosságai – 
Médiumok jellemző 
kifejezőeszközei 

4 4 

Az adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információk és képi 
inspirációk keresése többféle forrásból. 
Képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása 
különböző szempontok alapján. 
Látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása 
kapcsán felszínre kerülő érzések, gondolatok, asszociációk 
megjelenítése. 
Példák alapján a technikai képalkotó, digitális médiumok hétköznapi 
kommunikációs, továbbá személyes és művészi kifejező szándékának 
összehasonlítása. 
 
Fogalmak: illusztráció, képaláírás, kameraállás. Képalkotás: Mit látunk 
ebből a kameraállásból? Torzítások. 

 „kameraállás” – 
szoborjáték 

 Plakátkészítés 
 Rajz: Tropikáriumban, 

utcarészlet (vagy fasor) 
 Névjegyem: aláírásom 

Időbeli és térbeli 
viszonyok – Tér és 

idő vizuális 
megjelenítésének 

lehetőségei 

4 4 

Asszociatív módon generált képek, történetek szöveges 
megfogalmazása, vizuális megjelenítése, egyénileg és csoportmunkában 
is. 

 Plakát 

 Felhívó média hír 
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 A helyzetek, történetek ábrázolása, dokumentálása során a kép és 
szöveg, a kép és hang viszonyában rejlő lehetőségek felhasználása, 
egyénileg vagy csoportmunkában is. 
A tér és idő valós érzékelésének, látványának, törvényszerűségeinek 
megfigyelése és összevetése a különböző korok teret és időbeliséget 
ábrázoló, megjelenítő módjaival. 
A tér, térbeliség ábrázolása. 
A mozgókép működésének, a mozgás illúziókeltésének és kezdeti 
animációs filmek technikatörténeti hátterének megismerése 
 
Barlangrajz, Piramis építése rajzban, Folyosón, Mit látsz a kulcslyukon 
át? 

 festés, kollázs, 
installáció 

 képes forgatókönyv, 
képregény 

Vizuális információ 
és befolyásolás – 

Kép és szöveg 
üzenete 

 

6 6 

Példák alapján a nyomtatott és online sajtó tervezésekor (pl. napilap, 
magazin, honlap) alkalmazott fontosabb figyelemvezető, kiemelő 
eljárások értelmezése és felhasználása játékos tervező feladatokban. 

Saját jelzésrendszer alkalmazása üzenetközvetítésre. 

Az adott szituációhoz, tartalomhoz, közlési szándékhoz és a személyes 
érdeklődéshez leginkább illeszkedő, kifejező és változatos vizuális 
eszközökkel prezentáció létrehozása, a gondolatok, tervek, vélemények, 
észrevételek bemutatásához. 

 

 Projektmunka: plakát 

 Iskolaújság 
címlapjának tervezése 

 Saját térkép, szórólap 

 tabló, képfolyam, 
diagram, digitális 
prezentáció 

 „elromlott TV”: csak 
kép vagy csak hang 
alapján a szituáció 
reprodukálása 
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Környezet: 
Technológia és 
hagyomány – 

Hagyomány, design, 
divat 

5 5 

Tárgyak átalakítása, áttervezése meghatározott célok (pl. védelem, 
álcázás, stílusváltás) érdekében, a történeti korok és a modern design 
tárgyainak vizsgálatán keresztül. 

Divatirányzatok a különböző századokban, stílusokban. 

Lakóhely (vagy a magyar népművészeti tájegységek egyikének) 
jellemző díszítőmotívumait felhasználó, önállóan gyűjtött inspirációs 
forrás segítségével mintatervezés.  

Tárgyak készítése újrahasznosítással, Ruhatervezés, Terítő, vagy 
ágyruha tervezése népi motívumokkal 

 Tárgy tervezése, 
újrahasznosítás 

 Projektfeladat: tabló 
készítése 

 Ruhatervezés mai 
stílusban 

 Népi motívumok 
újragondolva 

 

Környezet: 
Technológia és 
hagyomány – 

Tárgyak, terek, 
funkció 

5 5 

Különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél 
érdekében gyűjtés és ezek felhasználása alkotó tevékenységében. 

Épített terek, téri helyzetek. 

A közvetlen környezet hasznos átalakítása érdekében konkrét probléma 
feltárása, elemzése, a megoldás érdekében az ötletek vizuális rögzítése. 

Személyes tárgy áttervezése. 

Tárgy a távoli jövőből, Tervezés számítógépnél, Az én szobám 

 Számítógépes játszótér 
tervezése 

 
 Iskolaudvar tervezése 

rajzosan 

Pályázatok 
 2 

Iskola napok, megyei és országos rajzpályázatok kiírásainak fegyelemmel 
kísérése. 

 

Összes óraszám 
34 36   
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8. évfolyam 
Heti óraszám: 1 óra 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom 
Taneszközök és javasolt 

tevékenységek Javasolt Tervezett 

Vizuális művészeti 
jelenségek – 

Alkotások, stílusok 

5 5 
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális 

információkat és képi inspirációkat keres többféle 
forrásból 

 

Vizuális művészeti 
jelenségek – 

Személyes vizuális 
tapasztalat és reflexió 

     5       5 

Elvont fogalmak (pl. hűség, szabadság, harmónia, 
zsarnokság, szorongás) változatos vizuális 
megjelenítésére műalkotások gyűjtése (pl. tabló, 
prezentáció) egyénileg vagy csoportmunkában. A 
gyűjtemények bemutatása, vitatható műalkotások 
kapcsán az érvelés gyakorlása. 

A XIX-XX. századi magyar művészet legjelentősebb 
alkotásainak megismerése (Barabás, Borsos, 
Csontváry, Madarász, Munkácsy, Paál stb.), egy-
egy alkotáshoz televíziós műveltségi vetélkedők 
stílusában változatos tesztkérdések írása egyénileg 
vagy csoportban. Egyéni felkészülés után a 
vetélkedő eljátszása 

  

Médiumok 
sajátosságai – 

Médiumok jellemző 
kifejezőeszközei 

4 4 

 vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, 
médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása során 
feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó 
tevékenységében felhasználja, egyénileg és 
csoportmunkában is; 
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 látványok, képek, médiaszövegek, történetek, 
szituációk feldolgozása kapcsán személyes módon 
kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, 
gondolatait, asszociációit; 

 vizuális megjelenítés során egyénileg és 
csoportmunkában is használja a kiemelés, 
figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit. 

Tér és időbeli 
viszonyok – Tér és idő 

vizuális 
megjelenítésének 

lehetőségei 

4 4 

A tér, térbeliség (pl. iskolaii folyosó) ábrázolása az egy 
iránypontos perspektíva szabályaival.  Az elkészült 
alkotások, rajzok kiegészítése (pl. személyes 
szöveggel, saját fotóval, képrészlettel, műalkotások 
szereplőivel). 

A két iránypontos perspektíva szabályainak 
megismerése, alkalmazása szögletes testek rajzi 
megjelenítésében.  

Egyméretű axonometria felhasználásával készült, 
irreális tereket bemutató műalkotások (pl. Vasarely, 
M.C. Escher, Orosz István művei) szerkezeti 
elvének megfigyelése után változatok önálló 
alkotása. 

  

Vizuális információ és 
befolyásolás – Kép és 

szöveg üzenete 
 

6 6 

 a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei 
által felidézett asszociatív módon generált képeket, 
történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan 
megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

 vizuális megjelenítés során egyénileg és 
csoportmunkában is használja a kiemelés, 
figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit; 
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 egyszerű tájékoztató, magyarázó rajzok, ábrák, jelek, 
szimbólumok tervezése érdekében önállóan 
információt gyűjt; 

 célzottan vizuális kommunikációt szolgáló 
megjelenéseket értelmez és tervez a kommunikációs 
szándék és a hatáskeltés szempontjait kiemelve. 

Környezet: 
Technológia és 

hagyomány 
Hagyomány, design, 

divat 

5 5 

 különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai 
közül adott cél érdekében gyűjtést végez, és alkotó 
tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

 különböző művészettörténeti korokban, stílusokban 
készült alkotásokat, építményeket összehasonlít, 
megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, 
fogalmakkal, alkotásokkal, melyek segítségével 
alkotótevékenysége során újrafogalmazza a 
látványt; 

 adott koncepció figyelembevételével, tudatos 
anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, tereket 
tervez és hoz létre, egyénileg vagy 
csoportmunkában is; 

 adott téma vizuális feldolgozása érdekében 
problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket talál, 
javasol, a probléma megoldása érdekében 
kísérletezik; 

 nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni 
elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 
megoldást talál. 

 Tárgyak átalakítása, áttervezése 
meghatározott célok (pl. védelem, 
álcázás, stílusváltás) érdekében, a 
történeti korok és a modern design 
tárgyainak vizsgálatán keresztül. 
Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás 
segítségével (pl. metszetrajz, vetületi 
ábrázolás) a saját tervek megjelenítése 
szabadkézi rajzban. 

 Személyes tárgyak (pl. öltözék, fontos 
tárgyak, közvetlen otthoni környezet) 
elemzése és megjelenítése a személyes 
stílus bemutatása érdekében, 
tetszőlegesen választott eszközökkel (pl. 
stíluslap, divatrajz).  
Lakóhelyének (vagy a magyar 
népművészeti tájegységek egyikének) 
jellemző díszítőmotívumait felhasználó, 
önállóan gyűjtött inspirációs forrás 
segítségével mintatervezés különböző 
léptékben, és a minta felhasználása a 
környezetalakításban (pl. festett 
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faldekoráció tervezése a kiindulásként 
használt magyar tájegység közösségi 
tere, épülete számára 

Környezet: Tecnológia 
és hagyomány- 

Tárgyak, terek,funkció 

5 5 

 adott koncepció figyelembevételével, tudatos 
anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, tereket 
tervez és hoz létre, egyénileg vagy 
csoportmunkában is; 

 adott téma vizuális feldolgozása érdekében 
problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket talál, 
javasol, a probléma megoldása érdekében 
kísérletezik; 

 nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni 
elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 
megoldást talál; 

 felismeri az egyes témakörök szemléltetésére 
használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott 
képanyag alapján. 
 

Példák alapján épített terek, téri helyzetek 
(pl. klasszikus és modern épület, 
labirintus, térinstalláció) elemző 
vizsgálata különböző vizuális 
eszközökkel, a tér megjelenítésének (pl. 
2D és 3D) lehetőségeivel kísérletezve (pl. 
2D-ből 3D megjelenítés: pop-up 
technika, papírplasztika, makett 
készítése, 3D-ből 2D megjelenítés: épület 
fotói alapján alaprajz „rekonstrukció”). 

A közvetlen környezet hasznos átalakítása 
érdekében konkrét probléma feltárása (pl. 
térhasznosítás az iskolaudvaron, 
szelektív szemétgyűjtés bevezetése, 
közösségi tér a településen), elemzése, a 
megoldás érdekében az ötletek vizuális 
rögzítése, majd a végleges megoldási 
javaslat kidolgozása, modellezése és 
bemutatása egyénileg és 
csoportmunkában. Az adott cél 
érdekében folyó tervezési folyamat 
lépéseinek dokumentálása. 

Rajzverseny  2   

Összesen 34 36   



172 
  

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 tevékenységek keretei kilépnek a tanterem védett környezetéből, a játékos tevékenységek 
helyébe fokozatosan az életből átvett feladatok lépnek, a tanulói tevékenységek feltételei és 
következményei egyre életszerűbbé válnak. Ezzel megkezdődik a felkészülésük környezetük 
egyre önállóbb alakítására, a változásokhoz való rugalmasabb alkalmazkodásra és saját sorsuk 
befolyásolására. A veszélyhelyzetek és a konfliktusok kezelése, az átgondoltan tervezett és 
kitartó munka, majd az ezt záró reális értékelés alakítja ki a helyes önértékeléssel bíró, 
fejlődőképes, önálló személyiséget, s így egyre inkább képessé válnak az önképzésre, önálló 
tanulásra. Az életvezetési ismeretek a testi-lelki épséget veszélyeztető betegségek 
megelőzésére, a káros szenvedélyektől mentes, egészség- és környezettudatos életvitel igazi 
értékként való elfogadására, megélésére és megtartására irányulnak. A családok 
mindennapjaira vonatkozóan az élethelyzetek megoldására, a háztartási munka célszerű 
szervezésére, az anyagi lehetőségek ésszerű felhasználására, az egészséges táplálkozás 
érdekében hagyományos és korszerű eljárások és eszközök alkalmazására kell példákat 
mutatni. 

A nemzeti kultúra átörökítéséhez, a nemzeti hagyományok ápolásához gyakorlati 
tevékenységekkel (tárgyalkotó tevékenységgel és gyűjtőmunkával) kapcsolódik a tantárgy. A 
jól megalapozott nemzeti azonosságtudatra épülhet az egyetemes emberi kultúra értékeinek 
elfogadása. A munka értékteremtő szerepe, a környezetkímélő termelés és a tudatos fogyasztói 
magatartás kiemelése a gazdasági ismeretek megalapozásához járul hozzá. 

A pályaorientáció ismereteit nem külön tematikai egységként dolgozzuk fel. A tevékenységek 
tudatos szervezésével folyamatosan lehetővé kell tenni, hogy a tanulók felfedezhessék belső 
értékeiket, és kipróbálhassák, mire képesek. A reális önismeret és a pozitív énkép kialakítása, 
a közösségi feladatok vállalásában az együttműködési képesség fejlesztése, valamint a 
szakmák, foglalkozások jellemzői és az azokra való alkalmasság megismerése a pályaválasztás 
irányításának előkészítésére ad támpontokat. 

A technika és tervezés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 
alábbi módon fejleszti: 

A kommunikációs kompetenciák: A tantárgy tanulása során a tanuló elképzeléseit, terveit 
megoszthatja társaival, véleményét ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. A 
tanórákon a csoportban végzett feladatmegoldás során a tanulónak együttműködési készségeit 
fejlesztve lehetősége nyílik építő jellegű párbeszédre. Kiemelt jelentőségű a szaknyelv 
használata, a szakkifejezések helyes és szakszerű alkalmazása. Ezzel párhuzamosan – a 
tananyag jellegéből adódóan – a tanuló vizuális kommunikációs kompetenciái is fejlődnek. 
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Megtanul rajz, ábra, műszaki leírás alapján építeni, tárgyakat kivitelezni, terveit rajzban 
bemutatni, szóban fogalmazni, előadni. 

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 tantárgy tanítása során kiemelt fontosságú a vizuális szemléltetés, és 
speciális lehetőségeket nyújt a különféle digitális tervezőprogramok felhasználása számára. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A technika és tervezés a természettudományos 
tantárgyak – környezetismeret, természettudomány 5–6. évfolyam – előkészítésében, valamint 
azok bevezetését követően a tanult ismeretek szintetizálásában és gyakorlati alkalmazásában 
tölt be fontos szerepet. A tanuló az anyaghasználat, az eszközök, a technológiák fejlődésének 
követésével, a változások hatásainak elemzésével értékeli környezete állapotát, életvitelét.  

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 kreatív 
alkotás készségei tekintetében fejlesztési lehetőséget biztosít a különböző tárgyak és 
működőképes eszközök tanulói tervezése.  

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tantárgyi keretekben végzett 
tevékenységek elősegítik, hogy a tanulók számára olyan munkavállalói és vállalkozói 
készségek fejlesztésére nyíljon lehetőség, mint a tervezés, szervezés, irányítás, tapasztalatok 
értékelése, kockázatfelmérés és kockázatvállalás, az egyéni és csapatmunkában történő 
munkavégzés, felelősségvállalás. A tevékenységek során szerzett munkatapasztalat hozzájárul 
a pályaválasztási önismeret, a továbbtanulási és a szakmaválasztási célok kirajzolódásához, 
valamint az élethosszig tartó tanulás mint szükségszerűség és érték felismerésének 
megalapozásához. 

2. A számonkérés és értékelés elvei 

A technikai nevelés nem a lexikális tudás gyarapítására törekszik, hanem az elméleti tudás 
mindennapi gyakorlati alkalmazására.  
Fontos, hogy csak olyan követelményt támasszunk a tanulókkal szemben, amely életkori 
sajátosságukkal, egyéni képességeikkel, ismereteikkel összhangban van, és amelyben a 
fokozatosság elve, az ösztönző nevelő hatás érvényesül.  
Fontos, hogy az értékelés kedvező pedagógiai feltételek között történjen, a kiegyensúlyozott 
tanítási-tanulási folyamat részeként. A tanári értékelésen kívül adjunk teret az önértékelésnek, 
a társak értékelésének is. Tegyük világossá tanulóink előtt, hogy milyen elvárásaink vannak 
munkájukkal kapcsolatban.  
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A helyes értékelés első feltétele az, hogy minél több megbízható, visszajelző információ 
birtokában mondjunk ítéletet. Maga az értékelés mindig pozitív, segítő szándékú legyen, segítse 
a pozitív motivációt. A tevékenység elvégzését, a relatív fejlődést és az abszolút teljesítményt, 
mint három értékelési szempontot, egyensúlyban kell tartani.  
A számszerű értékelés – osztályzat - mellől nem hiányozhat a pontosabb, árnyaltabb, szöveges 
minősítő értékelés sem. Az értékeléssel segítenünk kell a tanulót önmaga megismerésében, 
fejlődésében, a helyes pályaválasztásban, életvitelének alakításában.  

