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1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1.1.

A házirend célja

Az iskola megfelelő működésének egyik alapvető feltétele a törvényes házirend megléte,
mely az iskola diákjainak alkotmánya. Biztosítja az intézmény életének szervezését, a
pedagógiai programban meghatározott célok megvalósítását és az értékek közvetítését.
Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, az iskola munkarendjét, a balesetvédelmi
rendszabályokat, valamint a helyiség- és területhasználati szabályokat. A házirend hatálya
kiterjed az iskola által az iskolaépületben, annak közvetlen környezetében és a külső
helyszíneken szervezett valamennyi programra, a tanítás idejére és azon kívül. Elősegíti
iskolánk oktató és nevelő feladatainak ellátását, ezért betartása és betartatása kötelező az
iskolaközösség tagjai számára.
1.2.

Törvényi háttér

Az Ibolya Utcai Általános Iskola alapfokú oktatási intézmény. A házirendre vonatkozó
jogszabályok, belső szabályozások, tanügyi dokumentumok:
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
- a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet,
- a szakmai alapdokumentum,
- a szervezeti és működési szabályzat,
- a pedagógiai program.
A házirendet
- elkészíti és elfogadja a nevelőtestület,
- jóváhagyja az intézményvezető,
- véleményezi a szülői szervezet és a diákönkormányzat,
- jogi szempontból ellenőrzi a fenntartó.
A házirend szabályai – mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák –
kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre: tanulóra, pedagógusra és
más alkalmazottra egyaránt.
Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráján kötelesek feldolgozni
tanítványaikkal a házirend szövegét.
1.3.

Az intézmény adatai
Neve:
Székhelye:
Alapító szerve:
Fenntartója:
Oktatási azonosítója:

1.4.

Ibolya Utcai Általános Iskola
4027 Debrecen, Ibolya u. 3.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Debreceni Tankerületi Központ
031095

Az iskola nagyobb tanulóközösségei

A tanulók nagyobb közössége alatt az egy évfolyamra járó tanulók közösségét értjük.
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A tanulók nagyobb közösségeit érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés kikéri a
diákönkormányzat véleményét, javaslatát, lehetővé teszi az ilyen témájú nevelőtestületi
értekezleten képviselőjük részvételét.
2.
2.1.

JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK
Általános szabályok

A tanulónak joga van a róla nyilvántartott személyes adatait megtekinteni, abban korrekciót
kezdeményezni.
A személyes adataira vonatkozó kérdéseivel az osztályfőnökéhez fordulhat. Kérdésére
lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 8 napon belül érdemi választ kell kapnia.
A tanuló vagy törvényes képviselője az osztályfőnöke segítségével írásban kérheti az iskola
által nyilvántartott adatok törlését, helyesbítését.
A tanulónak joga, hogy személyiségi jogait tiszteletben tartsák. E jogának gyakorlása azonban
nem korlátozhat másokat e jogaik érvényesítésében.
A tanuló személyiségének, emberi méltóságának megsértése, testi épségének veszélyeztetése
súlyos fegyelmi vétségnek számít. Az ilyen vétséget azonnal jelenteni kell az iskola
vezetőségének, és szükség szerint fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.
A tanulók, az osztályok a diákönkormányzat (továbbiakban DÖK) képviselőinek
közvetítésével juttathatják el kérdéseiket az iskolai DÖK vezetőségéhez. A DÖK vezetősége
írásban továbbítja a kérdést az intézményvezetőnek. Az ily módon feltett kérdésekre a tanulók
nagyobb közössége 15 napon belül írásban kap választ.
A gyermeknek, tanulónak joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon
véleményt nyilvánítson minden kérdésről, továbbá tájékoztatást kapjon a személyét és
tanulmányait érintő kérdésekről a megfelelő helyen és időben.
A szülők és diákok szabad véleménynyilvánítása során nem sérülhetnek az iskola
alkalmazottainak, illetve tanulóinak személyiségi jogai, emberi méltóságuk.
Az osztály diákközösségének képviseletét és érdekvédelmét az osztály diákképviselői (DÖK
képviselők) látják el az osztályfőnökkel egyeztetett működési rend szerint.
2.2.

A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai és eljárásrendje

A tanulói jogviszony a beiratkozással keletkezik. A tanulónak ettől a naptól kezdően jár a
diákigazolvány és járnak a hozzá kapcsolódó kedvezmények.
A tanuló szülője jogosulttá válik a jogszabály szerinti iskoláztatási támogatásra,
gyermekétkezési kedvezményre. A szorgalmi időhöz illetve a tanítás szervezéséhez, rendjéhez
kapcsolódó jogok gyakorlása a tanév első napjától illeti meg a tanulót. A tanulói jogviszony
fennállása alatt minden tanulóra kiterjed a házirendben megfogalmazott jogok és kötelességek
köre.
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A másik nevelési-oktatási intézményből átjelentkezőnek lehetősége van arra, hogy látogatást
tegyen leendő osztályában, melyre szülei is elkísérhetik, hogy közvetlen tapasztalatokat
szerezzenek. Az iskolába való felvételről az intézményvezető az érintett pedagógusok
véleményének kikérésével az osztályok létszámát, tanulmányi teljesítményét és közösségi
érdekeit figyelembevéve dönt.
Az átvétel útján történő felvételt az Értesítés iskolaváltozásról elnevezésű nyomtatvány
kitöltésével dokumentáljuk, amelyet hivatalból megküldünk a volt iskolának.
A tanulói jogviszony az átíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló
jogait ettől az időponttól kezdve gyakorolhatja.
2.3.

A tanulók jogai

Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján.
Az iskola minden tanulójának joga, hogy
- színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan részt vegyen;
- igénybe vegye az iskola létesítményeit, a tanintézet nyújtotta tanulmányi és egyéb
kedvezményeket (korrepetálás, tanfolyam, szakkör, sportkör, könyvtár, kedvezményes
étkezés stb.);
- napközi otthonos ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön;
- személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet
biztosítsanak számára;
- tájékozódjon az iskola dokumentumairól;
- megismerje a róla nyilvántartott adatokat, és szükség esetén azokat korrigáltathassa;
- érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön;
- vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit- és vallásoktatásban részesüljön;
- részt vegyen tanulmányi versenyeken;
- évente tantárgyanként két alkalommal feleletmentes órát kérjen – amennyiben nem
témazáró dolgozatot érint –, melyet a tanár a naplóban regisztrál;
- kiértékelt írásbeli munkáját tíz tanítási napon belül kézhez kapja;
- véleményt nyilvánítson a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekben a
diákönkormányzaton keresztül;
- szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, azok intézményeit, ehhez a
tantestület, az iskolavezetés segítségét kérje,
- véleményt mondjon az iskola életével kapcsolatban, saját és társai ügyében kéréssel,
javaslattal forduljon osztályfőnökéhez, nevelőihez, az iskola vezetéséhez, s ezekre érdemi
választ kapjon 15 napon belül;
- képviselői útján részt vegyen a diákközösség bármely fórumán;
- kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, klubok, diákkörök, önképzőkörök stb.)
létrehozását, és ezek munkájában részt vegyen;
- kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon;
- tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse, ha vélt vagy valós probléma, jogsérelem éri;
- egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöke, a gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős, az iskolapszichológus és az iskolaorvos, illetve az iskolavezetés
segítségét;
- csak napi két „nagy dolgozatot” (témazárót) írjon, melynek időpontját és témáját előzetes
egyeztetés alapján a tanár legalább egy héttel előre jelzi;
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-