 
3. Tankönyvek, segédletek  

A szaktanár szabadon választhat a forgalomban lévő tankönyvek közül, mely megfelel a helyi 
tantervben foglalt tartalomnak, továbbá a fenntartó is jóváhagyta. 
Az életkori sajátosságainak figyelembevétele a taneszközök, tankönyvek kiválasztásánál A 
tankönyvek, mint tanulói segédeszközök járuljanak hozzá a tanulók komplex 
személyiségformálásához. Alkalmasak legyenek az elméleti és a gyakorlat egységben történő 
tanítására. A tankönyvben található feladatok, illusztrációk, ábrák önálló ismeretszerzésre 
ösztönözzenek, segítsék elő az elméleti ismeretek megértését, a tanultak rögzítését, gyakorlati 
alkalmazását, önellenőrzésre, önértékelésre sarkallják a tanulókat.  

A B modul tevékenységeinek megvalósításához háztartástan szaktanterem szükséges, az 
előírt 15 tanuló foglalkoztatásához megfelelő munkaasztallal, a háztartást modellező 
konyharésszel (3-5 fős csapatok foglalkoztatására), háztartási gépekkel, eszközökkel és 
varrógépekkel. 

A C modul tevékenységeinek megvalósításához szükséges iskolakert: Zöldségeskert, 
ágyások biztosítása a saját terv mentén végzett gazdálkodáshoz az 5–6. évfolyamon. 
Gyógynövénykert, többféle gyógynövénnyel. Gyümölcsfa, mely tanítási időszakban terem (korai 
vagy kései fajták választása), szőlő (néhány ősszel termő fajta), más gyümölcsök (szamóca, 
málna, ribizli stb.) a helyi lehetőségek szerint. Az ételkészítési gyakorlatokhoz háztartást 
modellező szaktanterem, az előírt 15 tanulóra kialakítva. 

A D modul tevékenységeinek megvalósításához technika műhelyterem szükséges, az 
előírt 15 tanuló foglalkoztatásához megfelelő munkaasztallal, az anyagok, munkadarabok 
tárolására alkalmas berendezéssel vagy szertárral kialakítva, a különböző anyagfajták 
megmunkálásához szükséges szerszámokkal, eszközökkel, elektromos kisgépekkel felszerelve. 
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HELYI TANTERV TECHNIKA ÉS TERVEZÉS TANTÁRGYBÓL  
5. évfolyam 

MODUL „B”: Háztartásökonómia – életvitel technológiái 
 

A technika és tervezés tantárgy „B” Háztartásökonómia – életvitel technológiái moduljának tengelye az önellátás, a másokról történő 
gondoskodás. Középpontja a család, melynek hétköznapjait jelentősen befolyásolja a családellátó tevékenységek megvalósulásának színvonala. 
A modul tananyagának témaköreibe a négy fő családellátó tevékenység szerveződik: gazdálkodás és munkamegosztás; otthonteremtés; 
táplálkozás és táplálás; textiltechnika és ruházkodás.  
A tudás elsajátításának elválaszthatatlan részét képezi az ember környezetátalakító tevékenységének, felelősségének megismerése, megértése, 
az ehhez kapcsolódó erkölcsi és etikai kérdések feltárása, az etikus magatartás kialakítása. 
A témakörök sorában szereplő „Szabad alkotás” megadott időkeretébe az iskola helyi tantervében a technika és tervezés tantárgy A, C és D 
moduljaiból választhat tartalmakat az intézményi sajátosságok, a tanulók érdeklődésének figyelembevételével. A jelenségalapú tanulás 
biztosítására ebben az időkeretben akár a modulokon átívelő komplex alkotó folyamat is megvalósítható egy projekt keretében. 

 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom Taneszközök és javasolt 
tevékenységek Javasolt Tervezett 

1.Gazdálkodás, 
munkamegosztás 3  

 A személyes pénzügyi tevékenységek és a fogyasztás megszervezésével 
kapcsolatos kompetenciák fejlesztése 

 A háztartás, a család mint gazdálkodási egység 
 Családellátó tevékenységek munkaszervezése és munkamegosztása 
 

 Családi heti időmérleg elemzése: 
családellátó tevékenységek 
beazonosítása, munkamegosztás 
helyzetértékelése. Véleményformálás, 
vélemények ütköztetése 

 Egy választott családellátó tevékenység 
(pl. egy konkrét étel elkészítése, heti 
mosás stb.) elemzése. Ráfordítások: 
szükséges anyagok, eszközök, 
energiafelhasználás, munkaórák, 
környezetterhelés 
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2.Otthon a lakásban 5  

 Műszaki kommunikáció értelmezése és alkalmazása 
 Digitális tervezés alkalmazása 
 Véleményformálás támogatása a környezettudatos otthon kialakításáról 
 Különböző korok otthonainak összehasonlítása, véleményformálás 
 Otthon a településen  
 Közlekedési rendszerek 
 Az épületek rajzai 
 Az épületek főbb szerkezeti elemei, anyaga, a tulajdonság és 

felhasználhatóság összefüggései 
 Helyiségek funkciói, térkapcsolatai, tájolása 
 Helyiségek kialakításának, berendezésének szempontjai 
 A lakás stílusa, hangulata 
 A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, tanulási utak 
 

 Műszaki rajzok értelmezése, olvasása 
 Makettépítés elemekből, mintaívekből. 

Épület, telek, településrész vagy 
település makettjének elkészítése 

 Rajzolvasás: eligazodás helyszínrajzon, 
alaprajzon, homlokzati rajzon – építészeti 
elemek beazonosítása 

 Saját lakóház leírása szóban – elbeszélés 
utáni rajzolás 

 Ismert épület bejárása, új megfigyelési 
szempontok meghatározásával, 
vázlatkészítés 

3.Táplálkozás és 
ételkészítés 9  

 A táplálkozás jelentőségének értelmezése az egészségtudatos életvitelben 
 Fogyasztói tudatosság alkalmazása az egészséges táplálkozás – mint 

önérdek – mentén 
 Rugalmas alkalmazkodás döntési helyzetekben 
 Kezdeményező és kitartó munkavégzés alkalmazása 
 Táplálkozás az egészségtudatos életvitelben 
 Élelmiszerek, ételek, tápanyagok 
 Konyhatechnikai eljárások 
 A felhasznált élelmiszerek eredete, forrásai 
 A felhasznált élelmiszerek tulajdonságai 
 Az ételkészítés folyamata 
 Az ételkészítés, terítés, tálalás eszközei 
 Biztonságos élelmiszer-, ételkészítés, étel 
 A magyar konyha értékei, hagyományai 
 Hungarikumok, tájjellegű ételek  
 A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, tanulási utak 
 

 „Okostányér” elemzése, 
élelmiszertípusok beazonosítása. Főbb 
élelmiszertípusok vizsgálata, kóstolása, 
értékelése (pl. zöldségek, gyümölcsök, 
tejtermékek stb.) 

 Az elkészült ételek kóstolása, értékelése. 
A munkaszervezés, munkavégzés 
értékelése 

 Terítési gyakorlat. Egyes ételek 
fogyasztásához használt eszközök 
beazonosítása, használata 

 Receptgyűjtés megadott szempontok 
szerint 

 Látogatás élelmiszer-feldolgozó üzemben 
vagy piacon. Film megtekintése a 
témában 
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4.Textiltechnika 7  

 Kreatív alkotás alkalmazása 
 Véleményformálás támogatása a témához kapcsolódó kulturális 

örökségünkről 
 Textil alapanyagok és félkész termékek 
 Szövött és hurkolt textíliák előállításának kézműves technológiái és 

eszközei 
 Textíliák díszítésének technológiái és eszközei 
 Anyagok biztonságos megmunkálása 
 Viseletek, hagyományok, hungarikumok 
 A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, tanulási utak 
 

 Textilek anyagvizsgálata, alapanyagok 
beazonosítása, csoportosítása. Még nem 
alkalmazott textilkészítési eljárások 
kipróbálása (fonás, csomózás, nemezelés, 
szövés, hurkolás) 

 Textíliák díszítése: Még nem alkalmazott 
festési mód kipróbálása 

 Hímzések, díszítmények: Saját vagy 
választott vidék hímzésének, 
motívumainak rajzolása, öltéstípusainak 
kipróbálása, alkalmazásuk ruházaton 

 Látogatás múzeumban, tájházban, 
alkotóházban, népi együttesnél, vagy film 
megtekintése a témában. Megfigyelési 
szempontok szerinti adatgyűjtés 

5.Szabad alkotás 10 2 

 Kreatív alkotás alkalmazása 
 Design thinking (tervezői gondolkodás) lépéseinek alkalmazása 

problémamegoldás során 
 Véleményformálás támogatása a témához kapcsolódó kulturális 

örökségünkről 

 A szabad alkotás időkeretében az egyes 
témakörök alkotótevékenysége 
bővíthető, vagy más modul 
tevékenységrendszere választható a 
tanulók érdeklődése, az iskola 
lehetőségei szerint 

Papír: (6) 
 A térszemlélet fejlesztése 
 A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének fejlesztése 
 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése 
 Munkavégzési szokások fejlesztése 
 Anyagok újrahasznosítása 
 Papíralapanyagok, papírfajták 
 A papír tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati 

módszerekkel – szemrevételezés, próba, összehasonlítás, mérés alapján 

 A papírral kapcsolatos előzetes ismeretek 
felelevenítése, rendszerezése 

 A papír tulajdonságainak megismerése 
egyszerűbb anyagvizsgálati 
módszerekkel, egyes papírfajták 
elkülönítése. Javasolt anyagvizsgálatok: 
szálirány meghatározása tépéspróbával, 
nedvszívó képesség vizsgálata, íráspróba, 
hajtogathatóság vizsgálata 

 Használati tárgyak – például díszdoboz – 
készítése papírból, leírás, illetve saját terv 
alapján 
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 Térbeli testek, tárgyak, modellek, makettek készítése papírból 
 A tulajdonságok és a felhasználási terület közötti összefüggés felismerése 
 A feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök 

megismerése 
 A papír előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák 
 

 A munkakörnyezet rendjének 
fenntartása, törekvés a takarékosságra 

 A tapasztalatok és egyéb információk 
értelmezése és felhasználása a 
munkavégzés során 

 Információgyűjtés a végzett 
tevékenységekhez kötődő szakmákról, 
tanulási utakról 

Összesen 
34 2   

36 

 

6. évfolyam 

MODUL „C”: Kertészeti technológiák 

A tantárgy tanulásának-tanításának célja, hogy alapvető kertészeti ismeretek közvetítésével, a tanulók életkorának megfelelő kertművelési, -ápolási 
technikák elsajátításával, begyakorlásával biztosítsa a környezet- és egészségtudatos életvitel vezetésének feltételeit. 

A modul ismeretanyaga hátteret teremt olyan napi döntések meghozatalához, amelyek tudatos fogyasztói magatartásról tesznek tanúságot. 

Az iskolakertben végzett munka – biztonságos, felnőttek által irányított kertművelés – megteremti a feltételrendszerét annak, hogy a tanulók döntéseikért, 
cselekedeteikért és azok következményeiért felelősséget vállaljanak, felelősségtudatuk elmélyüljön. Lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók a gyakorlatban 
tapasztalhassák meg a munkamegosztás jelentőségét, az egyénenként, kis csoportokban végzett munka összeadódó értékét, az együttműködés 
jelentőségét, az értékteremtés, az alkotás örömét, a munka megbecsülését. Ezek együttesen szolgálják a teljes nevelési folyamatot átható, munkára, 
életpálya-építésre, együttműködésre és kölcsönös tiszteletadásra nevelés megvalósítását, az önismeret, a társas kultúra fejlesztését. 
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A tanulók megismerik szűkebb környezetük (vidékük, tájegységük) sajátos mezőgazdasági hagyományait, őshonos növényeit, állatait. Néprajzi ismereteiket 
gyakorlati tapasztalatokkal egészítik ki. Felértékelődik a környezet folyamatos észlelése, a népi kalendárium, a jeles napok bölcsessége, az előttünk járó 
generációk tudása, tapasztalata. 

Az egészségnevelés terén kiemelkedő jelentőségű a modul tanítása, hiszen élelmiszer előállításáról szól. A kerti terményeket azonnal megkóstolhatják a 
gyerekek, feldolgozhatják, tartalékot képezhetnek. Mindezek a tevékenységek az élelmiszer-biztonság és az öngondoskodás irányába mutatnak. A gyerekek 
megismerik, vásárlás során ki tudják választani az egészséges élelmiszereket, biztonsággal tudják azokat feldolgozni, tárolni. 

Az iskolai kerti tevékenység otthon a családot is arra késztetheti, hogy néhány alapvető növényt termesszenek, illetve alkalmat teremthet számukra új fajok, 
fajták vagy éppen a régi, őshonos, mára elfeledett növények megismerésére, kipróbálására. 

A rendszeresen végzett kerti munka az egészséges testmozgáson túl a lelki egészség megőrzésének is egyik eszköze. 

A környezeti nevelés terén a környezet ismeretén alapuló tudatosságot alakítunk ki. A tantárgy tanítása során a tanuló megtapasztalja az erőforrások 
tudatos, takarékos használatát (pl. locsolás-esővízgyűjtés, komposztálás stb.), a felelősségteljes gazdálkodás gyakorlatát. Így válik napjai részévé a javakkal 
való észszerű gazdálkodás, s megtanulja mérlegelni döntései következményeit és kockázatát. 

Az iskolakerti munka csak a tanév meghatározott részében végezhető, ezért a témakörök sorában szereplő „Téli tevékenységek” megadott időkeretébe az 
iskola helyi tantervében a technika és tervezés tantárgy A, B és D moduljaiból választhat tartalmakat, az iskolakerthez, biztonságos közlekedéshez 
kapcsolódó témákat, az intézményi sajátosságok, a tanulók érdeklődésének figyelembevételével. 

 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom Taneszköz 
Javasolt Tervezett 

1.Ősz a zöldségesben és a 
gyümölcsösben 5  

 Problémahelyzetben megoldási stratégiák összehasonlítása 
 Tevékenység során együttműködési készségek fejlesztése 
 A növényekről, az egészséges táplálkozásról tanult ismeretek 

szintetizálása, alkalmazása 
 Környezet- és egészségtudatos véleményformálás 

 Séta egy gazdállkodásban. Az egyes kertrészek 
elkülönítése, a növények szempontok szerinti 
megfigyelése, tapasztalati vizsgálata (érintés, 
szaglás, ízlelés). Növények, növényi részek 
begyűjtése, csoportosításuk 
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 A fenntartható fejlődés értelmezése 
 A cselekvő tudatosság alkalmazása 
 Szabálykövető, kooperatív magatartás alkalmazása 

munkavégzés során 
 Kertészeti alapismeretek 

 A zöldséges- és gyümölcsöskert jellemző növényei és 
csoportosításuk: Az iskolakertben fellelhető növények 
azonosítása, jellemzőik; Csoportosítás szempontja: 
fogyasztásra szánt részek és a gazdasági érettség időpontja 
szerint 

 Kertművelés és ápolás  
 A betakarítás folyamatai, munkaszervezés: az iskolakertben 

található zöldség vagy gyümölcs betakarításának 
(szüretelésének) munkafolyamatai, eszközei, 
munkamegosztás a csoportban 

 Baleset-megelőzési szabályok: a használt eszközökkel 
történő munkavégzés szabályai 

 Élelmiszer-termelés és -feldolgozás 
 Ételkészítési technológiák a megtermelt élelmiszerek 

feldolgozásához: a betakarított termés feldolgozása, téli 
tárolása (pl. must, befőtt, lekvár, savanyúság készítése, 
aszalás, fagyasztás, vermelés stb.) 

 Higiéniai és élelmiszer-biztonsági szabályok: a végzett 
munkafolyamatok higiéniai szabályai  

 Az élelmiszer-termelés hagyományai, értékei, 
hungarikumai: a feldolgozott élelmiszerhez köthető 
hagyományaink, értékeink bemutatása 

 Pályaorientáció  
 A tanórai tevékenységekhez kötődő (mezőgazdasági, 

élelmiszeripari) szakmák, foglalkozások: élelmiszeripari 
szakmacsoport 

 Tanulási utak a megismert szakmák megszerzéséhez 
 

 A felhasznált anyagok beazonosítása 
(szerepük a táplálkozásban, a készítményben) 

 Ételkészítési gyakorlatok előkészületei során 
alkalmazott szabályok: kézmosás, hajviselet, 
védőruha. A felhasznált eszközök, anyagok 
tisztasága, a tisztítás módjainak alkalmazása, 
eszközeinek, anyagainak használata 

 Választott hungarikumok bemutatása – 
projekt, csapatban. Javaslattétel helyi 
értéktárba történő beválasztásra 

 Információgyűjtés a végzett 
tevékenységekhez kötődő szakmákról, 
tanulási utakról – önálló munka. A mi cégünk 
– storyline játék: a témakörben tanult 
ismeretek mentén a gyerekek egy cég 
dolgozói, bemutatják egymásnak 
foglalkozásukat (Mit, hol tanultak? Mi a 
szakmájuk, a foglalkozásuk? Hogyan telik egy 
napjuk a munkahelyen?) 
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2.Élet a talpunk alatt 3  

 Digitális kompetenciák alkalmazása mérési, vizsgálati 
eredmények rögzítése, elemzése során 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Tényeken alapuló következtetések levonása 
 Felelősségérzés a munkavégzés eredményéért és minőségéért 
 Talajtani alapismeretek: 

 A talajszelvény fogalma: a talaj szintjei, a talajképződés 
folyamata 

 A talaj alkotói, jellemzői, egyszerűbb talajvizsgálatok; a talaj 
színe, szerkezete, kötöttsége; a talajnedvesség kimutatása, 
vízáteresztő képesség vizsgálata a környezetben fellelhető 
mintákon 

 Kertművelés és -ápolás  
 Baleset-megelőzési szabályok 
 A talajművelés eljárásai: forgatás, lazítás és porhanyítás, 

tömörítés, egyengetés 
 

 Pályaorientáció  
 A tanórai tevékenységekhez kötődő (mezőgazdasági, 

élelmiszeripari, geológiai, talajtani) szakmák, foglalkozások: 
mezőgazdasági szakmacsoport  

 Tanulási utak a megismert szakmák megszerzéséhez 
 

 Megfigyelések végzése az iskolakertben, a 
természetismeret tantárgyban tanultak 
beazonosítása talajszelvényen 

 Mintavétel az iskolakert talajából. Minták 
vizsgálata irányítással. Mérési eredmények 
rögzítése, értékelése. Beavatkozás tervezése 

 Az iskolakert talajművelési feladatainak 
végzése 

 Információgyűjtés a végzett 
tevékenységekhez kötődő szakmákról, 
tanulási utakról – önálló munka 

 

3.Téli tevékenységek 6  

„Téli tevékenységek” megadott időkeretébe az iskola helyi 
tantervében a technika és tervezés tantárgy A, B és D moduljaiból 
választhat tartalmakat, az iskolakerthez, biztonságos 
közlekedéshez kapcsolódó témákat, az intézményi sajátosságok, a 
tanulók érdeklődésének figyelembevételével. 
Természetes és mesterséges faanyagok 
 A fa fizikai tulajdonságainak megismerése összehasonlító 

vizsgálatokkal – keménység, megmunkálhatóság 
 A természetes fát helyettesítő mesterséges faanyagok megismerése 

 A faanyagokkal kapcsolatos előzetes 
ismeretek felelevenítése, rendszerezése 

 A természetes és mesterséges faanyagok 
tulajdonságainak megismerése egyszerűbb 
anyagvizsgálati módszerekkel. Javasolt 
anyagvizsgálatok: keménység, hajlíthatóság, 
faraghatóság, szegzés vizsgálata 
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 Használati tárgyak, modellek készítése fából, rétegelt lemezből, 
farostlemezből 

 Darabolás fűrésszel, a felület alakítása ráspollyal, csiszolás, szegzés, 
csavarozás, ragasztás 

 Fa szerkezeti kötései – illesztés, csapolás 
 Fatárgyak védelme, díszítése lazúrozással, festéssel 
 A fa kitermeléséhez, feldolgozásához kötődő szakmák 

 Használati tárgyak, modellek – például 
képkeret, doboz, járműmodellek, bábok, 
figurák, játékok, madáretető, madárodú, 
rovarház – készítése fából, leírás, illetve saját 
terv alapján 

 Az egyes műveletek eszközeinek célszerű, 
balesetmentes használatához szükséges 
mozdulatok elsajátítása, begyakorlása 

 A műveletekhez szükséges biztonsági 
szabályok betartása, a munkavédelmi 
felszerelések használata, a munkakörnyezet 
rendjének fenntartása, törekvés a 
takarékosságra, a hulladékok felhasználására 

 A tapasztalatok és egyéb információk 
értelmezése és felhasználása a munkavégzés 
során 

 Információgyűjtés a végzett 
tevékenységekhez kötődő szakmákról, 
tanulási utakról 

 

4.Zöldségnövények 
termesztése 8  

 Munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése 
 Tervezési folyamat során algoritmizálás alkalmazása 
 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok 

rendezése, értelmezése 
 Kertészeti alapismeretek 

 Az egyes műveletek végzésének szerszámai, eszközei és 
használatuk  

 Növénytermesztési módok  

 Környezeti megfigyelések végzése, 
eredmények összevetése az éves munkák 
rendjével, a népi megfigyelésekkel 

 A vetőmagkészlet áttekintése, vizsgálata 
 A szerszámoskamra áttekintése, szerszámok 

ellenőrzése, szükség szerinti előkészítése 
 Termesztési módok hatásvizsgálata, 

információgyűjtéssel, tapasztalatok 
összegzésével 
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 Vetési, termesztési terv: a növények csoportosítása 
választott termesztési mód, tápanyagigényük, vetési idejük 
és termésidejük szerint 

 Kertművelés és -ápolás  
 A vetés műveletei; talaj-előkészítés, vetés szabadföldbe 

(sorba, szórva, fészekbe)  
 A kertrész gondozási munkái: öntözés, egyelés, gyomlálás, 

karózás, betakarítás, terv szerint másod- és harmadvetés 
 Pályaorientáció  

 A tanórai tevékenységekhez kötődő (mezőgazdasági, 
élelmiszeripari) szakmák, foglalkozások: kertész, méhész  

 Tanulási utak a megismert szakmák megszerzéséhez 
 

 Vetési előkészületek, vetési munkák elvégzése 
 Komposztálható anyagok gyűjtése, 

komposztálás 
 A virágzás, termésképződés megfigyelése, 

feljegyzések készítése 
 Látogatás egy gazdaságban, vagy gazda, 

méhész meghívása rendhagyó órára 
 Ételkészítési gyakorlat méz felhasználásával a 

lehetőségek szerint (édesítés mézzel, mézes 
sütés stb.) 

5.Gyógynövénytermesztés 
és szántóföldi kultúrák 3  

 A növény azonosításához szükséges lényeges tulajdonságok 
felismerésének fejlesztése 

 Jellemző tulajdonságok és termesztési igények közötti 
összefüggések értelmezése 

 Véleményformálás az egészséges táplálkozásról 
 Környezet- és egészségtudatos szempontok alkalmazása a 

tevékenységek végzése során 
 Globális élelmezési probléma értelmezése 
 Kertészeti alapismeretek 

 Az egyes műveletek végzésének szerszámai, eszközei és 
használatuk 

 A fűszernövénykert jellemző növényei, csoportosításuk és 
felhasználásuk 

 Szántóföldi növényeink, csoportosításuk és felhasználásuk 
 

 Biztonság a kertben 
 Növények begyűjtése, betakarítása 
 Magok begyűjtése 
 Növényápolási munkák végzése 
 A téli időszakra szükséges felkészülés az 

iskolakert sajátosságai szerint 
 A begyűjtött élelmi anyagok feldolgozása, a 

termékhez igazodóan többféle módon 
 

4.Növényvédelem a 
biokertben  2  

 Növények ivartalan szaporítása; szaporítási módok: 
hajtásdugványozás, tőosztás, levéldugványozás, bujtás  

 Zöldségfélék, fűszer- és gyógynövények szaporítása, 
termesztése, palántanevelés; szaporítás növényi részekkel: 
dughagymával, fiókhagymával, gumóval  

 Ivartalan szaporítási módok alkalmazása a 
rendelkezésre álló növényeken 
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 A növénytársítás szabályai: gyógynövények, dísznövények a 
zöldségágyban; a növények egymásra gyakorolt hatása; 
vetési, termesztési terv; az ágyásban egymást követő 
növények termesztésének tervezése, a termőterület 
maximális kihasználásával 

 

 Növénytermesztés ivartalan szaporítási 
módokkal, hajtatásos növénytermesztéssel az 
iskolakert lehetőségei szerint 

 Zöldségtermesztés tervezése 
 Növénytársítás szabályainak alkalmazása a 

termesztési terv készítése során 
 A témakör elsajátítása során saját terv szerinti 

növénytermesztés, gazdálkodás, a 
megtermett élelmiszer hasznosítása – 
ételkészítési gyakorlatok keretében 

 A tanulók nyári kertészeti gyakorlaton való 
részvétele (az iskola sajátosságai szerint) 

 

5.A talaj gondozása, 
javítása 3  

 Kertészeti alapismeretek 
 Talajjavítási módok 
 A talajerő-utánpótlás szükségessége és lehetőségei (állati és 

növényi szerves trágyák, műtrágyák előnyei-hátrányai); a 
talaj védelme  

 Kertművelés és -ápolás 
 A talaj előkészítése növénytermesztésre: 

hulladékgazdálkodás, komposztálás 
 A talaj védelmének módjai (mulcsozás, növényborítás, 

védelem szermaradványoktól és szennyezőktől, megfelelő 
vízgazdálkodás és öntözővíz, talajnedvesség és 
talajszerkezet – a talajpusztulási folyamatokkal 
összefüggésben) 

 

 A talaj állapotának megfigyelése, vizsgálata, 
értékelése, beavatkozások meghatározása 

 A kert őszi munkálatainak végzése, az 
iskolakert sajátosságai szerint. A 
talajgondozás műveletei, talajtípustól függően 
– ásás, tápanyag-utánpótlás 

 

6.Szabadalkotás 6  

 Kreatív alkotás alkalmazása 
 Design thinking (tervezői gondolkodás) lépéseinek alkalmazása 

problémamegoldás során 
 Véleményformálás támogatása a témához kapcsolódó kulturális 

örökségünkről 

 A szabad alkotás időkeretében az egyes 
témakörök alkotótevékenysége bővíthető, 
vagy más modul tevékenységrendszere 
választható a tanulók érdeklődése, az iskola 
lehetőségei szerint 
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Műanyag: (6) 

 Munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése 
 Munkavégzési szokások fejlesztése 
 A mindennapi életben leggyakrabban előforduló műanyagok 

tulajdonságainak megismerése 
 Egyszerű munkadarab készítése műanyagból 
 Alakítás hőkezeléssel 
 Az anyagtulajdonságok és a kézi megmunkálás lehetőségei 

közötti összefüggések felismerése 
 Anyagok újrafelhasználása, újrahasznosítása 
 A műanyagok előállításához és megmunkálásához kötődő 

szakmák 

 A műanyagokkal kapcsolatos előzetes 
ismeretek felelevenítése, rendszerezése 

 A műanyagok tulajdonságainak megismerése 
egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel. 
Javasolt anyagvizsgálatok: hőre lágyulás, 
ragasztási próba 

 Műanyag lemezekből, csövekből, palackokból, 
fóliából használati tárgy, járműmodell 
készítése leírás, illetve saját terv alapján 

 Az egyes műveletek eszközeinek célszerű, 
balesetmentes használatához szükséges 
mozdulatok elsajátítása, begyakorlása 

 A műveletekhez szükséges biztonsági 
szabályok betartása, a munkavédelmi 
felszerelések használata, a munkakörnyezet 
rendjének fenntartása, törekvés a 
takarékosságra, anyagok újrahasznosítása 

 A tapasztalatok és egyéb információk 
értelmezése és felhasználása a munkavégzés 
során 

 Információgyűjtés a végzett 
tevékenységekhez kötődő szakmákról, 
tanulási utakról 

Összesen 36    
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7. évfolyam 
MODUL „B”: Háztartásökonómia – életvitel technológiái 

 
A technika és tervezés tantárgy „B” Háztartásökonómia – életvitel technológiái moduljának tengelye az önellátás, a másokról történő 
gondoskodás. Középpontja a család, melynek hétköznapjait jelentősen befolyásolja a családellátó tevékenységek megvalósulásának színvonala. 
A modul tananyagának témaköreibe a négy fő családellátó tevékenység szerveződik: gazdálkodás és munkamegosztás; otthonteremtés; 
táplálkozás és táplálás; textiltechnika és ruházkodás.  
A tudás elsajátításának elválaszthatatlan részét képezi az ember környezetátalakító tevékenységének, felelősségének megismerése, megértése, 
az ehhez kapcsolódó erkölcsi és etikai kérdések feltárása, az etikus magatartás kialakítása. 
A témakörök sorában szereplő „Szabad alkotás” megadott időkeretébe az iskola helyi tantervében a technika és tervezés tantárgy A, C és D 
moduljaiból választhat tartalmakat az intézményi sajátosságok, a tanulók érdeklődésének figyelembevételével. A jelenségalapú tanulás 
biztosítására ebben az időkeretben akár a modulokon átívelő komplex alkotó folyamat is megvalósítható egy projekt keretében. 

 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom 
Taneszközök és javasolt 

tevékenységek Javasolt Tervezett 

1.Gazdálkodás, 
munkamegosztás 4  

 Tudatosság alkalmazása a tanuló saját életvitelével kapcsolatos 
döntéseiben 

 A véleményformálás támogatása 
 A háztartási, családi költségvetés 
 A háztartás fogyasztása, környezetterhelése 
 

 Különböző élethelyzetekben 
(feladatleírásban) lévő családok havi 
költségvetésének elkészítése, elemzése 

 Bevételek, kiadások csoportosítása, 
rendszerezése. Javaslattétel a fogyasztás 
optimalizálására 

 Vagyonleltár készítése a szaktanterem 
meghatározott részéről 

 Látogatás egy közeli bankfiókba vagy 
banki tanácsadó meghívása: Tájékozódás 
megtakarítási lehetőségekről, a bank által 
nyújtott szolgáltatásokról 
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2.Otthon a lakásban 6  

 A világítás, a színek, az anyagok és minták, a tárgyak és a díszek szerepének 
értelmezése, alkalmazása a lakberendezésben 

 Kreatív tevékenységek készségeinek fejlesztése 
 Életterek, otthonok 
 Lakberendezési tervek, rajzok, makettek (digitális tervezés és kivitelezés) 
 A konyha mint munkahely kialakításának higiéniai, munkaszervezési, 

ergonómiai szempontjai 
 A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, tanulási utak 
 

 Látogatás lakberendezési áruházban vagy 
film megtekintése. Megfigyelési 
szempontok szerinti adatgyűjtés, 
megbeszélés 

 Berendezési tervek elemzése 
 Konyhaberendezési terv készítése, 

egyeztetett szempontok szerint, ingyenes 
tervezőprogramok használatával 

 Lakberendezési tárgy vagy dekoráció 
tervezése, kivitelezése 

3.Táplálkozás és 
ételkészítés 8  

 Az élelmiszerek megválasztásában fogyasztói tudatosság alkalmazása – az 
önérdeken túl, a társadalmi érdekek mentén is 

 Környezeti szempontok alkalmazása tevékenység értékelése során 
 Véleményformálás támogatása a technológiai fejlődés és a társadalmi, 

gazdasági fejlődés kapcsolatának vonatkozásában 
 Táplálkozás és egészség 
 Élelmiszer-beszerzés, -tárolás, -tartósítás 
 Ételkészítési folyamat tervezése, kivitelezése 
 Konyhai gépek és alkalmazásuk 
 A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, tanulási utak 
 

 Étrendtervezés – az egészséges életmód 
és a fenntarthatóság szempontjai szerint 

 Ételkészítési gyakorlatok tervezése és 
kivitelezése. Munkák során a 
rendelkezésre álló konyhai gépek 
használata, gondozása. Tartósítási 
eljárások alkalmazása 

 Élelmiszer-beszerzés tervezése, napi, 
heti, időszakos bevásárlásokhoz 

 Látogatás az iskolai konyhán vagy egy 
közeli étterem konyháján. Megfigyelési 
szempontok szerinti adatgyűjtés, 
elemzés 

4.Textiltechnika 6  

 Együttműködési készségek fejlesztése 
 Textilkészítés során a gépi varrás biztonságos alkalmazása 
 A tanuló saját képességeinek és érdeklődésének azonosítása a témához 

kötődően 
 Textilfélék (alapanyagok, késztermékek) környezetünkben 
 Textilfélék tisztítása, gondozása, javítása 
 A háztartási szabás-varrás eszközei 
 Lakástextilek kivitelezése 
 Textilfestés, varrás varrógéppel 

 A varrógép üzembe helyezése, használata 
 Egyszerű használati tárgy vagy ruhadarab 

kivitelezése gépi varrással 
 Maradék textilanyagok gyűjtése, 

újrahasznosítása a foltvarrás 
alaptechnikáinak alkalmazásával 

 Lakástextil-tervezés, -kivitelezés (lehet 
párna, terítő vagy közös munka: falikép, 
függöny, játék) 



188 
  

 A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, tanulási utak 

5.Szabad alkotás 10 2 

 Kreatív alkotás alkalmazása 
 A kerékpár biztonságos használata, karbantartása  
 Designe thinking (tervezői gondolkodás) lépéseinek alkalmazása 

problémamegoldás során 
 Véleményformálás támogatása a témához kapcsolódó kulturális 

örökségünkről 
 

 A szabad alkotás időkeretében az egyes 
témakörök alkotótevékenysége 
bővíthető, vagy más modul 
tevékenységrendszere választható a 
tanulók érdeklődése, az iskola 
lehetőségei szerint 

 

Környezetünk gépei, gépszerelési gyakorlatok: (6) 
 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, 

értelmezése 
 Véleményformálás támogatása a technológiai fejlődés és a társadalmi 

gazdasági fejlődés kapcsolatának felismeréséhez 
 Információgyűjtési, -rendszerezési, -értelmezési képességek fejlesztése 
 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Információk gyűjtése a környezetünkben előforduló gépekről – háztartási 

gépek (például varrógép, konyhai kisgépek), közlekedési eszközök (például 
gépkocsi, kerékpár), az anyagmozgatás gépei (például lift, daru, targonca) 

 Technikatörténeti adatgyűjtés – feltalálók, találmányok, különös tekintettel 
a magyar vonatkozásokra 

 Használati útmutatók, műszaki leírások tanulmányozása, egyszerűbb 
üzemeltetési, karbantartási, beállítási feladatok elvégzése valódi gépeken 
(például varrógép, fúrógép, kerékpár) 

 A laikusok által elvégezhető munkák határai 
 A tevékenységgel érintett szakmák, foglalkozások 

 Tapasztalatszerzés a környezetben, 
háztartásban előforduló gépek (motorok, 
fűtő, hűtő eszközök, elektromossággal 
működő háztartási és egyéb eszközök) 
működéséről és használati jellemzőiről, a 
tapasztalatok megfogalmazása, 
rögzítése, összehasonlítása, értékelése 

 Technikatörténeti kutatás a közlekedés 
fejlődéséről, különös tekintettel a magyar 
vonatkozásokra, kiadott vagy 
érdeklődésnek megfelelően választott 
témában. A kutatás eredményének 
társakkal való megosztása, tanulói 
kiselőadás vagy fájlmegosztás 
formájában 

 A gépjárművek üzemeltetésével 
kapcsolatos problémák megfigyelésével, 
megvitatásával a szabályismeret, a 
szabálykövető attitűd, a felelősségérzet 
és a környezettudatosság erősítése 

 Információk gyűjtése a gépkocsi 
biztonsági berendezéseiről, a 
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balesetmentes közlekedés feltételeiről, a 
járműmeghajtások jövőjéről 

 A közlekedési eszközök által okozott, a 
környezetet terhelő, illetve az egészséget 
károsító hatások megvitatása, többféle 
nézőpont figyelembevételével, esetleg 
szerepjáték formában. 
Véleményformálás, vélemények 
ütköztetése 

 Használati útmutatók, műszaki leírások 
tanulmányozása, egyszerűbb 
üzemeltetési, karbantartási, beállítási 
feladatok elvégzése valódi gépeken 
(például varrógép, fúrógép, kerékpár) 

 Véleményalkotás a tevékenységekkel 
érintett szakmákról, 
munkafolyamatokról, információgyűjtés 
a tanulási utakról 

Összesen 
34 2   

36 
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Ének-zene 
 

1. Célok és fejlesztési feladatok: 

Az ének-zene tanításának legfőbb célja a tanulók zenei anyanyelvi ismereteinek bővítése. 
Fontos cél továbbá, hogy a megalapozott zenei képességek továbbfejlődjenek. Középpontban 
továbbra is a zenei aktivitás, ezen belül az éneklés áll. A Készségek fő területei: előadói, 
befogadói és alkotó készség, melyek a fenti témakörökön belül találhatók. Az ének-zene 
tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 
kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van az aktív 
tanulás kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, megerősítésében és 
továbbfejlesztésében. Ebben az ének-zenére különösen fontos szerep hárul. Az ének-zene 
tanulását nem a hagyományosnak tekintett tanulási módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás 
(ismétlés) és az önreflexivitás támogatja. Ebből adódik, hogy a tanulásból adódó sikeresség 
élményként jelenik meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása más tárgyak tanulásához is 
pozitívan járul hozzá. 