az óra elején jelentse, ha hiányzás vagy egyéb ok miatt nem tudott készülni; a pótláshoz
segítséget is kérhet;
részt vegyen az iskola, az osztály rendezvényein;
részt vegyen a tanórán kívüli képességfejlesztő foglalkozásokon, szakkörökön;
fennmaradó szabadidejében iskolán kívüli foglalkozásokra is járhat (pl. kulturális, sport
stb.);
az előírásoknak megfelelően használja az iskola helyiségeit, eszközeit;
családja anyagi helyzetétől függően kérelmére – indokolt esetben – kedvezményekben,
szociális támogatásokban részesüljön;
kérje átvételét más iskolába.

2.4.
A tanulók véleménynyilvánításhoz, tájékoztatáshoz, információhoz jutásának
formái, rendje
A tanulók véleménynyilvánítási formái
A tanulónak jogában áll részt venni az osztály és az iskola életének alakításában, részt venni
az osztály és iskolagyűléseken, s így megismerni, milyen kérdésekben tartanak igényt
véleményére és javaslatára.
A tanulót a szülői értekezleteken és fogadó órákon a szülő képviseli.
Az osztályközösség előtt vagy személyes ügyeiben az osztályfőnöknek az emberi méltóság
tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthat.
Az osztályközösség az osztály ügyeiben önállóan dönthet, de az osztályok döntése nem lehet
ellentétes a házirendben leírtakkal.
A szülők és a tanulók saját jogaik érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül
vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola intézményvezetőságához, az adott
ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz
vagy a szülői munkaközösséghez fordulhatnak.
Sérelem esetén az iskola tanulója – kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője – a
törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet
jogorvoslatot.
Az iskolai diákönkormányzat (DÖK) megválasztása tanévenként a diákközgyűlésen történik.
Az iskolai közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton keresztül
érvényesíthetik jogaikat.
A nagyobb tanulóközösséget érintő kérdésekben ki kell kérni a diákönkormányzat
véleményét. Tanácsos a vélemény kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját (pl. osztály)
érintő, de a többi tanulócsoport számára példaértékű kérdésekben, intézkedésekben is.
A tanulóközösségeknek álláspontjuk kialakításához az iskola minden szükséges feltételt
biztosít.

7
Minimum 12 tanuló kezdeményezheti diákkör létrehozását. Az iskolában csak tantárgyi,
kulturális, sport és szakmai diákkörök alakíthatók. A diákkört csak pedagógus irányíthatja,
vezetheti. A diákkör létrehozása esetén az iskola biztosítja a működési feltételeket.
A diákköröket és a diákönkormányzatot az iskola támogatja, az intézmény létesítményeit
ingyenesen használhatják.
Az iskolai dokumentumok online formában megtalálhatóak az iskola honlapján, illetve a KIR
felületén, valamint papíralapon az intézményvezetői irodában nyitott polcon vannak
elhelyezve. A szülők, külső érdeklődők ezeket az iskola vezetőjétől elkérve a könyvtárban
olvashatják, ismerhetik meg. A tanulmányozás után azokat a titkárságon adják le. A
dokumentumokat az intézményből elvinni nem lehet. A szülők, érdeklődők észrevételeiket,
javaslataikat szóban vagy írásban tehetik meg az iskolavezetés felé. Szóbeli tájékoztatásra,
személyes beszélgetésre az intézményvezető fogadóóráján vagy előzetesen egyeztetett
időpontban kerülhet sor.
A DÖK felhívásait a faliújságon helyezheti el.
A szülők véleménynyilvánítási formái:
-

szülői értekezleten, fogadóórán
az intézményvezetői fogadóórán
az osztályfőnökön keresztül
rendkívüli esetben telefonon vagy személyesen (telefonon történő egyeztetés
után) bármikor

A tanulók tájékoztatásának formái:
-

üzenőfüzet, ellenőrző
iskolai faliújság
osztályfőnöki órák
szóbeli hirdetés
e-mail
DÖK gyűlés

A szülők tájékoztatásának formái:
-

-

írásbeli tájékoztató (üzenőfüzet, ellenőrző, levél, e-mail, üzenet az e-napló
felületén)
az e-naplót a szülők felhasználói név és jelszó (melyet elektronikus úton
kapnak meg) ismeretében tudják megnyitni, melynek elérhetőségét az
intézmény honlapján keresztül biztosítjuk
ha a szülő kéri a papíralapú tájékoztatást, a tanulónak kell vezetni az ellenőrző
könyvet, amiben az osztályfőnök havonta egyszer ellenőrzi a bejegyzéseket
szóbeli tájékoztató (szülői értekezlet, fogadóóra, telefon)
iskolai faliújság
honlap
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2.5.

Támogatások, juttatások

Tankönyvtámogatás
A 2017/2018. tanévtől kezdődően az általános iskola minden tanulója térítésmentes
tankönyvellátásra jogosult a rendeletekben aktuálisan meghatározott összeg mértékéig. A
tankönyvek egy részét tartós tankönyvként az iskolai könyvtár állományából biztosítjuk.
A szülőket a megelőző tanév végéig tájékoztatjuk azokról a tankönyvekről, taneszközökről,
felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő-oktató munkához szükség lesz. A
tankönyvfelelős, a könyvtáros, valamint az osztályfőnökök tájékoztatást adnak a
kölcsönkérhető tankönyvekről, taneszközökről is.
Étkezéssel kapcsolatos támogatások
A normatív, illetve rászorultsági kedvezmények az aktuális jogszabályoknak, határozatoknak
megfelelően, igénylés útján, a szükséges nyilatkozatok, igazolások benyújtásával vehetők
igénybe. A támogatási lehetőségekről az osztályfőnök, valamint az élelmezésszervező ad
felvilágosítást.
Egyéb támogatási formák
Az iskola vagy az iskolai alapítvány – ha anyagi helyzete megengedi –, alkalmanként
támogatást nyújt a rászoruló gyermekeknek a kirándulásokon, táborozásokon, versenyeken,
erdei iskolákon való részvételhez. A támogatás a szülő kérelme és az osztályfőnök javaslata
alapján adható.
2.6.