A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik zenei 
anyanyelv is, mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek feldolgozása 
azonos agyi struktúrák által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az anyanyelvi és az idegen 
nyelvi kompetenciák fejlesztésére, illetve a beszédnehézségek enyhítésére, melyekre hatékony 
eszköz a ritmus és a hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges éneklés, mint verbális 
kommunikáció, valamint a saját, alkotó gondolatokat kifejező improvizáció. A kommunikációs 
készségek mélyüléséhez kapcsolódik a zeneművek elemzése, amely által a tanuló saját 
szavaival képes leírni a zenei folyamatokat, megérti a tágabb összefüggéseket, a zene funkcióját 
és kapcsolatát azzal a világgal, amelyben létrejött, illetve azzal a világgal, melyben aktuálisan 
hatást gyakorol. A tanuló így megismeri a zene mindennapi funkcióját és megtanulja értelmezni 
a zene médiában történő használatát is. 

A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja 
mindennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanuló ilyen 
irányú jártasságára. A tanuló kezében lévő mindennapos digitális eszközök alkalmasak arra is, 
hogy használójuk számára a zenei kommunikáció eszközei legyenek. A zenei szoftverek, 
alkalmazások játékosan fejlesztik az infokommunikációs kompetenciákat. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az együttműködés 
hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és lehetősége van 
véleményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának tisztelettel való 
figyelése a különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az 
önkifejezés, a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos nyelvként 
ismeri fel, mellyel képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva az improvizáció 
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adta lehetőségeket is. Ezen kívül különböző kultúrák zenéjével való ismerkedés és azok 
társadalmi funkciójának megértése hozzájárul a komplex látásmód kifejlődéséhez. 

Fontos, hogy a tanulók minél differenciáltabban tudják megfogalmazni a zeneművek üzenetét 
és megtalálják önmagukat bennük. Ehhez szükséges a tanár változatos, és életkori 
sajátosságokhoz igazodó gazdag motivációs tárháza. 

Az ének-zene órák fontos célja a komplex élményátadás, mely a tanulót különféle 
tevékenységeken keresztül vonja be a zenélésbe. Ide tartozik a mozgás, koncertlátogatás, 
tánctanulás, a zenei anyaghoz kapcsolódó dramatikus előadások létrehozása és az órán kívüli 
gyűjtőmunka. A zenepedagógiai tevékenység jelentős mértékben alapoz a kortárs kulturális és 
zenei környezetre is, segít megérteni és feldolgozni a modern életvitelhez kapcsolódó nagy 
mennyiségű hangzó anyagot és megtalálni bennük a művészi értékeket. Az élményszerzés 
kiteljesedhet koncerteken az élő zenével történő találkozáskor, de legmagasabb fokát a iskolai 
minőségi kóruséneklésben érheti el. 

Összességében továbbra is fontos cél, hogy tovább erősödjön a tanulókban kulturális és 
társadalmi identitásuk. A művészeteket, ezen belül a zenét, mint pótolhatatlan emberi 
szükségletet éljék meg. 

A tanár megismertethet diákjaival „kedvenc” dalokat és figyelmet kell fordítani a zenei 
rétegműfajok napjainkban folyamatosan változó jelenségeire is. 

A fenti életszakaszban a fejlesztés fő célja a tanuló továbbvezetése a tevékenységközpontú 
zenei megismerés folyamatában. Cél továbbá, hogy minél több játékos és kreatív módszert 
használjanak képzeletük fejlesztésére. A közös éneklések, zenélések, mint a személyiség 
egészséges fejlődésének nélkülözhetetlen formái segítik a másokkal történő harmonikus 
együttműködést, a közösségi összetartozás érzését, az önkifejezés, az önismeret belső 
késztetésének kialakulását. Kodály útmutatása szerint, az így megszerzett tapasztalatok 
elvezetnek a remekművek befogadásához.  

A tanulók tovább ismerkednek a klasszikus zenekar hangszereivel, valamint magyar népi 
hangszerekkel is. 

A zenei készségfejlesztés célja ebben az életkorban a zenei anyagban megismert ritmus- és 
ütemfajták megismerése és gyakorlása. A ritmikai, dallami, és hallási készségek fejlesztésében 
és gyakorlásában egyre nagyobb szerepet kap az önkifejezés, a tanult zenei elemek és eszközök 
önálló alkalmazása. 

A zenehallgatás célja a művek megismerésén túl a zenei kifejezőeszközök mélyrehatóbb 
elemzése és a zeneművek tágabb történelmi és társadalmi kontextusban való értelmezése.  Az 
értelmezés része a zene keltette gondolatok, érzések, vélemények szóbeli kifejezése is, melyek 
az érzelmi nevelést segítik. 

A témakörök és a fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több 
különböző témakörben is megjelenik, ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a komplexitás. 
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2. A számonkérés és értékelés elvei 

– Részvétel a közös éneklésben, órai aktivitás.  
– A tanult dalok ismerete, szövegtudás, a dallam és a ritmus egységes megszólaltatása.  
– A közös éneklés szabályainak megtartása, a dalok hangulatának megfelelő előadásmód. 
 – A tanult zenei elemek felismerése, reprodukálása.  
– Az írásbeli munkák önálló megoldása.  
– A megtapasztalt hangszínek felismerése. (tárgyi, környezeti, emberi hangszínek, hangszerek)  
– A zenehallgatások során megfogalmazott észrevételek, egyéni vélemények. 
- Jellegzetes hangszerek, hangszercsoportok kapcsolása a megismert népzenei és műzenei 
stílusokhoz/műfajokhoz. 
● Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához. 
● Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról, zeneszerzőkről, 

zeneművészekről. 
● Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről. 
● Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási módjuk, felépítésük, képek, videók, 

animációk, applikációk felhasználásával. 
 
- Írásbeli és szóbeli felelet.  

Dolgozatok százalékos értékelése:  

 0 -39 %: elégtelen  

 40 -54%: elégséges  

 55 - 69%: közepes   

 70-84%: jó  

 85-100%: jeles 
 

3. Tankönyvek, segédletek  

 A tankönyv és taneszköz választásnál alkalmazkodunk a helyi Pedagógiai Programhoz. 

A szaktanár szabadon választhat a tankönyvjegyzékben szereplő könyvek közül, mely 
megfelel a helyi tantervben foglalt tartalomnak és amihez a fenntartó hozzájárul. 

Szükséges eszközök:  

 hangjegyírásra alkalmas ötvonalas tábla; 
 pianínó vagy zongora; 
 furulyák; 
 ritmushangszerek; 
 hangvilla; 
 metronóm; 
 kották, szakkönyvek, tankönyvek és hanghordozók tárolására alkalmas bútorzat, 
 HIFI-berendezés; 
 számítógép internet-hozzáféréssel, hangfalakkal és projektorral; 
 zenehallgatáshoz szükséges hang- és képanyagok (CD, DVD); 
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HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL  

5. ÉVFOLYAM 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom 
Taneszközök és javasolt 

tevékenységek Javasolt Tervezett 

Zeneművek/Népdalok 
műdalok 

34 36 

Dalok a mindennapi élet, munka, szerelem témaköreiből 
A bundának nincs gallérja; A kapuban a szekér; A karádi faluvégen 
; Aki dudás; Árpa is van; Az ürögi faluvégen, Csínom Palkó, 
Csínom Jankó ; Dudaszó hallatszik ; Erdő, erdő, de magos a teteje; 
Egy kis kertet kerítek ; Erdő, erdő, erdő; Érik a szőlő; Esik az eső, 
ázik a heveder; Hej, Dunáról fúj a szél; Hidló végén; Hol jártál az 
éjjel; Hull a szilva; Jaj, de beteg vagyok; Jó gazdasszony vagyok 
én; Kicsi vagyok, nagy az eszem; Kitrákotty – mese; Megyen már a 
hajnalcsillag lefelé; Még azt mondják, nem illik; Megismerni a 
kanászt; Összegyűltek, összegyűltek; Póda Péter, Póda Pál; R égi 
táncdal, Sej, Nagyabonyban; Száraz tónak nedves partján; Úgy 
tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt 

Műzenei szemelvények, más népek dalai 
M. Praetorius: Viva la Musica (kánon); J.S. Bach: Üdv rád és házad 
népére; L. van Beethoven: A mormotás fiú dala; Johannes 
Brahms: Bölcsődal; Bárdos Lajos: Szép kis család; Szőnyi Erzsébet: 
Postaváró (amerikai dallam); A kis lányok (cseh népdal.); Édes 
fülmile (tatár népdal.); Pál, Kata, Péter (francia); Áll egy ifjú nyírfa 
(orosz népdal.) 
 
Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra  

● A zenei nevelés elsődleges 
tevékenységi formája az éneklés 

● A népdalokhoz kapcsolódó 
gyermekjátékok, táncok előadása 

● Népszokások eljátszása 
● Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó 

iskolai műsorok előadásában 
● Részvétel az iskolai kórus munkájában 
● Részvétel a Zenei Világnap alkalmából 

az iskolában megvalósuló 
rendezvényen 

● Az improvizáció és a kreativitás 
támogatása a tanult dalok kapcsán 
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Báránkámon csengő szól; Bárcsak régen felébredtem volna; Föl, 
föl vitézek; Haj, ki, kisze, haj; Kossuth Lajos azt írta; Pásztorok, 
keljünk fel; Új esztendő; Regős ének, Talalaj, talalaj, Tóth Lőrinc 

Zeneművek 
Zenehallgatási anyag 

14 14 

Dunántúli ugrós táncok 
Kodály Zoltán: Háry János: Sej, Nagyabonyban;  
Székelyfonó: Kitrákotty mese; Karácsonyi pásztortánc: 
gyermekkar 
Bartók Béla: Magyar képek: Este a székelyeknél;  
Ürögi kanásztánc; Román népi táncok: 6., 7. tétel 
Bárdos Lajos: Régi táncdal – vegyeskar 
Zene Mátyás király udvarából 
J. S. Bach: Parasztkantáta: (Mer hahn en neue Oberkeet) 
W. A. Mozart: Egy kis éji zene; A- dúr zongoraszonáta - III. Török 
induló 
Liszt Ferenc: Manók tánca 
Johannes Brahms: V. magyar tánc 
Mogyeszt Muszorgszkij: Egy kiállítás képei –Ódon várkastély; 
Tüilériák kertje 
Farkas Ferenc: Régi magyar táncok – Lapockás tánc, Ugrós 
Ligeti György: Síppal, dobbal, nádi hegedűvel - dalciklus Weöres 
Sándor verseire 
John Williams: Csillagok háborúja – induló 

● Részvétel ifjúsági hangversenyeken 
● Élménybeszámoló készítése a hallott 

hangversenyek kapcsán 
● Adatgyűjtések a zenetörténet 

feldolgozásához 
● A lakóhely zenei emlékeinek 

összegyűjtése, megtekintése 
● Kiselőadás készítése különböző 

hangszerekről, zenei műfajokról, 
zeneszerzőkről, zeneművészekről 

● Kiselőadás készítése a népzenei 
gyűjtések történetéről 

● Kiselőadás a hangszerekről 
(megszólaltatási módjuk, felépítésük, 
képek,videók,  animációk, applikációk 
felhasználásával 

● Az elektronikus média által nyújtott 
lehetőségek tanári irányítású 
használata 

Zenei ismeretek 
Ritmikai fejlesztés 

6 6 

 A tanult ritmusértékek bővítése a 16-od, kis éles és 
nyújtott ritmussal. Ismeri és használja gyakorló nevüket, 
grafikai jelüket és értéküket  

 Érzékeli a páros, páratlan és a váltakozó ütemet 

 A dalok ritmusának hangoztatása 
 Ritmuskánon, felelgetős a tanárral, 

később az osztály csoportjai között  
 Improvizáció, kreativitás támogatása a 

tanult ritmikai elemek felhasználásával 
 Egyszerűbb ritmushangszerek készítése 

Zenei ismeretek 
Hallásfejlesztés 

         6 6  Tiszta kvint, tiszta kvárt, tiszta oktáv ● A zenei elemek vizuális megjelenítése 
kézjelekkel 
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 ● Zenei kérdés, válasz rögtönzése 
● Az improvizáció és a kreativitás 

támogatása a tanult dallami elemek 
felhasználásával 

Zenei ismeretek 
Zenei írás-olvasás 

6 6 

 a tizenhatod – formációk grafikai képe és írása 
 a kis éles és kis nyújtott ritmusok grafikai képe és írása 
 a tiszta hangközök grafikai képe és írása 

 

 A tanult zenei elemek vizuális 
megjelenítése 

 Zenei írás - olvasás a tanult 
ritmusokkal, dallamhangokkal 

 Az improvizáció és a kreativitás 
támogatása a tanult ritmikai és 
dallami elemek felhasználásával 

Iskolai programok -
tematikus napokon 

való részvétel  

 4 
Az iskola szellemiségéhez tartozóan az egyházzene 

jelentősebb alkotóinak megismerése, zenei műveik 
meghallgatása, éneklése. Gregorián mise, Missa Hungarica 

Iskolai programok -tematikus napokon 
való részvétel  

Összesen 68 72   

 

6. ÉVFOLYAM 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom 
Taneszközök és javasolt 

tevékenységek Javasolt Tervezett 

Zeneművek/Népdalok 
műdalok 

17 17 

Dalok a mindennapi élet, munka, szerelem témaköreiből  
A Vargáék ablakja; De szeretnék páva lenni , Duna parton ; Elment 
a két lány ; Este van már ; A Mátrai Képek dalai: A Vidrócki híres 
nyája, Elmegyek, elmegyek, Madárka, madárka, Sej, a tari réten; 
Nem vagyok én senkinek sem adósa; Nézd meg lányom, nézd meg 
jól; Ősszel érik babám; Tavaszi szél; A jó lovas katonának  
 

 
● A zenei nevelés elsődleges 

tevékenységi formája az éneklés 
● A népdalokhoz kapcsolódó 

gyermekjátékok, táncok előadása 
● Népszokások eljátszása 
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Műzenei szemelvények, más népek dalai  
John Of Fornsete: Nyár-kánon; Te álomszuszék, ébredj! – angol 
kánon; Tinódi Lantos Sebestyén: Egri históriának summája; J. 
Haydn: Falusi jókedv; Fa fölött, fa alatt – szlovák népdal  
 
Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra  
Egressy Béni: Szózat; Ki, s ki népei vagytok ; A kis Jézus 
megszületett ; Hayes – Kerényi György: Karácsony ünnepén – 
kánon; A, A, A, a farsangi napokban; Azért, hogy én huszár 
vagyok; Örvendetes napunk támadt  

● Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó 
iskolai műsorok előadásában 

● Részvétel a Zenei Világnap alkalmából 
az iskolában megvalósuló 
rendezvényen 

● Az improvizáció és a kreativitás 
támogatása a tanult dalok kapcsán 

Zeneművek 
Zenehallgatási anyag 

7 7 

Kapuvári verbunk (Magyar népzenei antológia) 
Kodály Zoltán: Lengyel László – gyermekkar; Gergely-járás – 
részlet - Jobb az árpa – gyermekkar; Kállai kettős – vegyeskar, népi 
zenekari kísérettel; Mátrai képek - vegyeskar 
Bartók Béla: Magyar képek – Medvetánc; Gyermekeknek – Fa 
fölött, fa alatt 
Hans Leo Hassler: Gagliarda - vegyeskar, olasz nyelven 
Georg Friedrich Handel: Vízizene – D- dúr szvit I. tétel 
Joseph Haydn: Üstdob szimfónia II. tétel 
W. A. Mozart: A varázsfuvola - részletek 
Erkel Ferenc: Hunyadi László – Palotás, Meghalt a cselszövő 
Liszt Ferenc: 2. magyar rapszódia - részlet 
Bedrich Smetana: Moldva – részlet 
Benjamin Britten: Variációk és fúga egy Purcell témára 
(szimfonikus zenekar bemutatása) 
 

● Részvétel ifjúsági hangversenyeken 
● Élménybeszámoló készítése a hallott 

hangversenyek kapcsán 
● Adatgyűjtések a zenetörténet 

feldolgozásához 
● A lakóhely zenei emlékeinek 

összegyűjtése, megtekintése 
● Kiselőadás készítése különböző 

hangszerekről, zenei műfajokról, 
zeneszerzőkről, zeneművészekről 

● Kiselőadás készítése a népzenei 
gyűjtések történetéről 

● Kiselőadás a hangszerekről 
(megszólaltatási módjuk, felépítésük, 
képek,videók,  animációk, applikációk 
felhasználásával 

● Az elektronikus média által nyújtott 
lehetőségek tanári irányítású 
használata 
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Zenei ismeretek 
Ritmikai fejlesztés 

4 4 

 A tanult ritmusértékek bővítése a 16-od, kis éles és 
nyújtott ritmussal. Ismeri és használja gyakorló nevüket, 
grafikai jelüket és értéküket  

 Érzékeli a páros, páratlan és a váltakozó ütemet 
 Alkotói készség: páros és páratlan lüktetésű ritmussorok 

alkotása a tanult ritmusokkal hiányos ritmussorok tud 
kiegészítése vagy teljes megalkotása a megadott formai 
kereteken belül tá-titi, szinkópa, nyújtott és éles 
ritmusokkal, tizenhatodokkal. 