Az egyéb foglalkozások választásához kapcsolódó jogok

Tanév elején minden tanulónak jogában áll a tanórán kívüli foglalkozások közül választani. A
választási lehetőségeket az osztályfőnök ismerteti a tanulókkal a tanév első osztályfőnöki
óráján, a szülőkkel az adott tanév első szülői értekezletén. A foglalkozásra való jelentkezést a
szülők az iskola által kiadott nyomtatvány kitöltésével és aláírásával hitelesítik szeptember
első hetében.
A tanuló joga, hogy napközi otthoni ellátásban részesüljön. Ezt a tanévet megelőző tanítási év
végén, írásban kell jelezni, megjelölve az igényelt étkezések számát.
Valamennyi tanuló igénybe veheti a szaktárgyi
tehetségfejlesztő foglalkozásokat, a szakköröket.

felzárkóztató

foglalkozásokat,

a

2.7.
A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó
szabályok
A nevelési – oktatási intézmény valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a
nevelési – oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került
dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének
teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és
egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította. A tanulót megfelelő díjazás illeti
meg, ha a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével,
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hasznosításával bevételre tesz szert. A megfelelő díjazásban a tanuló – 14. életévét be nem
töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg.
Megállapodás hiányában a dolog, szellemi termék tulajdonjoga visszaszáll az alkotóra.
2.8.

Tanulói kötelességek

A tanuló kötelessége, hogy megtartsa a házirendben foglaltakat. A házirend szabályainak
megsértése fegyelmező intézkedéseket, súlyosabb esetekben fegyelmi eljárást vonhat maga
után.
Etikai normák
Olyan erkölcsi, viselkedési, esztétikai normák ezek, amelyeknek a betartását minden diáktól
elvárjuk az oktatási intézményen belül és az iskola által szervezett, a pedagógiai program
végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken is.
Iskolánk valamennyi tanulója tisztelje szüleit, tanárait, az iskola felnőtt dolgozóit és társai
emberi méltóságát. Kapcsolatait az elfogadáson alapuló együttműködés, a segítőkészség
jellemezze.
Becsülje meg mások munkáját. Tisztelje az életet. Egészségét megőrizve testét-lelkét
gondosan eddze. Saját érdekeit hangolja össze a közösségével. Legyen elkötelezett iskolája és
hazája iránt.
Iskolánk valamennyi tanulójának magatartását, viselkedését a kulturált emberre jellemző
udvariasság, jó modor, ízlés, önkontroll jellemezze. Kerülje a feltűnést, a hangoskodást, a
szélsőséges megnyilvánulásokat.
A napszaknak megfelelően köszöntse a felnőtteket, a hozzánk látogató vendégeket. Az
iskolába érkezvén a fiúk a jólneveltség jeleként sapkájukat, fejfedőjüket levéve lépjenek be az
épületbe.
A hétköznapokon és az ünnepélyeken fegyelmezettségével mutasson példát társainak. Ne
feledje, hogy viselkedése önmagán kívül iskoláját is minősíti.
Társaival való kommunikációjában kerülje a durvaságot, az agresszivitást, a nyelvi és
stílusbeli pontatlanságot.
Ismerje az internet és a közösségi oldalak biztonságos, etikus használatának szabályait és
tartsa is be azokat.
Megjelenése legyen mindig rendezett, szolid, szélsőségektől mentes. Tartsa szem előtt, hogy
az iskola lényegében munkahely, ahol nincs helye a megjelenést, az öltözködést érintő
túlzásoknak. Az iskolai ünnepélyeken megfelelő ünnepi öltözéket kell viselni. A lányoknak
sötét szoknya, fehér blúz, a fiúknak sötét nadrág, fehér ing.
Minden tanuló kötelessége, hogy:
- betartsa az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit, etikai normáit,
- tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint
tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse,
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-

-

-

részt vegyen a tanórákon, a kötelező és a választott tanórán kívüli foglalkozásokon, az
iskolai ünnepségeken,
az év elején vállalt foglalkozásokon egész tanévben részt vegyen,
rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen – képességeinek
megfelelően – tanulmányi kötelezettségének, s ennek érdekében
 az órákra rendszeresen készüljön fel, a házi feladatokat készítse el,
 az órák alatt figyeljen, aktívan kapcsolódjon be a munkába,
 a tanuláshoz szükséges felszerelést hozza magával,
a tanítási óra előtt vagy az óra kezdetekor jelezze a tanárnak, ha feleletmentes órát
szeretne igénybe venni,
rendeltetésszerűen kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, védje az iskola
felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet, tartsa tiszteletben az egyéni
tulajdont,
a tanuláshoz szükséges külső feltételeknek – csend, rend, fegyelem – tegyen eleget,
védje saját és társai egészségét, ennek érdekében vegye tudomásul az egészséget óvó
tiltásokat (a tanításon kívüli iskolai programok esetén is).

TILOS

–

kipróbálni, fogyasztani és terjeszteni az egészséget károsító élvezeti cikkeket
(szeszesitalt, dohányt, teljesítményt fokozó, kábító hatású, magas koffein
tartalmú szereket), illetve a drogokat és annak származékait,
 napraforgót fogyasztani, rágógumizni és bármi módon szemetelni,
 minden olyan megnyilvánulás, amely az emberi méltóságot sérti, amely a nem,
a faj, a vallás, az etnikai hovatartozás miatti kirekesztő magatartásról
tanúskodik; továbbá súlyos jogellenes magatartásnak minősül az agresszió, a
mások megalázása, egészségének és testi épségének veszélyeztetése
 kihajolni a tanterem ablakán, illetve bármit kidobni,
 az épületen belül futkosni, hangoskodni,
 a tanítást zavaró, maga és mások testi épségét veszélyeztető eszközöket az
iskolába hozni.
Amennyiben a tanuló ez utóbbi tiltást megszegi, a pedagógus az említett szereket, eszközöket
elveszi, és erről a szülőt értesíti.
A tanuló által esetlegesen megrongált tankönyveket a szülőnek kell pótolnia.
A sorozatos felszerelés- illetve leckehiány elégtelen érdemjeggyel büntethető.
Az iskolába a 2011. évi CXC. számú, a nemzeti köznevelésről szóló törvény (továbbiakban
Nkt.) 25. § (3) értelmében audiovizuális, vagy kommunikációs eszközöket nem szabad
behozni. Amennyiben a szülő úgy ítéli meg, hogy a gyermekével való kapcsolattartáshoz a
mobiltelefonra szükség van, a telefont a tanuló a tanítási órákon kikapcsolt állapotban köteles
tartani. Használata csak szükség esetén, tanítási idő végeztével megengedett. E szabály
megszegése esetén a pedagógus az elektronikus kommunikációs eszközt elveheti, és csak a
szülőnek adhatja vissza.
Ha a tanuló nagyobb értékű pénzt, vagy egyéb értéktárgyat hoz magával, azt a tanítás
megkezdése előtt az osztályfőnökének bejelentheti, illetve megőrzését kérheti. Az elveszett
tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal.
Tilos az iskolában és a rendezvényeken a politikai agitáció.
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Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása.
A tanuló nem tarthat magánál fegyvert és fegyvernek minősülő eszközt.
A tanuló további kötelességei:
- viselkedjen a hetesek, ügyeletesek kéréseinek megfelelően,
- az iskola épületében és az udvaron úgy közlekedjen, hogy se maga, se társai testi épségét
ne veszélyeztesse,
- ismerje, becsülje meg és gazdagítsa iskolánk hagyományait,
- fegyelmezetten hagyja el az épületet – a pedagógusok irányításával – tűzriadó vagy
bombariadó esetén, a tűzriadó jele: -..-..-.. csengetés, a bombariadóról a rádión keresztül
értesül.
A hetesek kötelességei
A két hetes a hetesi teendőket egymás között megosztva teljesíti, de a kötelességek ellátásáért
együttesen felelnek.
Mindenkor figyelemmel kísérik az osztályban történteket.
Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, kréta, szemléltető eszköz, szellőztetés stb.),
ügyelnek, hogy a nyitott ablaknál baleset ne történjen.
Ügyelnek a rendre, fegyelemre a tanár megérkezése előtt és a szünetekben. Ha a
rendbontókkal szembeni figyelmeztetéseik hatástalanok, akkor az ügyeletes nevelőhöz
fordulnak.
Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket.
Ha nincs nevelő az osztályban a becsengetés után 5 perccel, akkor ezt jelentik a tanári
szobában vagy az intézményvezetői irodában.
Ha valamelyik hetes hiányzik, a névsorban a következő tanuló köteles a helyére lépni és
feladatait átvenni.
A hetesi kötelezettség elmulasztása esetén – annak súlyosságától függően – az osztályfőnök
dönt a fegyelmi büntetés módjáról.
A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni.
Az ügyeletesek jogai és kötelességei
A folyosókon és az udvaron ügyeletet ellátó tanuló jogai és kötelességei:
Ügyeletet csak 7. és 8. osztályos tanulók láthatnak el.
7 óra 25 perckor foglalják el helyüket az osztályfőnökükkel történt előzetes egyeztetés szerint.
8 óráig és a szünetekben ügyelnek a folyosók és az udvar rendjére, tisztaságára.
Biztosítják a tantermekbe történő fegyelmezett bevonulást.
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A rendbontó tanulókkal kapcsolatos problémákat, észrevételeket név szerint jelentik az
ügyeletes nevelőnek.
Joguk van az iskolai házirendet betartatni.
A tanulók kötelesek elfogadni utasításaikat, ha ezzel nem lépik túl ügyeletesi jogaikat.
3.

AZ ISKOLA MUNKARENDJE

A tanév rendjének meghatározásánál minden tanévben az oktatásért felelős miniszter
rendelete az irányadó.
A fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározására a hitoktatók, és az
intézményvezető-helyettes egyeztető megbeszélése után kerül sor.
Az iskola éves munkarendjét a nevelőtestület határozza meg a szülői szervezet és a
diákönkormányzat véleményének kikérésével. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait és
programját a tanév kezdetekor kell rögzíteni.
A tanítás 8 órakor kezdődik. Minden diák az első óra megkezdése előtt legalább 15 perccel
korábban érkezik meg. Az iskola épületébe fél nyolckor az ügyeletes tanárok engedélyével
jöhetnek be. Rossz idő esetén a földszinten tartózkodnak az említett időpontig, majd
elfoglalják helyüket a tanteremben, vagy a szaktanterem előtt várják fegyelmezetten
tanárukat. A szülők a földszintig kísérhetik a gyerekeket (kivéve az első osztályos tanulókat,
akiket szüleik az első két hétben a tanteremig kísérhetnek). A reggeli ügyelet fél héttől vehető
igénybe.
Ha a tanuló a tanóra kezdetére nem érkezik meg, késik, azt igazolnia kell. Amennyiben a
késés ideje eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának
minősül. Az elkésett tanuló nem zárható ki a tanóráról.
A tanuló a tízóraiját a 2. szünetben fogyasztja el az ebédlőben vagy abban a tanteremben, ahol
a 3. órája lesz.
A szünetekben a tanulók a folyosón, a tanteremben (kivétel a szaktantermek, tornaterem), a
büfében, jó idő esetén az udvaron tartózkodhatnak. A tornateremben, az informatika-, a
technika-, az angol- és az A/2. teremben csak az illetékes tanár jelenlétében tartózkodhatnak a
tanulók. A 3. szünetet kötelesek – jó idő esetén – az udvaron tölteni, rossz idő esetén
ugyanúgy bent lehet tartózkodni, mint a többi szünetben.
A folyosókon, lépcsőkön a diákok kerülik a lármázást, minden olyan játékot, amely
veszélyezteti a testi épségüket, vagy rongálást okozhat.
Becsengetés után fegyelmezetten várják a tanárt.
A napi munkarendet az óra- és a csengetési rend határozza meg. A tanítási órák az 1-6.
tanórában tartandók (elméleti órák 1-5., egyéb órák 1-6. órában). A csengetési rend az 1.
számú mellékletben szerepel.
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A délutáni szakkörök, felzárkóztató foglalkozások a szaktanárok által a tanév, illetve a
második félév kezdetén meghatározott és a tanulók számára kihirdetett időpontban kerülnek
megtartásra.
Tűz esetén riasztásra a folyosókon kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A
menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival.
A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon, a gazdasági irodában a szünetben intézhetik.
Tanáraikat a tanári szobából kihívathatják, de oda be nem mehetnek. Rendkívüli esetben az
intézményvezetőt és helyetteseit azonnal is megkereshetik.
A tanulók a büfében és az ebédlőben étkezhetnek. A büfé szünetekben, az ebédlő a tanév
elején megállapított és kifüggesztett ebédelési rend szerint vehető igénybe. Ezalatt a táskát a
büfében lévő polcokon kell elhelyezni (1235-1400).
A napközi otthonos ellátás az általános iskola alapfeladatai közé tartozik.
A napköziben biztosítani kell:
- a tanulók aktív pihenését, szabad levegőn való tartózkodását,
- a gyerek egészséges és biztonságos tanórán kívüli elhelyezését,
- a kulturált szabadidő eltöltéséhez szükséges helyet, időt és eszközöket,
- az önálló tanulás feltételeit,
- az étkeztetés megszervezését.
A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra a szülők a tanévet megelőző tavasszal
jelezhetik igényüket. A 16 óráig tartó egyéb foglalkozások alóli felmentést a tanév elején
kérhetik a szülők. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni
elhelyezését. A rendszeres heti délutáni elfoglaltságról a szülő írásban tájékoztatja a nevelőt,
valamint arról is értesíti, ha a gyermeke alkalmanként távol marad.
Tanári felügyelet nélkül tanuló az iskolában nem tartózkodhat.
A csoportonkénti napközis foglalkozás naponta 11 óra 40 perctől, illetve 12 óra 35 perctől 16
óráig tart, utána a beosztott nevelők napközis ügyeletet tartanak 17 óráig. A tanítás és a
napközis foglalkozás ideje alatt, valamint a szünetekben a tanuló az iskola területét csak
szülői kérésre az osztályfőnök, az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes
engedélyével hagyhatja el.
Az iskolai közétkeztetést – térítési díj megfizetése mellett – bármely tanuló igénybe veheti.
A gyermekek – külön jogszabály szerint – igazolás alapján kedvezményben részesülhetnek.
A havonta esedékes díjakat a meghirdetett napokon kell befizetni. A határidőt meg nem tartó
tanulók az adott hónapban kizárhatók a szolgáltatásból.
Ebédet lemondani egy nappal előbb 9 óráig az élelmezésszervezőnél lehet személyesen vagy
telefonon. A lemondott étkezésért járó díjat a következő havi befizetéskor automatikusan
jóváírjuk.
Az intézményben a meleg étkezést a tanulók kizárólag a közétkeztetés által biztosított módon
vehetik igénybe. Egyéni kérésre lehetőség van eltérő étrend biztosítására is.
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Ha a tanuló jogviszonya megszűnik, a befizetett étkezési díj visszafizetésre kerül.
Az első osztályosok beiskolázásakor:
- a kormányhivatal által kijelölt beiskolázási körzetből,
- a fenntartói utasítások szerint,
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott sorrendben vesszük fel a tanköteles korú tanulókat.
Ha az iskola az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett
csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolás lebonyolításának menete a
következő.
Megalakul a háromtagú sorsolási bizottság, melynek tagjai:
- a beiskolázásért felelős intézményvezető-helyettes,
- a közalkalmazotti tanács egy tagja
- a szülői munkaközösség képviselője.
A beiratkozásért felelős intézményvezető-helyettes gondoskodik arról, hogy a jelentkező és
felvételre nem került gyermekek neve felkerüljön 1-1 iskolai pecséttel ellátott papírlapra.
A sorsolás időpontja felkerül az intézmény honlapjára. Az érintett szülők előzetes regisztráció
alapján részt vehetnek a sorsoláson.
A bizottság biztosítja a megfelelő helyiséget, gondoskodik a dokumentációról. A sorsolás
lebonyolításáról jegyzőkönyv készül.
4.
4.1.