 A dalok ritmusának hangoztatása 
 Ritmuskánon, felelgetős a tanárral, 

később az osztály csoportjai között  
 Improvizáció, kreativitás támogatása a 

tanult ritmikai elemek felhasználásával 
 Egyszerűbb ritmushangszerek készítése 
 A dalok ritmusának hangoztatása 
 Páros és páratlan lüktetés felismerése 

hallás és kottakép alapján 

Zenei ismeretek 
Hallásfejlesztés 

         3 3 

 Kis terc, nagy terc, kis szekund, nagy szekund 

 Dúr és moll hangzás 
 Módosított hangok: fi, szi, ta szolmizációs hangok 

felismerése, dallamalkotó szerepük értelmezése 
 

● A zenei elemek vizuális megjelenítése 
kézjelekkel 

● Zenei kérdés, válasz rögtönzése 
● Az improvizáció és a kreativitás 

támogatása a tanult dallami elemek 
felhasználásával 

● A tanult dalok, egyszólamú zenei 
részletek követése kottából  

● Az intonációs készség és a megosztott 
figyelem képességének fejlesztése a 
többszólamú éneklés fokozatos 
bevezetésével  

Zenei ismeretek 
Zenei írás-olvasás 

3 3 

 a tizenhatod – formációk grafikai képe és írása 
 a kis éles és kis nyújtott ritmusok grafikai képe és írása 
 a tiszta hangközök grafikai képe és írása 
 a módosított hangok grafikai képe és írása 

 az abszolút hangnevek 

 C-dúr, a-moll 

 A tanult zenei elemek vizuális 
megjelenítése 

 Zenei írás - olvasás a tanult 
ritmusokkal, dallamhangokkal 

 Az improvizáció és a kreativitás 
támogatása a tanult ritmikai és 
dallami elemek felhasználásával 

 rövid dallamok írása betűkottáról 
hangjegybe, C-dóban 
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Iskolai programok -
tematikus napokon 

való részvétel  

 2 Az iskola szellemiségéhez tartozóan az egyházzene jelentősebb 
alkotóinak megismerése, zenei műveik meghallgatása, éneklése. 
Gregorián mise, Missa Hungarica 

Iskolai programok -tematikus napokon való 
részvétel  

Összesen 34 36   

 

7 évfolyam 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom Taneszköz 
Javasolt Tervezett 

Zeneművek/ Énekes 
anyag 17  

 Népdalok és műdalok  

 a magyar népzene régi és új rétegeinek jellemzői 

 Műzene és népzenei feldolgozások különbsége 

 Homofon és polifon (kánon) szerkesztés 
           A zenetörténeti stílusok vokális jellemzői  

 Magyar népzene az életkornak megfelelő csoportokból válogatva 
 Más népek dalai 
 Más földrészek népzenéje, afroamerikai zene. 
 Zongorakíséretes dalok. 
 Többszólamúság: kánonok, reneszánsz társas dalok rövid 
 részletei. 
 Példák a populáris zenéből. 
 A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag. 
 A fenti zenei példák éneklése közben az életkori sajátosságoknak 
 megfelelő tiszta intonáció és helyes hangképzés (szükség esetén 

egyénre szabott kezdőhangról), továbbá stílusos, kifejező éneklésre 
törekvés 

 Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra -
kapcsolódva -az iskola szellemiségéhez. ( ünnepeihez)  

Ötvonalas tábla,  
zongora,  
furulya, egyéb 
szaktanár által 
ismert és 
használt 
hangszer , 
ritmushangszere
k, hangvilla, 
metronóm, 
kották, 
kottakönyvek, 
hanganyagok 
CD, DVD 
lejátszó, hifi, 
laptop, projektor  
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 Az újonnan, hallás után tanult népdalok, műdalok énekelése 
kottaképről és emlékezetből 

 Előadói készség: az adott dal karakterének árnyalt 
megszólaltatása (dinamika, tempó, zenei tagolás, 
frazeálás, stílus) A parlandot, rubato, giusto 
természetes módú használata 

 Minta adása a dalok hiteles megszólaltatásához, a tanári, 
adatközlő és művészi előadásokból  

 Megzenésített versek előadása, tanár ( osztálytárs) által 
megszólaltatott hangszerkísérettel 

 Dalok előadása a hozzájuk kapcsolódó tánccal, dramatizált 
előadással és hangszerkísérettel 

 A helyes éneklési szokások és a tiszta intonáció fejlődése  
 Felismeri a népdalok és a mai világ párhuzamait  

Zeneművek/ 
zenehallgatási anyag 7  

- Zenei korstílusok: középkor, reneszánsz, barokk, klasszika, romantika, 
zenei impresszionizmus, kortárs zene 

- Zenei műfajok: zsoltár, trubadúr ének, madrigál, mise, oratórium, 
kantáta, szvit, concerto, versenymű, szimfónia, szimfonikus költemény, 
műdal, rapszódia, opera, ária, kamarazene, jazz, spirituálé. 

- Hangfürt, homofónia, polifónia, hangszerelés 
 Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához 
 Zeneművek zenetörténeti rendszerezése 
 Koncertfilm megtekintése 
 A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése 
 Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról, 

zeneszerzőkről, zeneművészekről 
 Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről 
 Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási módjuk, felépítésük, 

képek, videók, animációk, applikációk felhasználásával 
 Az elektronikus média által nyújtott lehetőségek tanári irányítású 

használata 
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a zenei befogadási készség fejlesztése a figyelem intenzitásának növelésével 
élményszerűséget biztosító zenekövetés képességének kialakítása 
a zenei ízlés és a zenei emlékezet fejlesztése a zenetörténet remekműveivel 

való találkozás során 
a kultúrabefogadási szándék erősödése a remekművek elemzésén keresztül 
a zene keltette érzések megfogalmazása tanári kérdések segítségével 

Zenei ismeretek / - 
Ritmikai fejlesztés 4  

 Új ismeret: 3/8, 6/8 –os ütemmutató 
 Felütés- súlytalan indítás 
 Ritmusgyakorlatok hangoztatása nyolcad-ütemmutatóval 
 Minden, korábban tanult ritmikai ismeret gyakorlása, alkalmazása 

változatos formákban 
 Alkotó készség: 3/8 és 6/8, valamint a felütés alkalmazása improvizáció 

során 
 Részvétel közös kreatív zenélési formákban, a zeneművek 

befogadásának előkészítéséhez, felhasználva énekhangját, az akusztikus 
környezet hangjait, ütőhangszereket, egyszerűbb dallamhangszereket. 

Hallásfejlesztés  3  

 A korábban tanultak elmélyítése, értelmezése 
 Kis és nagy szext, szeptim 
 A zenei elemek vizuális megjelenítése kézjelekkel 
 Zenei kérdés, válasz rögtönzése 
 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dallami elemek 

felhasználásával 
 A tanult hangközök éneklése, hangoztatása változatos formákban 
 Az énekelt és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek 

megfigyelése, megnevezése és éneklése 
 A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából  
 A dúr és moll jellegű hangzás további megfigyelése a zenehallgatási és 

az énekelt anyaghoz kapcsolódóan 
 A többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével a többirányú figyelem, 

a hallás, az intonációs készség fejlődése 
  Bevezetés a többszólamúságba: egy hallott szólamhoz saját szólam 

megszólaltatása tiszta intonációval   



201 
  

zenei írás/ olvasás 3  

 Új ismeret: 1# 1 bé előjegyzés 
 A korábbi ismeretek mobilizálása: 
• Módosított és módosítójel nélküli szolmizációs hangok és törzshangok 
ismerete 
• A szolmizációs hangok és a zenei törzshangok közötti alapvető 
különbség értelmezése a tanult énekelt anyagokon 
• Tiszta, kis- és nagy hangközök (T1-T8) megfigyelése és megnevezése 
az énekelt és a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan 
• Fél és egész hangos építkezés fogalmi ismerete 
• Kis és nagy terc szerepének fogalmi ismerete a dúr és moll jelleg 
hangzásában 

 
 Rövid dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre 
 Gyakorlat szerzése a felismerő kottaolvasásban 
 A kottakép újonnan tanult elemeinek felismerése kottából a tanult 

énekelt és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan 

Iskolai programok -
tematikus napokon 

való részvétel  

  
-az iskola szellemiségéhez tartozóan az egyházzene jelentősebb 
alkotóinak megismerése, zenei műveik meghallgatása, éneklése. 
Gregorián mise, Missa Hungarica 

 Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó előadásokban, projektekben  
 Részvétel a Zenei Világnap alkalmából rendezett iskolai programokban  2 

 
34 2   

34 
 

8. évfolyam 

Témakör 
Óraszám 

Tartalom Taneszköz Javasolt Tervezett 
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Zeneművek / énekes 
tananyag  17  

 Népdalok és műdalok  

 a magyar népzene régi és új rétegeinek jellemzői 

 Műzene és népzenei feldolgozások különbsége 
 Az újonnan, hallás után tanult népdalok, műdalok énekelése 

kottaképről és emlékezetből 
 Előadói készség: az adott dal karakterének árnyalt 

megszólaltatása (dinamika, tempó, zenei tagolás, frazeálás, 
stílus) 

 Minta adása a dalok hiteles megszólaltatásához, a tanári, 
adatközlő és művészi előadásokból  

 A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés 
 A kreativitás támogatása az éneklésnél, táncolásnál 
 A helyes éneklési szokások és a tiszta intonáció fejlődése  

 Felismeri a népdalok és a mai világ párhuzamait. 

Ötvonalas tábla,  
zongora,  
furulya, egyéb 
szaktanár által 
ismert és 
használt 
hangszer , 
ritmushangszere
k, hangvilla, 
metronóm, 
kották, 
kottakönyvek, 
hanganyagok 
CD, DVD 
lejátszó, hifi, 
laptop, projektor  

 
zeneművek/ 

zenehallgatási anyag 7  

 Ismeri a zenetörténeti korszakok legfontosabb ismertetőjegyeit, 
történelmi és kulturális hátterüket 

 Azonosítani tudja az  egyes korszakokhoz tartozó zenei műfajokat, 
jellemzőiket, hangszerelési sajátosságaikat 

 a zenei befogadási készség fejlesztése a figyelem intenzitásának 
növelésével 

 élményszerűséget biztosító zenekövetés képességének kialakítása 
 a zenei ízlés és a zenei emlékezet fejlesztése a zenetörténet 

remekműveivel való találkozás során 
 a kultúrabefogadási szándék erősödése a remekművek elemzésén 

keresztül 
 a zene keltette érzések megfogalmazása tanári kérdések segítségével 
 Zenei korstílusok: középkor, reneszánsz, barokk, klasszika, romantika, 

zenei impresszionizmus, kortárs zene 
 Zenei műfajok: zsoltár, trubadúr ének, madrigál, mise, oratórium, 

kantáta, szvit, concerto, versenymű, szimfónia, szimfonikus költemény, 
műdal, rapszódia, opera, ária, kamarazene, jazz, spirituálé. 

 Hangfürt, homofónia, polifónia, hangszerelés 
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hallásfejlesztés   

 Kis és nagy szext, szeptim 
 A zenei elemek vizuális megjelenítése kézjelekkel 
 Zenei kérdés, válasz rögtönzése 
 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dallami elemek 

felhasználásával 
 

 A tanult hangközök éneklése, hangoztatása változatos formákban 
 Az énekelt és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek 

megfigyelése, megnevezése és éneklése 
 A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából  
  A dúr és moll jellegű hangzás további megfigyelése a zenehallgatási  

és s az énekelt anyaghoz kapcsolódóan 
 A többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével a többirányú figyelem, 

a hallás, az intonációs készség fejlődése 
 . Bevezetés a többszólamúságba: egy hallott szólamhoz saját   

szólam megszólaltatása tiszta intonációval    
 

 

zenei írás/ olvasás 3  

 Új ismeret: 1# 1 bé előjegyzés 
 A korábbi ismeretek mobilizálása: 

 Módosított és módosítójel nélküli szolmizációs hangok és 
törzshangok ismerete 

 A szolmizációs hangok és a zenei törzshangok közötti 
alapvető különbség értelmezése a tanult énekelt anyagokon

 Tiszta, kis- és nagy hangközök (T1-T8) megfigyelése és 
megnevezése az énekelt és a zenehallgatási anyaghoz 
kapcsolódóan 

 Fél és egész hangos építkezés fogalmi ismerete 
Kis és nagy terc szerepének fogalmi ismerete a dúr és moll jelleg 
hangzásában. 

 Rövid dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre 
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 Gyakorlat szerzése a felismerő kottaolvasásban 
 A kottakép újonnan tanult elemeinek felismerése kottából a tanult 

énekelt és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan 
 

Iskolai programok -
tematikus napokon 

való részvétel 

  
 -az iskola szellemiségéhez tartozóan az egyházzene jelentősebb 

alkotóinak megismerése, zenei műveik meghallgatása, éneklése. 
Gregorián mise, Missa Hungarica 

 Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó előadásokban, projektekben  
 Részvétel a Zenei Világnap alkalmából rendezett iskolai programokban 

 
 2 

 
34 2   

36 
 



205 
  

TESTNEVELÉS 
 
A Testnevelés és egészségfejlesztés az egyik legösszetettebb tanulási terület. Egyik legfontosabb feladata a tanulók testi, lelki, értelmi, érzelmi és szociális 
fejlődésének biztosítása, mely kiemelten a Nemzeti alaptanterv testi-lelki egészségre nevelés célját valósítja meg, miközben az alapkompetenciák és az 
ezekre épülő Nat kompetencia-összetevők fejlesztése is megtörténik.  

1. Célok és fejlesztési feladatok  
A Testnevelés és egészségfejlesztés tanulási területhez tartozó testnevelés tantárgy legfontosabb célja, hogy a tanuló: 
1. megismerje a mozgáshoz kapcsolódó helyes attitűdöket, a fizikailag aktív életmód élethosszig tartó jótékony hatásait;  
2. megtanulja a testnevelés és egészségfejlesztés szakkifejezéseit, helyes terminológiáját;  
3. mozgásműveltségét olyan szintre fejlessze, hogy alkalmassá váljon a hatékony mozgásos cselekvéstanulásra, az önálló testedzésre;  
4. az alsó tagozat végére legalább egy úszásnemben tudjon úszni;  
5. életkorának, testi adottságának megfelelően fejlessze motoros teljesítőképességét, váljon képessé saját motoros teljesítmény- és fittségi szintje tudatos 
befolyásolására, elfogulatlan értékelésére;  
6. a testmozgás, a testnevelés és a sport eszközeivel fejlessze önismeretét, érzelmi-akarati készségeit és képességeit, alakítson ki szabálykövető 
magatartásmintákat;  
7. fejlessze társas-érzelmi jóllétét, társas-közösségi kapcsolatait, stressztűrő és -kezelő képességét;  
8. váljon képessé a baleseti források és az egészséget károsító, veszélyes szokások, tevékenységek értelmezésére.  
A tantárgy célja továbbá, hogy a gyógytestnevelésre utalt tanuló – az egyéni sajátosságainak maximális figyelembevételével – ismerje meg a testnevelés, az 
egészségfejlesztés és a sport azon eszközeit, módszereit, amelyek segítséget nyújthatnak az egészségi állapota és a motoros teljesítőképessége lehető 
legnagyobb mértékű helyreállításához, valamint az esélyegyenlőség megteremtéséhez. 
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2. A számonkérés és értékelés elvei 

A testnevelés órákon az értékelés alapvető célja a gyermek egészséges életmódjának fejlesztése, önbizalmának gyarapítása, a sporthoz fűződő pozitív 
attitűdbázisának kialakítása. 
Figyelembe kell venni a gyermek egyéni képességét, motiváltságát, fejlődési folyamatát. 
A tanult mozgásformákat legyen képes alkalmazni új, megváltozott helyzetekben, társas és csoportos viszonylatokban. A kezdetektől nagy hangsúlyt kell 
fektetni a megjelenítésre, a végrehajtás minőségére, mert ezek kinyilvánítása kiváltja és fokozza a testnevelés iránti érdeklődést.  