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK
Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályok

Az iskolai könyvtár minden tanuló rendelkezésére áll. A kölcsönzési időpontokat és
feltételeket első osztályos korukban megismerhetik a diákok. Az iskolai könyvtár kölcsönzési
és nyitvatartási rendje a 2. számú mellékletben szerepel.
4.2.

Az informatika-terem rendje

A tanulók a 3. számú mellékletben leírtak szerint használhatják a számítógépeket.
4.3.

Egészségvédelem

Tanulóink egészségügyi ellátását a szakhatóság által kijelölt gyermekorvos és védőnő látja el.
Rendelési idő: az iskolaorvos által kijelölt nap.
Tanulóink évenként különböző ellenőrző szűrővizsgálatokon vesznek részt az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. Tv. 13.§-a, az iskola egészségügyről szóló 26/1997. (IX.3.) NM
rendelet és a szűrővizsgálati 51/1997. (XII.18.) NM rendelet értelmében.
Az orvos előzetesen, írásban kéri a szülők beleegyezését a vizsgálatok elvégzéséhez, illetve a
védőoltások beadásához. Amennyiben a szülő nem járul hozzá a vizsgálat elvégzéséhez,
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illetve az oltás beadásához, úgy az iskola felhívja a szülő figyelmét a vizsgálat fontosságára.
A tanulók veszélyeztetése esetén az iskolának a Család- és Gyermekjóléti Központhoz kell
fordulnia.
4.4.
Balesetvédelem, a tanulóbalesetek megelőzésével és kezelésével összefüggő
feladatok
A megelőzéshez szükséges intézkedések
Minden dolgozónak és tanulónak ismernie kell, és be kell tartania a munkabiztonsági és
tűzvédelmi szabályzatok, valamint a tűzriadó terv utasításait.
A tanítás első napján a tűz- és balesetvédelmi oktatás minden tanuló számára osztályfőnöki
óra keretében kötelező. Az azon való részvételt dokumentálni kell.
A tanulókkal az egészségük és testi épségük megőrzésére vonatkozó előírásokat, az
intézményben előforduló veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartási formákat a tanév
megkezdésekor – életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően – ismertetni kell. Ennek
tényét és tartalmát a haladási naplóban kell dokumentálni.
Különös figyelmet kell fordítani ezen oktatáskor:
- az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokra,
- a házirend balesetvédelmi szabályaira,
- a rendkívüli esemény bekövetkeztekor (baleset, tűzriadó, bombariadó,
természeti katasztrófa, stb.) szükséges teendőkre, menekülési útvonalra, a
menekülés rendjére,
- a tanulói kötelességekre a baleset megelőzésével kapcsolatban.
Alkalmanként ismertetni kell mindezeket:
- tanulmányi kirándulások előtt,
- közhasznú munkavégzés előtt,
- rendkívüli események után.
A tanév megkezdésekor (az első tanítási órán) ismertetni kell a kémia, fizika, technika,
testnevelés és az informatika foglalkozásokon előforduló veszélyforrásokat, munka- és
egészségvédelmi előírásokat. Ugyanez a teendő új kísérlet, új munkadarab, új taneszköz
használata, új gyakorlat megkezdése előtt is.
A számítógépeket tanulóknak csak pedagógus felügyelete mellett szabad használni.
Tanuló elektromos eszközt csak tanári felügyelet mellett használhat.
A nevelők a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk alatt
kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet
megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.
A tanítási év végén a nyári idénybalesetek veszélyeire fel kell hívni a tanulók figyelmét.