Az értékelés alapja, szempontjai 
 – Aktív részvétel az órákon. 
 – A szabályok pontos ismerete és betartása. 
 – A természetes mozgásformákhoz kapcsolódó fogalmak ismerete. 
 – Alapvető rendszabályok legfontosabb veszélyforrásainak, balesetvédelmi szempontjainak ismerete és betartása. 
 – Fegyelmezett gyakorlás, odafigyelés a társakra. 
 – Célszerű eszközhasználat. 
 – A feladat végrehajtások pontossága, célszerűsége, biztonságra törekvés. 
 – Sportszerű viselkedés jellemzőinek ismerete. 

- Adott sportág technikai szintjének megfelelő gyakorlatsor kialakítása és értékelése. 
 
 
 
ÓRASZÁMOK 36 hét 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
heti 5 5 5 5 5 5 5 5 
éves 180 180 180 180 180 180 180 180 
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A témakörök áttekintő táblázata 

TÉMAKÖRÖK ajánlott óraszám 
évfolyamonként 

1. évf. 2. évf. 
 

3. évf. 
 

4. évf. 
 

Gimnasztika és rendgyakorlatok,  
prevenció, relaxáció 

13 folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos 

Kúszások, mászások 13 10 10 10 8 
Járások, futások 18 15 15 17 18 
Szökdelések, ugrások 13 15 15 15 14 
Dobások, ütések 10 12 12 8 10 
Támasz, függés és egyensúlygyakorlatok 18 12 12 8 8 
Labdás gyakorlatok 13 25 25 31 31 
Testnevelési és népi játékok, néptánc* 32 62 62 62 62 
Küzdőfeladatok és játékok 15 3 3 3 3 
Foglalkozások alternatív környezetben 23 8 8 8 8 
Úszás 18 18 18 18 18 
ÖSSZES ÓRASZÁM 170 180 180 180 180 
Gyógytestnevelés  50 % 18 18 18 18 

* a néptánc esetében a foglalkoztatást osztálybontással oldjuk meg 
 

TÉMAKÖRÖK ajánlott óraszám 
évfolyamonként 

5. 
évfolyam 

6. 
évfolyam 

7. 
évfolyam 

8.  
évfolyam 

Gimnasztika és rendgyakorlatok, prevenció, 
relaxáció 

18 18 folyamatos 18 folyamatos 18 folyamatos 18 folyamatos  

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 23 27 27 22 20 
Torna jellegű feladatmegoldások 23 17 17 20 20 
Sportjátékok 35 81 81 85 85 
Testnevelési és népi játékok 17 7 7 7 9 
Önvédelmi és küzdősportok 20 7 7 5 5 
Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 16 5 5 5 5 
Úszás 18 18 18 18 18 
ÖSSZESEN 170 180 180 180 180 
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HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TANTÁRGYBÓL  
1-2. évfolyam 

TÉMAKÖRÖK ÓRASZÁM TARTALOM TANESZKÖZÖK 
JAVASOLT TERVEZETT 

1. 2. 
Gimnasztika és 
rendgyakorlatok – prevenció, 
relaxáció 

26 egész évben  
folyamatos 

Bemelegítő és levezető gyakorlatok. Egyszerű nyújtó, erősítő és lazító, 
szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok. Eszközzel vagy eszköz nélkül. 
Alapvető tartásos és mozgásos szakkifejezések megismerése, elsajátítása és 
végrehajtása. Játékos gyakorlatsorok zenére, zenés gimnasztika. 
Keringésfokozó feladatok; játékos, zenés gimnasztika; gyermekaerobik. Ízületi 
mozgékonyságfejlesztés. Koordinációfejlesztő finommotoros gyakorlatok. 
Testséma- és testérzékelés-fejlesztő játékos gyakorlatok. Preventív, szokásjellegű 
tevékenységformák végzése. Aktív, mozgásos relaxációs gyakorlatok és az 
interaktív relaxáció gyakorlatai. 

Jelzőszalagok, bóják, 
kézi szerek, tömött 
labdák, CD lejátszó 

Kúszások, mászások 26 10 10 A kúszások, mászások alapvető balesetvédelmi szabályainak megismerése. 
Utánzó mozgások játékos formában; utánzó fogók. Testséma, térbeli tájékozódó 
képesség és szem-kéz-láb koordináció fejlesztése. Izomerő és mozgáskoordináció 
fejlesztése. Kúszó és mászó csapatjátékok. Sor- és váltóversenyek alkalmazása. 
Vízszintes felületeken, ferde vagy függőleges tornaszereken való mászások, 
átmászások. Törzsizom-erősítés. Egyszerű akadálypályák feladatainak teljesítése. 

Tornapad, karikák, kézi 
szerek, bóják, 
zsámolyok, 
ugrószekrény. 

Járások és futások 36 15 15 Járások különböző alakzatokban. Járások mély és magas súlyponti helyzetekben 
(törpejárás, óriásjárás), valamint egyéb utánzó formákban (pl. tyúklépés, lopakodó 
járás, pingvinjárás) Járások sarkon, talp élén, lábujjhegyen. 
A Kölyökatlétika futásokat előkészítő és rávezető gyakorlatai, versenyformái. 
Saroklendítés, térdemelés. Sor- és váltóversenyek párban és csapatban, váltással. 
Futások akadályok felett. Állórajt indulások hangjelre, különböző 
testhelyzetekből. 
Futások különböző formában egyenesen, irányváltásokkal és íven egyenletes 
tempóban és ritmussal. Folyamatos futások 4-6 percen keresztül.  

Bóják, gátak, karikák,  
tornapadok, zsámolyok, 
tömött labdák, kézi 
szerek, sportlétra. 

Szökdelések és ugrások 26 15 15 A Kölyökatlétika ugrásokat előkészítő és rávezető gyakorlatai, versenyformái. 
Helyben szökdelések tapsra, zenére. Szökdelések két lábon előre-hátra-oldalra, 
ugrások fel és le. Sasszé, oldalazó és indiánszökdelés alaptechnikájának 
elsajátítása. Ugrások, szökdelések páros és egy lábon egyenlő és változó 

Kölyökatlétika 
felszerelés, CD lejátszó, 
kézi szerek, tornapadok, 
zsámolyok, sportlétra, 
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távolságra elhelyezett célterületekbe, sportlétrába. Elugrások egy lábról maximum 
5 m nekifutásból ülésbe, guggolásba érkezéssel 30-40 cm-es szivacsra. 
Elugrások egy lábról maximum 5 m nekifutásból, guggolásba érkezéssel 
homokba. Páros lábról felugrások céltárgyak érintésével. 
 

ugródomb, 
homokgödör. 

Dobások, Ütések 20 12 12 A Kölyökatlétika dobásokat előkészítő és rávezető gyakorlatai, versenyformái. 
Könnyű labda fogása, egyszerű karmozgások kézben a labdával, helyben és 
haladás közben. Labda feldobása és elkapása. Alsó dobás két kézzel társhoz. 
Labda gurítása társnak. Kétkezes mellső lökés, hajítás, társhoz vagy célra. 
Könnyű labda gurítása, terelése társhoz vagy célfelületre. Labda dobása, gurítása 
és elkapása helyben és mozgás közben. 

Kölyökatlétika 
felszerelés, gumi- 
labdák, tömött labdák, 
kézi szerek. 

Támasz, függés és 
egyensúlygyakorlatok 

36 12 12 A tér-, izom- és egyensúlyérzék fejlesztése. A helyes testtartás tudatosítása. A 
ritmus és mozgás összhangjának megteremtése.  
Egyszerű talajgyakorlati elemek elsajátítása és esztétikus bemutatása. 
Egyszerű támaszugrások és rávezető gyakorlataik elsajátítása, végrehajtása. 
Akadálypályák leküzdése. Függésben alaplendület. 
Mászó kulcsolás megtanulása. Statikus támaszgyakorlatok gyakorlása. 
Dinamikus támaszgyakorlatok különböző irányokba haladással.  
Statikus és dinamikus függőállások. Egyszerű statikus és dinamikus 
egyensúlyozási gyakorlatok végrehajtása. 

Tornapadok, 
tornaszőnyegek, 
ugrószekrény, dobbantó, 
gyűrű, mászókötél, 
bordásfal. 

Labdás gyakorlatok 26 25 25 A labdás tevékenységek baleset megelőzési szabályainak tudatosítása. 
Kézzel és lábbal, helyben és haladással történő labdavezetési módok 
alaptechnikáinak elsajátítása. A különböző méretű és tömegű labdákkal 
labdavezetési, gurítási, dobási, rúgási és elkapási feladatok. Labdagörgetések 
gyakorlása. Magasan (fej fölött) érkező labda átvétele. 
Ismerkedés a kézzel (kosárérintés, alkarérintés), lábbal (dekázás) és fejjel történő 
pattintó érintések alaptechnikájával. A labdaérzék-fejlesztő, pontosságot, a 
hibaszázalék csökkenését előtérbe helyező páros, csoportos versengések. 
A labdás alaptechnikák vezető műveleteinek tudatosítása. 

Kosárlabdák, 
focilabdák, kézilabdák, 
röplabdák, gumilabdák, 
bóják, zsámolyok, 
karikák, jelölő trikó. 

Testnevelési és népi játékok, 
néptánc 

32 62 62 A különböző testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása.  
Egyszerű fogó- és futójátékok. A fogó- és futójátékokban az irányváltoztatások, 
mély súlyponti helyzetben történő elindulások-megállások, cselezések ütközés 
nélküli megvalósítása. A sportjátékokat előkészítő testnevelési játékokban a 
támadó és védő szerepekhez tartozó ismeretek elsajátítása, feladatainak 
gyakorlása. 
 Statikus célfelületek eltalálására törekvő célzó játékok rendszeres alkalmazása. A 
labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák. A tartó- és 
mozgatórendszer izomzatának erősítése.  
 

Jelzőszalag, jelölő mez, 
kézi szerek, különböző 
méretű labdák, 
zsámolyok, bóják, 
tornapadok. 
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Néptánc – szabadon választható 
A népi játékokon keresztül a közösségi élmény megtapasztalása, a nemi szerepek 
gyakorlása. 
A tánc verbális és nem verbális (gesztus) rendszerének elsajátítása, valamint a 
csoport tagjaival való érintkezés szabályainak gyakorlása. 
 
Az alakzatváltással, illetve párban megvalósuló népi játékokkal a test 
oldaliságára, valamint az alaklátásra vonatkozó ismeretek tudatosítása, a téri 
tájékozódó képesség fejlesztése. 
Az énekléssel kísért játékok gyakorlása által a ritmustartás és ritmusérzékelés 
képességének fejlesztése. 

 
Cd lejátszó, tornabotok.  

Küzdőfeladatok és játékok 30 3 3 A küzdőjátékok baleset megelőzési szabályainak, a sportszerű küzdés 
szemléletének megismerése. A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének 
érzékelésével, annak legyőzési szándékával kapcsolatos egyszerű húzásokra, 
tolásokra épülő páros küzdőjátékok különböző kiinduló helyzetekből, a test 
különböző részeivel, eszközökkel vagy anélkül. 

Húzókötél, tornabot. 

Foglalkozások alternatív 
környezetben 

46 8 8 A szabadtéri foglalkozások baleset- és természetvédelmi szabályainak 
megismerése. A szabadtéri foglalkozások öltözködési szabályainak megismerése. 
A szabadban, illetve a természetben való közlekedés szabályainak elsajátítása. 
Szabadtéri népi játékok elsajátítása (fogójátékok, ugróiskolák). Szabadtéri 
testnevelési játékok elsajátítása. 
Gördülő mozgásformák és téli játékok (roller, kerékpár; hógolyózás, szánkó) 
megismerése. Szabadtéri akadálypályák leküzdése. 
Természetben űzhető sportágak megismerése. 

Jelölő mezek, karikák, 
labdák, bóják, 
kerékpárok, rollerek. 

Úszás 36 18 18 Az öltözői rend és az uszodai magatartás kialakítása. A helyes higiéniai, 
öltözködési szokások kialakítása. 
A víz tulajdonságainak megismerése, valamint a vízmélységgel kapcsolatos 
életvédelmi tudnivalók elsajátítása. 
A vízben végzett játékok, mozgások megszerettetése. 
Vízhez szoktató gyakorlatok elsajátítása, gyakorlása. 
Lebegések, merülések végrehajtása segítséggel és segítség nélkül. 
Siklások elsajátítása hason, háton, deszkával és deszka nélkül / eszközzel és 
eszköz nélkül. Egyszerű vízbeugrások (talpas ugrás). 
Egy választott úszásnem megtanulása és folyamatos gyakorlása.  

Úszófelszerelés, 
úszódeszkák, 
gumilabdák, karikák. 

Gyógytestnevelés 30-50 % 36 összevonva Az alábbi fejlesztési feladatokat kell megvalósítani: 
A helyes légzéstechnika elsajátítás, a helyes testtartás kialakítása.  
A tartó- és mozgatószerv rendszer izomzatának, mozgékonyságának 
(hajlékonyságának) fejlesztését szolgáló különböző testgyakorlatok tudatos, 
pontos végrehajtása. 

Kézi szerek, 
gumilabdák, 
tornapadok, zsámolyok. 
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Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok kiterjesztését szolgáló 
tevékenységek elsajátítása, végrehajtása. 

 

3-4. évfolyam 

TÉMAKÖRÖK ÓRASZÁM TARTALOM TANESZKÖZÖK 
JAVASOLT TERVEZETT 

1. 2. 
Gimnasztika és 
rendgyakorlatok – prevenció, 
relaxáció 

26 egész évben  
folyamatos 

 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek 
elnevezésének, technikai végrehajtásának ismerete. 
2-4 ütemű szabad-, társas és kéziszer-gyakorlatok bemutatás utáni önálló 
végrehajtásra törekvő, pontos és rendszeres kivitelezése. Menet- és 
futásgyakorlatok különböző alakzatokban. Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és 
szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása. 
Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és 
kéziszer-gyakorlatokkal. A biológiailag helyes testtartást és testsémát kialakító 
gyakorlatok végrehajtása önállóan. A szervezet általános bemelegítését szolgáló 
gyakorlatok megismerése. Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok zenére. 

Jelzőszalagok, bóják, 
kézi szerek, tömött 
labdák, CD lejátszó 

Kúszások, mászások 26 10 10 A kúszások, mászások alapvető baleset-megelőzési szabályainak következetes 
betartása. 
Kúszások, mászások, átbújások párban és csapatban, kooperatív jelleggel, szerek 
használatával. Utánzó mozgások játékos formában, különböző tornaszereken. 
Különböző vízszintes tornaszereken, rézsútos felületen és/vagy függőleges 
irányba történő kúszások, mászások. 
Akadálypályák leküzdése. Sor- és váltóversenyek.  

Tornapad, karikák, kézi 
szerek, bóják, 
zsámolyok, 
ugrószekrény. 

Járások és futások 36 15 15 Járások, egyensúlyozó járások különböző irányba. A Kölyökatlétika eszközeivel 
futófeladatok. Saroklendítés, térdemelés futás közben, kombinálva. Sor- és 
váltóversenyek. Futások akadályok felett. 30 m síkfutás sávban az állórajt 
szabályai szerint. Folyamatos futás különböző terepen. Futások párban és 
csoportban, gyors irány- és sebességváltással fogó- és kidobó játékok közben.  
Folyamatos futások 6-8 percen keresztül. 

Bóják, gátak, karikák,  
tornapadok, zsámolyok, 
tömött labdák, kézi 
szerek, sportlétra. 

Szökdelések és ugrások 26 15 15 A Kölyökatlétika eszközeivel ugró és szökdelő feladatok. 
Indiánszökdelés, sasszé és oldalazó szökdelések. Ritmusra végrehajtott 
szökdelések ugrókötélhajtás közben. Szökdelések helyváltoztatás közben. 
Elugrások páros lábon és egy lábon. Távolugrás rövid lendületből szivacsba vagy 
homokgödörbe érkezéssel guggolásba. 
Magasugrás szemből és oldalról, 3-5 lépés lendületszerzéssel.  

Kölyökatlétika 
felszerelés, CD lejátszó, 
kézi szerek, tornapadok, 
zsámolyok, sportlétra, 
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ugródomb, magasugró 
felszerelés, 
homokgödör. 

Dobások, Ütések 20 10 10 A Kölyökatlétika eszközeivel dobófeladatok. 
Különböző labdák mozgatása, átadása labda gurítása társnak különböző 
testhelyzetekben, egy és két kézzel. Testtömeghez igazodó súlyú, de változó 
méretű labdák lökése, hajítása, vetése. A labda biztonságos elkapása. 
Szivacsgerely, kislabda, szoknyás labda, hajítása. Megfelelő labda pattintása 
különböző ütőkkel, labda vezetése, átadása, célra ütése. 
Floorball, tollaslabda ütésmozdulatainak gyakorlása. 
Egy választott ütős sportág játékszerű gyakorlása.  

Kölyökatlétika 
felszerelés, gumi- 
labdák, tömött labdák, 
kézi szerek. 
Floorball felszerelés,  
tollaslabda felszerelés. 