16
A tanulóbalesetekkel kapcsolatos feladatok
Ha a tanulót baleset éri, a felügyeletével megbízott pedagógusnak meg kell tennie a szükséges
intézkedéseket. Ezek:
- a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges orvost (mentőt)
kell hívnia,
- a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell
szüntetnie,
- minden tanulói balesetet, rosszullétet azonnal jeleznie kell az ügyeletes
vezetőnek és az intézményvezetőnek.
A feladatok ellátásában a baleset helyszínén jelenlévő többi nevelőnek és dolgozónak is részt
kell vennie. A balesetet szenvedő tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel
csak annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy mit kell tennie, akkor
feltétlenül orvost kell hívnia és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget.
A gyerekek az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek
jelezni az iskola valamely felnőtt dolgozójának, aki megteszi a szükséges intézkedéseket
(baleset esetén értesíti a szülőt, súlyosabb esetben a mentőket, gondoskodik a tanuló
felügyeletéről, sérülése ellátásáról).
4.5.

A helyiség- és területhasználat szabályai

A tanulók igényei alapján az iskola intézményvezetőjével történt előzetes megbeszélés után
lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (például
sportlétesítmények, számítógépek) a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy
csoportosan használják. Tanításon kívül az iskola létesítményeit a szervezeti és működési
szabályzatban leírtaknak megfelelően használhatják a tanulók, melynek betartása minden
tanuló számára kötelező.
Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában
a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. Az
osztálytermekben tartott osztályrendezvények, klubdélutánok után a tanterem takarítását – a
pedagógus felügyeletével – a rendező osztály végzi.
Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős:
- az iskolai tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért,
- az iskola rendjének és tisztaságának megőrzéséért,
- az energiatakarékosságért,
- tűz - és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért.
Az iskola területén keletkezett kárt a károkozónak kell megtéríteni. A tanulók által okozott
károkról az osztályfőnök köteles a szülőt értesíteni. Az intézményvezető és a gazdasági
feladatok koordinálásával megbízott iskolai dolgozó feladata a kár felmérése és a kártérítés
módjának a szülővel illetve gondviselővel történő tisztázása az érvényes jogszabályok
alapján.
Az iskolában tanítási idő után iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Ennek
feltétele, hogy a rendezvény 19 óráig befejeződjön, valamint hogy a tanulókra pedagógus
felügyeljen.
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A szaktantermek csak tanári felügyelettel használhatóak.
A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak, az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak,
taneszközöknek, műszereknek az állagát megóvni. Gondatlanságból eredő kár esetén a tanuló
kártérítésre kötelezett. Szándékos károkozásért anyagilag (a teljes kár megtérítése mellett) és
fegyelmileg is felelős.
4.6.

Tisztaság, rend

A tanítási és a tanítási időn kívüli foglalkozásokon vigyázni kell a tisztaságra, a rendre, a
közös tulajdonra. A tantermet az osztály tanulói csak tiszta, tanulásra-tanításra alkalmas
állapotban hagyhatják el.
A rendhagyó teremberendezést végző osztály köteles a következő csoport számára a termet
eredeti állapotába visszarendezni.
4.7.
A pedagógiai
rendelkezései

programhoz

kapcsolódó

iskolán

kívüli

programok

tiltó

Az iskolán kívül szervezett rendezvényeken (sport, kulturális, kirándulás, erdei iskola stb.)
tilos:
 szeszesitalt fogyasztani, dohányozni, drogokat vagy azok származékait kipróbálni,
 a szervezetre káros élvezeti cikkek forgalmazása, árusítása,
 minden olyan tevékenység, amely saját vagy mások testi épségét veszélyezteti,
 az elfogadott etikai, magatartási, kulturális normáktól eltérő, másokat megbotránkoztató
viselkedés.
4.8.

Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek

Távolmaradás
A tanuló a tanóráról és egyéb programokról, foglalkozásokról csak indokolt esetben,
kikérővel maradhat távol. Kikérőnek számít az oktatási intézmény, sportegyesület, stb.,
kikérője, továbbá az azt igazoló okmány, hogy a tanuló állampolgársági kötelezettségének
tesz eleget.
Ha a tanuló előre tudja, hogy a tanóráról vagy más kötelező foglalkozásról távol marad, arra a
szülőnek írásban kell engedélyt kérnie. Előzetes engedélyt 3 napig tartó távollétre az
osztályfőnök, 3 napon túl az intézményvezető adhat.
A nyolcadikos diákok középiskolai nyílt napon való részvétel miatt az első félévben 2
alkalommal hiányozhatnak igazoltan. Ennek követése az osztályfőnök feladata.
Mulasztások igazolása és felzárkózás
A mulasztó tanuló köteles hiányait pótolni és a pótlásról a szaktanár előírása szerint a
tanulóval egyeztetett időpontban számot adni.
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A meghirdetett foglalkozásra (fejlesztő óra, rendszeres tantárgyi korrepetálás, szabadon
választott óra, szakkör) felvett tanuló az adott tanítási év végéig köteles részt venni a számára
kijelölt órákon. Az arról való hiányzást előzetesen indokolni, vagy utólag igazolnia kell.
A tanítási napokról, tanórákról való hiányzást az iskolába történő visszatérés napján, de
legkésőbb a következő osztályfőnöki órán igazolni kell. Ellenkező esetben a hiányzás
igazolatlannak minősül. Az iskola minden, a tanuló mulasztására vonatkozó adatot köteles
dokumentálni.
Az osztályfőnök saját hatáskörében előzetesen évente legfeljebb három nap hiányzást
engedélyezhet, illetve orvosi igazolás nélküli szülői igazolást egy tanévben legfeljebb három
napra fogadhat el. A három napot meghaladó időszakot betegség esetén az orvos, egyéb
esetben előzetes bejelentés alapján az intézményvezető engedélyezhet.
Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
kettőszázötven tanítási órát, illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát
meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel
értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi,
hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor
tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai
foglalkozást.
Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt
tértivevényes levélben értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történt igazolatlan
mulasztásakor. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás
következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten
igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybevéve
megkeresi a tanuló szülőjét.
Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlan hiányzása eléri a tíz órát, az iskola intézményvezetője
a lakóhely szerinti illetékes jegyzőt értesíti.
A tanóráról engedély nélkül eltávozni nem lehet. A szabályt megsértő tanuló ellen fegyelmező
intézkedés indul.
A tanóráról engedély nélkül történő távozás nem igazolható.
A tanuló biztonsága érdekében tanítási időben az iskola épületét elhagyni tanári felügyelet
nélkül, kizárólag a szülő(k) tudtával és beleegyezésével lehet.
Késések
Késésnek minősül, ha a tanuló a foglalkozás megkezdése után érkezik meg a tanórára
(foglalkozásra). Ekkor a késés tényét a szaktanár a naplóban és az ellenőrzőben regisztrálja.
Az elkéső tanuló köteles a tanórára, foglalkozásra bemenni, de a tanítás menetét nem
zavarhatja meg.
A sorozatos késések szankcionálására fegyelmező intézkedéseket alkalmazunk. A késések
időtartamát a naplóban rögzítjük. Amennyiben eléri a 45 percet, igazolatlan órának minősül.
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4.9.

Tanulmányi kötelezettségek

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell
tennie, ha:
- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
- a hiányzás mértéke miatt nem osztályozható, és a nevelőtestület – az osztályfőnök és a
szaktanár javaslata alapján – úgy dönt, hogy osztályozó vizsgát tehet.
Az osztályfőnök kötelessége a szülőket tájékoztatni az osztályozó értekezlet előtt egy
hónappal, ha gyermekük a tantárgyi követelményeknek előre láthatólag nem felel meg.
Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje:
- félévkor az osztályozó konferenciát megelőző időszak,
- a tanítási év vége.
Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel
folytathatja.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei a házirend 5. számú
mellékletében szerepelnek, s elektronikus úton tekinthetők meg.
4.10.

A tanulók jutalmazásának elvei, fegyelmező intézkedések

A teljesítmény értékeléséhez kapcsolódó jogok
A tanulók jutalmazása a pedagógiai programban megfogalmazott értékelési alapelvek szerint
történik.
A diákközösségek vagy az egyes tanulók magatartásában, szorgalmában, munkájában elért jó
eredmények, az iskola hírnevét öregbítő cselekedetek, a kiváló tanulmányi eredmények
jutalmazhatók.
A jutalmazásra javaslatot tehet az osztályfőnök, az iskola bármely pedagógusa, illetve felnőtt
dolgozója.
A jutalmazás formái: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi dicséret.
A jutalmazás fokozatai:
- szóbeli szaktanári dicséret a tantárgy tanulásában elért eredményekért,
- írásbeli szaktanári dicséret a tantárgy tanulásában, illetve a szaktárgyi versenyeken elért
kiváló teljesítményért, szorgalomért,
- szóbeli/írásbeli osztályfőnöki dicséret az osztályközösségért végzett példamutató
munkáért,
- szóbeli igazgatói dicséret az iskola közössége előtt, az iskola közössége érdekében egyegy alkalommal végzett példamutató teljesítményért,
- írásbeli igazgatói dicséret kiemelkedő teljesítményért, a közösségért iskolán kívül is
folyamatosan végzett tevékenységért, jelentős versenyeredményekért,
- nevelőtestületi írásbeli dicséret, amely az osztályban tanító tanárok határozataként év
végén adható folyamatosan végzett kiemelkedő tanulmányi munkáért, példamutató
szorgalomért és közösségi tevékenységért.
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Az írásbeli dicséretek bejegyzésre kerülnek az ellenőrzőbe és az osztálynaplóba. Az igazgatói
dicséretek oklevél formájában is adhatók.
A tanév végén szaktanári dicséretben részesültek tantárgyi értékelése „kitűnő”.
Négy tantárgyi dicséret esetén az év végén a tanuló tantestületi dicséretben részesül, melyet a
bizonyítványába, törzslapjába bevezetünk.
A kitűnő tanulmányi eredményt elérő, illetve dicséretben részesülő tanulókat a nevelőtestület
oklevéllel, könyvvel vagy egyéb más módon jutalmazza.
Országos szintű sportteljesítmény jutalmazása tanév végén történik.
Azon tanulóink, akik 1-8. osztályig iskolánk tanulói voltak, minden tanév végén kitűnő
tanulmányi eredményt értek el és példás magatartást tanúsítottak, arany emlékplakettben
részesülnek.
Iskolánkban a tanulók teljesítményét, előmenetelét évközben rendszeresen érdemjeggyel,
félévkor és év végén osztályzattal minősítjük. A pedagógiai program alapján szöveges
értékelést adunk a tanulók fejlődéséről 1. évfolyamon félévkor és év végén, valamint 2.
évfolyamon félévkor.
Számonkérések, beszámoltatások
Az iskolai számonkéréseket a pedagógiai programban rögzített elvek alapján szervezzük.
A diákok folyamatos tanulását, felkészülését, tudását a szaktanár rendszeres számonkéréssel
ellenőrzi.
A számonkérés, lehet szóbeli felelet, írásbeli felelet, dolgozat, házi dolgozat, illetve témazáró
dolgozat, kiselőadás.
Egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. A témazáró dolgozatok
időpontját legalább egy héttel előre jelezni kell. A félévi, év végi osztályozásnál
nyomatékosabban kell beszámítani ezeket, mint a szóbeli és írásbeli feleleteket.
A témazáró dolgozatokat minden tanuló köteles teljesíteni. A dolgozatot, témazáró dolgozatot
a szaktanárnak legkésőbb tíz munkanappal a megíratás után kijavítva ki kell osztania a
diákoknak.
A tanuló joga, hogy írásbeli beszámolóit tíz munkanapon belül értékelve megtekintse (a
szülők a fogadóórán tehetik ezt meg).
A tanuló mentesülhet a számonkérés alól, ha a tanítási órát megelőző egész nap vagy délután
valamilyen rendezvényen, versenyen az iskolát képviselte, továbbá ha betegség miatti
folyamatos hiányzását követő első tanítási napon kerülne sor a számonkérésre.
A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése az osztályozó konferencia feladata.
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Tantárgyak osztályozása
jeles (5)

Az ismeretanyagot a tantárgyi követelményeknek megfelelően kiválóan
sajátítja el. Feladatmegoldása önálló, logikus, lényeget kiemelő,
összefüggést meglátó. Példamutató szorgalommal és kitartó
munkafegyelemmel dolgozik.
jó (4)
A tantárgyi követelményeknek megbízhatóan, kevés és jelentéktelen
hibával tesz eleget. Feladatmegoldása során önállóságra törekszik.
Munkájában némi pontatlanság, felületesség észlelhető.
közepes (3)
Az ismeretanyagot bizonytalanul, kisebb pontatlansággal, az ok-okozati
összefüggést fel nem ismerve sajátítja el. Tanári segítséget igényel a
feladatmegoldás során. Teljesítménye változó, munkájában nagyobb
fokú felületesség észlelhető.
elégséges (2) Az ismeretanyaga nagyon hiányos, munkatempója lassú. Logikus
gondolkodást igénylő feladatok megoldására nem képes. Szóbeli és
írásbeli teljesítménye az átlag alatt van.
elégtelen (1) A tantárgyi ismeretanyagot nem sajátítja el, az órai munkába nem
kapcsolódik be. Feladatmegoldása értékelhetetlen.
Kitűnő érdemjegyet kaphat a tanuló (félévkor, év végén), ha a feleletei, dolgozatai
csak ötös minősítést kaptak (minden jegye ötös), illetve ha jelentős tanulmányi
versenyen eredményesen szerepelt.