Támasz, függés és 
egyensúlygyakorlatok 

36 10 10 A tér-, izom- és egyensúlyérzék további fejlesztése. A helyes testtartás 
tudatosítása, az ízületi mozgékonyság képességének fejlesztése és az esztétikus 
mozgásvégrehajtás igényének kialakítása. Az önfegyelem megteremtése. 
Gurulóátfordulások végrehajtása kiinduló helyzet nehezítésével. Zsugor fejállás 
elsajátítása. Kézállási kísérletek végrehajtása. Kézen átfordulás oldalra kísérletek 
végrehajtása. Egyszerű támaszugrások és függőleges repülés végrehajtása. 
Akadálypályák leküzdése. Egyszerű támaszgyakorlatok kivitelezése. 
Egyensúlyozási gyakorlatok biztonságos végrehajtása. Függő gyakorlatok 
végrehajtása tornaszereken, természetes akadályokon. Függő állások, függések 
haladással. Mászó kulcsolással mászás (rúdon, kötélen).  

Tornapadok, 
tornaszőnyegek, 
ugrószekrény, dobbantó, 
gyűrű, mászókötél, 
bordásfal. 

Labdás gyakorlatok 26 29 29 A labdás tevékenységek baleset megelőzési szabályainak tudatosítása, 
következetes betartása. A helyben és haladással, kézzel és lábbal történő 
labdavezetési módok végrehajtása.  A különböző méretű és tömegű labdákkal 
labdavezetési, gurítási, dobási, valamint rúgási feladatok különböző irányokba. 
Labdagörgetések gyakorlása kézzel, lábbal. A labdás alaptechnikák fejlesztése. 
Dobások, rúgások helyből célfelületre. Kézzel (kosárérintés, alkarérintés), lábbal 
(dekázás) és fejjel történő pattintó érintések alaptechnikájának elsajátítása.  

Kosárlabdák, 
focilabdák, kézilabdák, 
röplabdák, gumilabdák, 
bóják, zsámolyok, 
karikák, jelölő trikó. 

Testnevelési és népi játékok, 
néptánc 

32 62 62 A különböző testnevelési játékok baleset megelőzési szabályainak tudatosítása, 
következetes betartása. Egyszerű fogó- és futójátékok. Az irányváltoztatások, 
elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása. 
A sportjátékokat előkészítő testnevelési játékokban a támadó és védő szerepekhez 
tartozó ismeretek tudatos alkalmazása. A test érzékelésének fejlesztése, az 
egyensúlyozó képesség fejlesztése. Célzó játékok rendszeres alkalmazása. A 
kooperativitás, a közös célirányos együttműködés erősítése. Sportjátékok labda 
nélküli előkészítő jellegű mozgásainak gyakorlása. A támadó és védő szerepek 
kialakítását elősegítő versengő játékok. Labdával és egyéb eszközökkel történő 
manipulatív mozgásformák gyakoroltatása. A támadó szerepek gyakorlása, a 
védőtől való elszakadás. A védő szerepek tudatosítása. A tartó- és 

Jelzőszalag, jelölő mez, 
kézi szerek, különböző 
méretű labdák, 
zsámolyok, bóják, 
tornapadok. 
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mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 
helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal. 
 
Néptánc – szabadon választható 
Szerep- és párválasztó játékok által a kör- és páros táncok előkészítése 
A körív mentén haladó lent és fent-hangsúlyos gyakorlatok (járás, futás, rida), a 
csárdásmotívumok (egylépéses, kétlépéses, tovahaladó) elsajátítása. 
A táncokban a csárdásmotívumok és mozgáselemek változatainak alkalmazása 
szabad improvizáció során. 
A táncokban az egyes ugrástechnikák közötti különbségek felismerése, a 2/4-es 
lüktetésű zene hangsúlyainak érzékelése, alkalmazása a mozgásvégrehajtásban. 

 
 
 
 
Cd lejátszó, tornabotok.  

Küzdőfeladatok és játékok 30 3 3 A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása.  
Páros, csoportos és csapat jellegű eszközös küzdőjátékok, játékos 
feladatmegoldások szabálykövető végrehajtása. Egyszerű húzásokra, tolásokra, 
kiemelésekre épülő páros, csoportos és csapat jellegű küzdőjátékok gyakorlása. 
Eséstechnikák, gördülések gyakorlása, balesetmentes végrehajtása. 

Húzókötél, tornabot, 
talajszőnyegek. 

Foglalkozások alternatív 
környezetben 

46 8 8 A szabadtéri foglalkozások baleset- és természetvédelmi szabályainak, valamint a 
szabadban, illetve a természetben való közlekedés szabályainak következetes 
betartása. A szabadban végezhető népi játékok, a téli és nyári testgyakorlatok 
lehetőségei ismeretének bővülése (ugrókötél, tollaslabda, görkorcsolya, lovaglás). 
Szabadtéri akadálypályák leküzdése. A megtanult természetben űzhető sportágak 
ismereteinek elmélyítése, fejlesztése (túrázás, kerékpározás, rollerezés 
korcsolyázás). 

Jelölő mezek, karikák, 
labdák, bóják, 
kerékpárok, rollerek, 
tollaslabda felszerelés, 
korcsolyák. 

Úszás 36 18 18 Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési 
szokások kialakítása. A vízben végzett játékok megszerettetése. Lebegések, 
merülések végrehajtása segítség nélkül. Siklások, lábtempók gyakoroltatása 
hason, háton. A már tanult úszásnem/ek technikájának csiszolása, levegővétel 
rávezető gyakorlatai (amennyiben az 1–2. osztályban tanult úszni). 
Választott újabb úszásnem(ek) megtanulása és folyamatos gyakorlása,  
távolságának fokozatos növelése. Víz alatti úszások. Segédeszközök 
felhasználásával, folyamatos hibajavítással, felzárkóztatással a tanulási folyamat 
hatékonyságának növelése. 

Úszófelszerelés, 
úszódeszkák, 
gumilabdák, karikák. 

Gyógytestnevelés 30-50 % 36 összevonva A gyógytestnevelés fejlesztési feladatai megjelennek a különböző témakörökbe 
ágyazottan, annak szerves részeként. Azokon kívül az alábbi fejlesztési 
feladatokat kell megvalósítani:  
A helyes légzéstechnika elsajátítása, tudatos alkalmazása. A helyes testséma 
kialakítását szolgáló gyakorlatok pontos végrehajtása. A biomechanikailag helyes 
testtartás kialakítása, megtartása. Egyszerűbb és összetettebb korrekciós 
gimnasztikai gyakorlatok pontos elsajátítása, önálló végrehajtása.  

Kézi szerek, 
gumilabdák, 
tornapadok, zsámolyok. 
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Egyszerűbb, a helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatsorok összeállítása 
tanári segítséggel, azok önálló végrehajtása. 

 

5-6. évfolyam 

TÉMAKÖRÖK ÓRASZÁM TARTALOM TANESZKÖZÖK 
JAVASOLT TERVEZETT 

1. 2. 
Gimnasztika és 
rendgyakorlatok – prevenció, 
relaxáció 

36 egész évben  
folyamatos 

18 

Gimnasztikai elemek elnevezésének, technikai végrehajtásának önálló 
alkalmazása. 
4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszer-gyakorlatok önálló végrehajtása. 
2-3 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatsor összeállítása. 
Alakzatok alkalmazó gyakorlása. Menet- és futásgyakorlatok különböző 
alakzatokban. Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése. A helyes testtartás 
kialakítását elősegítő gyakorlatok. Az egyszerűbb relaxációs technikák elsajátítása 
és alkalmazása. Egyszerű és összetett gimnasztikai gyakorlatok zenére.  

Kézi-szerek, zsámolyok, 
tornapad, bordásfal, 
karika, tornabot, fitness 
szőnyegek, CD lejátszó. 

Atlétika jellegű 
feladatmegoldások 

46 27 27 Futóiskolai és futófeladatok 20–40 m hosszan.  
Ugrófeladatok. Rajtgyakorlatok, rajtversenyek. Térdelőrajt 20–30 m kifutással 
időre, sprintfutások 30–60 m-en időre. Váltófeladatok alsó és felső váltással. 
Dobógyakorlatok 1–3 kg-os tömött labdával. Távolugrás lépő technikával. 
Felugrások egy lábról gumiszalagra, lécre, szemből és oldalról nekifutással 5–7 
lépésből, átlépő, hasmánt technikával. Az állóképesség, a szívműködés és a 
testtömeg-kontroll összefüggéseinek megismerése. Folyamatos futások egyenletes 
ritmusban és tempóváltással 8-10 percen keresztül. Az atlétika főbb 
versenyszabályainak megismerése, gyakorlatban történő alkalmazása. 

Zsámolyok, tornapadok, 
gátak, tömött labdák, 
bóják, váltóbot, stopper, 
kislabdák, mérőszalag, 
magasugró felszerelés.  

Torna jellegű 
feladatmegoldások 

46 17 17  Az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű feladatmegoldások szempontjából 
fontos motorikus képességek (erő, ízületi mozgékonyság, izomérzékelés) további 
fejlesztése. Segítségadás tanítása, tanulása. A „tornászos” mozgás elsajátítása. 
A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, 
támlázások, támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és 
átugrások végrehajtása. Akrobatikus elemek, egyensúlyi elemek, gurulások, 
emelések, fellendülések, billenések, átfordulások végrehajtása. Gimnasztikus 
elemek (csak lányok) – lépések, járások, testsúlyáthelyezések, szökkenések, 
ugrások, fordulatok – kivitelezése. Egyensúlyozási gyakorlatok megvalósítása 
helyben helyzetváltoztatásokkal és különböző kartartásokkal, valamint 
helyváltoztatással eltérő irányokba tornapadon, annak merevítő gerendáján 
és/vagy gerendán. Mászó kulcsolással mászás (rúdon, kötélen), vándormászás 

 Tornapad, 
tornaszőnyeg, dobbantó, 
svédszekrény, 
mászókötél, mászórúd, 
bordásfal, zsámolyok, 
alacsony gerenda, 
gyűrű. 
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lefelé; függeszkedési kísérletek, mászóversenyek. A női és férfitorna főbb 
versenyszámainak, azok alapvető szabályainak megismerése. 
Talajon: 
Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző 
testhelyzetekbe. Fejállás. Kézállásba fellendülés segítségadással, falnál és 
önállóan. 
Kézen átfordulás oldalra mindkét irányba. Repülő gurulóátfordulás. Híd, 
mérlegállás és spárga kísérletek végrehajtásának tökéletesítése. Összefüggő 
talajgyakorlat összeállítása. 
Ugrószekrényen: 
Keresztbe állított ugrószekrényen zsugor-kanyarlati átugrás, huszárugrás és 
guggoló átugrás. Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás után 
gurulóátfordulás előre, leguggolás, valamint leterpesztés. Gurulóátfordulás előre 
ugródeszkáról történő elrugaszkodással. 
Gerendán (lányoknak) 
Alacsony gerendán: felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és 
lábterpesztéssel leugrás. Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel 
is; mérlegállás. Támaszhelyzeten át fel- és leugrás. 
Gyűrűn: (Fiúknak) Érintő magas gyűrűn: függésben térd- és sarokemelések; 
alaplendület; zsugorlefüggés; lefüggés; fellendülés lebegő függésbe; hátsó 
függésből emelés lebegő függésbe; homorított leugrás. 
(Lányoknak) Lendületek előre-hátra; fellendülés lebegő függésbe; 
zsugorlefüggés. 

Sportjátékok 70 81 81  Két választott sportjáték alapvető technikai és alaptaktikai elemeinek, 
szabályainak elsajátítása. Folyamatos csapatjáték kialakítása könnyített szabályok 
mellett. 
1-1 elleni játékszituációkban a labdatartás, labdafedezés alapelveinek tudatos 
alkalmazása. Emberelőnyös és létszám azonos kisjátékokban a labda nélküli 
támadó mozgások, védőtől való elszakadás módjainak gyakorlása. A helyezkedés 
tudatos alkalmazása. A sportjátékokban megjelenő egyéni és csapatrész támadó, 
védekező alaptaktikai és ezekre épülő technikai elemeinek (emberfogás, 
területvédekezés, letámadás, támadóalakzat) megismerése, gyakorlása. 
Kézilabda 
A labda nélküli technikai elemek, mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 
lábmunka, indulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és 
lefordulással, felugrások-leérkezések elsajátítása. Az egy és két kézzel történő 
labdaátadások helyben és mozgásból, labdaátvételek különböző irányokból. 
Az „add és fuss” elv alkalmazása az egyszerű és összetett labdás koordinációs 
gyakorlatokban. Labdavezetés irány- és iramváltásokkal, indulócselek 

 Gumilabdák, bóják, 
jelölő mezek.  
 
 
 
 
 
 
 
Kézilabdák, szivacs 
kézilabdák, bóják, jelölő 
mezek, sportlétra, 
karikák, zsámolyok. 
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alkalmazása 1-1 elleni játékokban. Kapura dobások helyből, kilépéssel, 3 
lépésből, különböző támadó helyekről. Alapvető szabályok ismerete, törekvés a 
szabályok betartására. A szélességi vonalvédekezés (6-0-ás területvédekezés) 
megismerése. A kapus alaphelyzetének kialakítása; magasan, félmagasan, laposan 
és pattanásból érkező labdák védési technikájának elsajátítása kézzel és lábbal. 
Kosárlabda 
A labda nélküli technikai elemek, mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 
lábmunka, a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, 
felugrások egy és két lábról, leérkezések megtanulása, végrehajtása kontrollált 
környezetben, egyszerűbb játékszituációkban. Labdavezetés irányváltásokkal, 
ritmusos labdavezetés, rövid és hosszú indulás, együtemű megállás, kétütemű 
megállás, sarkazás, irányváltoztatási módok elsajátítása megadott feltételekkel. 
Labdaátadások mozgásból mozgó társnak. Helyből történő kosárra dobás. 
Labdaleütésből, majd folyamatos labdavezetésből és társtól kapott labdából 
történő fektetett dobás technikájának ismerete, gyakorlati elsajátítása. 1-1 elleni 
játék gyakorlása. Gyorsindulások. Támadó és védő szerepek gyakorlása. Alapvető 
szabályok, az ellenféllel történő szabálytalanságok módjainak ismerete, törekvés a 
szabályok betartására. Kosárlabda játék a szabályok betartásával. 
Röplabda 
A labda nélküli alaphelyzet, a helyezkedés tudatosítása. A kosárérintés, az 
alkarérintés, az alsó egyenes nyitás elsajátítása egyéni és páros gyakorlatokban.  
Kisjátékokban a nyitásfogadás, feladás elsajátításával törekvés a három érintéssel 
történő játékra könnyített feltételek mellett. Helyezkedési módok megismerése. 
Forgásszabály alkalmazása. A csapattársak közötti kommunikáció jelentőségének 
tudatosítása az eredményes játék érdekében. 
Labdarúgás 
A labda nélküli technikai elemek ismerete, alkalmazása a játék folyamatában. 
Labdavezetések és labdaátadások gyakorlása. Alakzattartással történő labdás 
koordinációs passzgyakorlatok. Rúgások gyakorlása célba. A labda nélküli 
támadó szerepek megismerése. A különböző védőszerepek megismerése. 
Kényszerítő átadások gyakorlása. Változatos alakú, méretű pályán az 1-1 és 2-2 
elleni játékszituációk védő és támadó szerepeinek gyakorlása. Emberelőnyös 
kisjátékokban a támadó játékosok együttműködésének, a védő játékosok 
helyezkedésének gyakorlása. Létszám azonos kisjátékok és mérkőzésjátékok 
változatos szabályokkal. A kapus alaphelyzet kialakítása, guruló, félmagas és 
magas ívelt labdák elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás gyakorlása állított, 
lepattintott labdával. 
Floorball 

 
 
 
 
 
Kosárlabdák, jelölő 
mezek, bóják, 
zsámolyok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Röplabdák, röplabda 
állványok, röplabdaháló, 
jelölő mezek, bóják, 
karikák. 
 
 
 
Focilabdák, bóják, 
jelölő mezek, sportlétra, 
karikák. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Floorball felszerelés 
(ütők, labdák), jelölő 
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Labda nélküli technikai elemek elsajátítása. Labdabiztonságot növelő 
gyakorlatok. Labda terelése egyenes vonalban és irányváltoztatással. Labdaütések 
palánkra és társnak. Labdaátadások társnak. Kapura lövések. Kapus 
alaphelyzetének kialakítása, kapura lőtt labdák védése. A támadójátékosok 
együttműködése és a védőjátékos helyezkedésének gyakorlása. 

mezek, bóják, 
zsámolyok. 
 
 

Testnevelési és népi játékok 34 7 7  A baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, következetes betartása. Egyszerű 
fogó- és futójátékokban az üres területek felismerése, a játéktér határainak 
érzékelése. Labdás fogó- és futójátékokban az irányváltoztatások, az elindulások-
megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása. 1-1 elleni játékhelyzetek 
gyakorlása. Dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű eszközöket 
felhasználva, egyéni és csapatjátékokban. Az egyszerű és összetett sportági 
technikák gyakorlása. A támadó és védő szerepek alkalmazását elősegítő páros és 
csoportos versengések.  A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, 
kúszásokat, mászásokat, statikus helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, 
futó- és fogójátékokkal. 

Különböző méretű 
labdák, tornakarikák, 
bóják, zsámolyok, 
tornapadok, jelölő 
mezek, tömött labda, 
ugrókötél, húzókötél, 
bordásfal. 

Önvédelmi és küzdősportok 40 7 7 A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása. 
Állásban és egyéb kiinduló helyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a 
gyorsaságot, az egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő páros, csoportos és 
csapatjellegű küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető 
végrehajtása. A gyorsaságot, az egyszerű reagálási képességet, az 
egyensúlyérzéket fejlesztő páros, csoportos és csapat jellegű feladatmegoldások 
alkalmazása társérintés bekapcsolásával. Egyszerű húzásokra, tolásokra, ütésekre, 
rúgásokra épülő páros küzdőjátékok képességfejlesztő célú alkalmazása. 
Eséstechnikák. 

Tornaszőnyegek, 
húzókötél, tornabot, 
zsámolyok, tornapad. 

Alternatív környezetben 
űzhető mozgásformák 

32 5 5 A szabadban végezhető sportágak ismeretének bővítése (frizbi, futás, 
görkorcsolya, túrázás, tájfutás parkban, streetball, tollaslabda, jóga, 
kerékpározás). 
Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, jártasság szintű elsajátítása 
(szánkózás, korcsolyázás). A turistajelzések megismerése, alkalmazása 
segítséggel.  
Szabadtéri akadálypályák leküzdése.  

Frízbi, görkorcsolya, 
tollaslabda felszerelés, 
jelölő mezek, bóják. 

Úszás 36 18 18  Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési 
szokások automatizálása. A balesetek megelőzésére tett intézkedések 
megismerése. 
A vízben végezhető játékok tanulása, az úszások megszerettetése.  
A korábban elsajátított úszásnem(ek) gyakorlása, technikájának javítása. 
Választott újabb úszásnem(ek) megtanulása és folyamatos gyakorlása. Hátúszó 
rajt és a fejesugrás elsajátítása. Merülési versenyek, úszóversenyek.  

Úszódeszkák, 
gumilabdák, karikák.  
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Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak 
megfelelően. 

Gyógytestnevelés 30-50 % 36 összevontan 
 

Egyszerűbb légző-gyakorlatok összeállítása. 
A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása, megtartása, tudatosítása. 
A 4-5 gyakorlatból álló gyakorlatsor önálló összeállítása kis tanári segítséggel. 
Összetett korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos elsajátítása, önálló 
végrehajtása, alkalmazása. A tartó- és mozgató szervrendszer izomzatának, 
mozgékonyságának (hajlékonyságának) fejlesztését szolgáló különböző 
testgyakorlatok önálló összeállítása tanári segítséggel, azok tudatos, pontos 
végrehajtása. Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok növelését szolgáló 
tevékenységek megismerése, végrehajtása. 

Kézi szerek, 
gumilabdák, 
tornapadok, zsámolyok. 

 
7-8. évfolyam 

TÉMAKÖRÖK ÓRASZÁM TARTALOM TANESZKÖZÖK 
JAVASOLT TERVEZETT 

1. 2. 
Gimnasztika és 
rendgyakorlatok – prevenció, 
relaxáció 

36 egész évben 
folyamatos 

18 

A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek 
elnevezésének, technikai végrehajtásának önálló alkalmazása. 
4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok ismertetés utáni pontos és 
rendszeres végrehajtása, alkalmazása. 5-6 gyakorlatból álló gimnasztikai 
gyakorlatok összeállítása, végrehajtása tanári kontrollal. 
A bemelegítés és a harmonikus erőfejlesztés egészségmegőrző hatásának 
tudatosítása, alapelveinek elsajátítása. Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és 
szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása. Menet- és futásgyakorlatok különböző 
alakzatokban. 
Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és 
kéziszer- és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal). 
A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok 
összeállítása, azok gyakorlása. A terhelések után végzett nyújtó hatású 
gyakorlatok jelentőségének ismerete, azok összeállítása tanári segítséggel. A 
mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 
stratégiák tanári segítséggel történő alkalmazása. Az egyszerűbb relaxációs 
technikák elsajátítása és alkalmazása  
Összetett gimnasztikai gyakorlatok, illetve egyszerűbb gimnasztikai gyakorlatok 
lépéskombinációkkal zenére. 

Kézi-szerek, zsámolyok, 
tornapad, bordásfal, 
karika, tornabot, fitness 
szőnyegek, CD lejátszó. 

Atlétika jellegű 
feladatmegoldások 

46 22 20  A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-, mozgásképesség- és 
egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása. 

Zsámolyok, tornapadok, 
gátak, tömött labdák, 
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Futóiskolai gyakorlatok, futófeladatok különböző irányokba és kombinációkban, 
variációkban, egyenes vonalon, íveken és irányváltással. Vágtafutások 60–100 m-
en ismétléssel, mozgáskészség- és mozgásképesség-fejlesztéssel.  
Egyenletes futások tempótartással 8-12 percig, futások 100–400 m-es távolságon 
egyenletes és változó iramban.  
Ugróiskola-gyakorlatok kis és közepes lendületből. Dobógyakorlatok könnyített 
és nehezített szerekkel. Távolugrás közepes (6–10 lépés) és hosszabb (10–14 
lépés) nekifutással, lépő technikával. Magasugrás átlépő, hasmánt vagy flop 
technikával. Súlylökés 3–4 kg-os szerrel, egy kézzel helyből szemből és oldalról, 
oldalt beszökkenéssel vagy háttal becsúszással. 
Kislabdahajítás 5–7 lépéses dobóritmussal, két-három keresztlépéssel célra és 
távolságra 
Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 
gyakorlatainak összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal. 
Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása.  
Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak, kiemelkedő külföldi és magyar 
személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése. 

bóják, váltóbot, stopper, 
kislabdák, mérőszalag, 
magasugró felszerelés.  

Torna jellegű 
feladatmegoldások 

46 20 20 A torna jellegű mozgásformák egészségfejlesztő szerepének tudatosítása. 
A téri tájékozódó képesség és egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű 
feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 
mozgékonyság, izomérzékelés) további fejlesztése. A gyakorlás biztonságos 
körülményeinek megteremtése, a segítségadás elsajátítása. 
Differenciált gyakorlás a testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés 
állapotnak megfelelően 
(Csak lányok) Gimnasztikus – lépéseket, járásokat, testsúly-áthelyezéseket, 
szökkenéseket, ugrásokat, fordulatokat tartalmazó – gyakorlatok kivitelezése. 
A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, 
támlázások, támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és 
átugrások végrehajtása. A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, 
levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal. 
A női és férfitorna meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 
olimpikonjainak megismerése. 
Talajon: 
Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző 
testhelyzetekbe; gurulóátfordulások sorozatban is. Fejállás különböző kiinduló 
helyzetekből, különböző lábtartásokkal. Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás 
előre. Kézen átfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel. 

Tornapad, tornaszőnyeg, 
dobbantó, svédszekrény, 
mászókötél, mászórúd, 
bordásfal, zsámolyok, 
alacsony gerenda, 
tornapad, gyűrű. 
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Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk). Csúsztatás nyújtott 
ülésből hason fekvésbe és vissza (lányok). Vetődés mellső fekvőtámaszból 
nyújtott ülésbe (fiúk). Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel. 
Ugrószekrényen: 
Keresztbe állított ugrószekrényen guggoló átugrás. Hosszába állított 
ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés. Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról 
történő elrugaszkodással. 
Gerendán (tornapadon) 
Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel is; mérlegállás; járás 
guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás. Függőleges repülés különböző 
kiinduló helyzetekből. Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok. 
Gyűrűn: 
(Fiúknak) Magas gyűrűn: alaplendület; zsugorlefüggés; lendület előre 
zsugorlefüggésbe; zsugorlefüggésből ereszkedés hátsó lefüggésbe; homorított 
leugrás hátra, lendületből. 
(Lányoknak) Érintő magas gyűrűn: lendületek előre-hátra; fellendülés 
lebegőfüggésbe; zsugorlefüggés; ereszkedés hátsó függésbe; függésben lendület 
hátra, homorított leugrás. 
Mászó-kulcsolással mászás (rúdon, kötélen), vándormászás felfelé és lefelé; 
függeszkedési kísérletek felfelé; mászóversenyek. 

Sportjátékok 70 85 85  Két választott sportjáték alapvető technikai és taktikai elemeinek, szabályainak 
készségszintű elsajátítása, alkalmazása. A folyamatos csapatjáték kialakítása az 
adott sportág versenyszabályai mellett. A labdatartás, labdafedezés tudatos 
alkalmazása. A labda nélküli támadó mozgások, védőtől való elszakadás 
módjainak gyakorlása. A helyezkedés tudatos alkalmazása. Az egyéni és 
csapatvédekezés (emberfogás és területvédekezés) alkalmazása, gyakorlása.  
Bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és végrehajtása tanári 
kontrollal. Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar 
személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése. 
Kézilabda 
A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 
lábmunka, indulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és 
lefordulással, felugrások-leérkezések – alkalmazása. Beugrásos és felugrásos 
kapura dobások előzetes lendületszerzésből. Labdaátadások helyben és 
mozgásból, gyors indulásokban és lerohanásokban. Összetett labdás koordinációs 
gyakorlatok egy és több labdával. Labdavezetés irány- és iramváltásokkal, 
indulócselek összekapcsolása kapura dobásokkal. Kapura dobások bedőlésből, 
bevetődésből, ejtésből, felugrásból, beugrásból, félaktív, majd aktív védőjátékos 
ellen. Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása 
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játéktevékenységben. Területvédekezés alkalmazása játékban. A kapus 
alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben. 
Kosárlabda 
A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 
lábmunka, a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, 
felugrások egy és két lábról, leérkezések – készségszintű alkalmazása 
játéktevékenységben. A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd 
ütemtartással, a rövid- és hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos 
labdavezetésből, a kétütemű megállás egy és két labdaleütésből, a sarkazás, a 
labdavezetés közben történő egyszerűbb irányváltoztatási módok alkalmazása a 
mérkőzésjátékokban. Labdaátadások különböző módjainak végrehajtása. 1-1 
elleni játék gyakorlása labdaszerzést követően, indulási joggal rendelkező, majd 
indulási joggal nem rendelkező támadó esetében (adogatóval). 
Létszám-azonos mérkőzésjátékok szabálymódosításokkal. 
Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban. 
Fektetett dobás gyakorlása félaktív vagy aktív védő játékos jelenlétében. 
Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben. 
Röplabda 
A felső egyenes nyitás alaptechnikájának elsajátítása, gyakorlása célfelületre. 
Távolról érkező labda megjátszása társnak (nyitásfogadás, ellenfél térfeléről 
érkező labda) alkar- és kosárérintéssel. A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó 
egyenes nyitás gyakorlása célfelület beiktatásával, készségszintű alkalmazása 
különböző játékhelyzetekben. Kisjátékokban (2-2, 3-3, 4-4) a nyitásfogadás, 
feladás elsajátításával törekvés a három érintéssel történő labdamegjátszásra. 
Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú 
játékokban. A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete. Forgásszabály önálló és 
tudatos alkalmazása. 
Labdarúgás 
A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő 
elindulások, megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások 
ismerete – alkalmazása a játék folyamatában. 
Labdavezetések, átadások és átvételek megfelelő módjainak alkalmazása a 
játékhelyzethez igazodva. Alakzattartással, alakzatbontással- és építéssel történő 
labdás koordinációs passzgyakorlatok. Kényszerítő átadások gyakorlása 2-0-ás, 
majd 2-1-es taktikai helyzetben. 3-2, 4-2 és 4-3 elleni emberelőnyös 
kisjátékokban a támadó játékosok együttműködésének, a védő játékosok 
összehangolt helyezkedésének gyakorlása. Rúgások gyakorlása célba belső 
csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, mozgásból, a futással 
megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával. Kisjátékok és 
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mérkőzésjátékok változatos szabályokkal. A területvédekezés alkalmazása a 
játékban 
Üres passzsávok hatékony megjátszása időkényszer alatt, a védekező játékos 
mozgásirányának gyakorlása. A kapus alaphelyzet kialakítása, guruló, félmagas 
és magas ívelt labdák elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás gyakorlása állított, 
lepattintott labdával. 
Floorball 
Labda nélküli technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és védő 
alapmozgások, a helyes ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-megállások, 
cselezések irányváltoztatással – alkalmazása a játék folyamatában. 
Labdavezetések, átadások, átvételek megfelelő módjainak alkalmazása a 
játékhelyzethez igazodva. 
Labdaátadások társnak palánk segítségével. Kapura lövések labdavezetésből. 
Szabad ütések, büntető ütések gyakorlása. Kapus alaphelyzet kialakítása, kapura 
lőtt labdák védése.  

 
 
 
 
 
 
Floorball felszerelés, 
jelölő mezek, bóják. 

Testnevelési és népi játékok 34 7 9 A testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, következetes 
betartása. A manipulatív mozgásformákkal nehezített, figyelemmegosztást 
igénylő egyszerű fogó- és futójátékokban (pl. labdavezetéses fogók) a teljes 
játékteret felölelő mozgásútvonalak kialakítása, az üres területek felismerése, a 
játéktér határainak érzékelése.  
A játékhelyzethez igazodó legmegfelelőbb együttműködési lehetőségek 
kiválasztására épülő testnevelési játékok gyakorlása (pl. 3 csapat egymás ellen, 
joker játékosok az oldalvonalon).  
Labdás manipulatív mozgásformákkal (pl. labdavezetés) fogó- és futójátékokban 
az irányváltoztatások, az elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli 
megvalósítása. A támadó és védő szerepek alkalmazását elősegítő páros és 
csoportos versengések. A labdával és egyéb eszközökkel történő mozgásformák 
gyakoroltatása egyénileg, párban és csoportokban, a mozgásvégrehajtás 
hibaszázalékának csökkentésére törekedve, időkényszer bekapcsolásával. 
1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása. 
A sportjátékok speciális mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések 
változatos tömegű és méretű eszközöket felhasználva, fokozatosan nehezedő 
gyakorlási feltételek mellett egyéni és csapatszintű célzó játékokban. 
Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos 
játékokban (pl. váltó- és sorversenyek) 
A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, 
statikus helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal. 

Különböző méretű 
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bordásfal. 



223 
  

Önvédelmi és küzdősportok 40 5 5  A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása 
Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva. Az állásban és 
egyéb kiinduló helyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, az 
egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő, társérintés nélküli páros, csoportos és csapat 
jellegű eszközös küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető 
végrehajtása.  
Az egyensúlyérzéket fejlesztő páros, csoportos és csapat jellegű 
feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával. A fizikai 
kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával 
kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra épülő páros küzdőjátékok rendszeres 
képességfejlesztő célú alkalmazása. Tervszerű gondolkodást, problémamegoldó 
készséget fejlesztő összetett játékok, különböző küzdőtechnikák alkalmazásával, 
húzások, tolások, billentések, egyensúlyi helyzet megbontása és visszaszerzése. 
Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása. 
A tradicionális magyar küzdősportok (birkózás, karate, ökölvívás, dzsúdó) 
történetének, meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak 
megismerése, a sportágak szabályrendszerének átismétlése. 

Tornaszőnyegek, 
húzókötél, tornabot, 
zsámolyok, tornapad. 

Alternatív környezetben 
űzhető mozgásformák 

32 5 5  A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, 
szerepének tudatosítása. A szabadban végezhető sportágak ismeretének további 
bővítése (futás, görkorcsolya, túrázás, tájfutás erdőben, streetball, nordic walking, 
lovaglás, asztalitenisz, tollaslabda, jóga, kerékpározás). Téli és nyári rekreációs 
sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (korcsolyázás). Szabadtéri 
akadálypályák leküzdése. Az alternatív környezetben űzhető sportok specifikus 
bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és végrehajtása tanári 
kontrollal 
Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 
személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése. 

Frízbi, görkorcsolya, 
tollaslabda felszerelés, 
jelölő mezek, bóják. 

Úszás 36 18 18  A balesetek megelőzésére tett intézkedések megismerése. A víz szeretete mellett 
annak veszélyeinek megismerése. Alapvető vízből mentési, életmentési ismeretek 
elsajátítása. Az úszásnál érvényesülő hidrosztatikai és hidrodinamikai 
törvényszerűségekről alapvető ismeretek szerzése. A kitartás, önfegyelem és 
küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotónia tűrés továbbfejlesztése 
A közösségi szellem fejlesztése. A vízben végezhető játékok tanulása, az úszások 
megszerettetése. A korábban tanult úszásnem(ek) folyamatos gyakorlása, 
technikájának javítása. (Amennyiben 1–6. osztályban tanult úszni.) Választott 
újabb úszásnem(ek) megtanulása és folyamatos gyakorlása. A vízilabdázás és 
egyéb vízben űzhető sportok megismerése. Aerob állóképesség fejlesztése az 
úszás ritmusának alakításával. Anaerob állóképesség fejlesztése rövid távok 
többszöri, erőteljes leúszásával. Segédeszközök felhasználásával, folyamatos 

Úszódeszkák, 
gumilabdák, karikák.  
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hibajavítással, felzárkóztatással a tanulási folyamat hatékonyságának növelése. 
Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak 
megfelelően.  
Az úszás specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és 
végrehajtása tanári kontrollal. Az úszás és a vízilabda sportágtörténetének, 
jelentős külföldi és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése.  

Gyógytestnevelés 30-50 % 36 összevontan 
 

Az alábbi fejlesztési feladatokat kell megvalósítani: 
A helyes légzéstechnika elsajátítása. A helyes testséma kialakítását szolgáló 
gyakorlatok pontos végrehajtása segítségadással, majd anélkül.  
A helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok összeállítása segítséggel. 
Összetett korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos elsajátítása, önálló 
végrehajtása. Az izomzat mozgékonyságának (hajlékonyságának) fejlesztését 
szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása tanári kontrollal, a testgyakorlatok 
tudatos, pontos végrehajtása. Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének 
felismerése, kitartásra nevelés. Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok 
növelését szolgáló tevékenységek megismerése, végrehajtása. A káros életviteli 
szokások beazonosítása, ok-okozati összefüggéseinek megértése.  

Kézi szerek, 
gumilabdák, gumikötél, 
gumiszalag, tornapadok, 
zsámolyok. 

 

 