Magatartás értékelése
Iskolánk tanulóitól elvárjuk:
- viselkedésükben alkalmazkodjanak a társadalmilag elfogadott normákhoz,
- emberi kapcsolataikat (társakkal, pedagógusokkal, szülőkkel, vezetőkkel, idegenekkel) a
kölcsönös tiszteletre építsék,
- művelt, intelligens ember módjára beszéljenek, kommunikáljanak,
- véleményalkotásukat higgadtság, empátia és tolerancia jellemezze,
- legyenek igényesek önmagukkal és környezetükkel szemben,
- érzékeljék a körülöttük lévő problémákat, s társaikkal együtt törekedjenek azok
felelősségteljes, sikeres megoldására.
Példás (5) a magatartása azoknak a tanulóknak, akik a fenti elvárásoknak – életkori
sajátosságaikat figyelembe véve – megfelelnek.
Jók (4) azok a gyerekek, akik
- csak kisebb segítséggel tudnak az elvárt viselkedési normákhoz alkalmazkodni,
- kapcsolatépítésük pozitív,
- anyanyelvi kultúrájuk megfelelő,
- véleményalkotásuk reális, bár gyakran tartózkodnak meggyőződésük kifejtésétől,
- gondot fordítanak arra, hogy környezetük, megjelenésük elfogadható legyen,
- nem kezdeményeznek, de aktívan részt vesznek a konfliktushelyzetek feloldásában.
Változó (3) a magatartása azoknak a tanulóknak, akik
- az elfogadott és elvárt viselkedési normákat sokszor megsértik,
- emberi kapcsolattartásukat gyakran nem a kölcsönös tisztelet jellemzi,
- véleményalkotásuk legtöbbször nem reális, hanem pillanatnyi hangulatuk vezérli őket,
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önmagukkal és környezetükkel szembeni elvárásaik alacsony színvonalúak,
nem vesznek részt a problémák közös megoldásában.

Rossz (2) a minősítése azoknak a tanulóknak, akik
- sokszor, durván megsértik a társadalmilag elfogadott normákat,
- képtelenek megfelelő emberi kapcsolatok kiépítésére,
- beszédük gyakran modortalan,
- igénytelenek önmagukkal szemben,
- tudatosan rongálják környezeti értékeinket,
- a konfliktushelyzetek feloldását akarattal, felelőtlenül akadályozzák.
A szorgalom értékelése
Iskolánk tanulóitól elvárjuk:
- ismeretszerző tevékenységüket belső motiváltság, a többet tudás vágya vezérelje,
- az ismeretanyag képességeiknek megfelelő elsajátítása érdekében tudjanak céltudatosan,
rendszeresen, aktívan együttműködni a pedagógusokkal,
- legyen kellő kitartásuk az akadályok, esetleges kudarcok leküzdéséhez,
- törekedjenek a tanultak kreatív módon történő alkalmazására, ismereteik tanórán kívüli
gyarapítására,
- végezzék munkájukat igényesen, önállóan,
- fordítsanak nagy gondot felszerelésük rendben tartására.
Példás (5) a szorgalma azoknak a tanulóknak, akik a fenti elvárásoknak megfelelnek.
Jó (4) a szorgalma azoknak a gyerekeknek, akik
- iskolai munkájukban többnyire pontosak, csak néha tapasztalható náluk némi felületesség,
- általában megelégszenek a tanítási órán nyújtott ismeretekkel,
- az esetleges önként vállalt feladatok teljesítése során biztatásra szorulnak,
- felszerelésük állapota többnyire megfelelő.
Változó (3) a minősítése azoknak a tanulóknak, akik
- külső motiváció hatására is pontatlanul, rendszertelenül végzik feladataikat,
- kötelességtudatuk, kitartásuk gyakran nem elegendő ahhoz, hogy az ismereteket
képességeiknek megfelelően elsajátítsák,
- felszerelésük többször hiányos.
Hanyag (2) a szorgalma azoknak a tanulóknak, akik
- képességeikhez és körülményeikhez mérten keveset tesznek tanulmányi előmenetelük
érdekében,
- munkájuk általában pontatlan, felületes,
- felszerelésük rendszeresen hiányos.
Fegyelmező intézkedések
Azokat a tanulókat, akik az iskolai házirendet tanórán vagy tanórán kívül, az iskolán belül
vagy az iskolán kívül megszegik, vagyis az iskolai közösség normáit sértő magatartást
tanúsítanak, fegyelmező intézkedésben kell részesíteni.
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A fegyelmező intézkedés fokozatai:
- szaktanári figyelmeztetés, intés, megrovás,
- osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás,
- igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás,
- nevelőtestületi figyelmeztetés,
- fegyelmi eljárás indítása.
Az utolsó fegyelmezési fokozatra csak különösen indokolt esetben kerülhet sor.
A fegyelmező intézkedések fokozatait a vétség súlyát és az osztályban tanító szaktanárok
véleményét mérlegelve alkalmazzuk.
A fegyelmező intézkedést kezdeményezheti a szaktanár, az osztályfőnök, az intézményvezető.
Valamennyi büntetési fokozatot rögzítjük az ellenőrzőben, a naplóban, szükség esetén a
szülőnek küldött levél formájában.
A fegyelmi eljárás menete
A fegyelmi eljárást a Nkt. és az EMMI rendelet szabályai szerint kell lefolytatni.
A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon belül
történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül ki azonnal.
Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő 30. nap a
fegyelmi eljárás megindításának határnapja.
A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés révén
kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi eljárás
megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. Fel kell hívni a szülő figyelmét
az egyeztető tárgyalás lehetőségére. Amennyiben az egyeztető eljárás nem jár sikerrel, a
fegyelmi tárgyalást egy hónapon belül meg kell tartani.
A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg.
A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a fegyelmi
bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott egyéb
személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a bizonyítás
érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben.
A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a
tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az intézmény
intézményvezetőjének, a fegyelmi bizottság tagjainak, a fegyelmi eljárásban érintett tanulónak
és szülőjének.
A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az
iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.
A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi
értekezletet két héten belül meg kell tartani.
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A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez
elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított
és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az
egyeztető eljárás célja a kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás
létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
Az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége.
Az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény
intézményvezetőja tűzi ki.
Az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására az intézmény bármely
pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez a sértett és a sérelmet
elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges.
Az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a sértett
és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az
álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése.
Ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél egyetért, az
intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három hónapra
felfüggeszti.
Az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az egyeztető
eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon.
Az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, amelyet
az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá.
Az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv
jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik.

vezetésétől

el

lehet

tekinteni,

ha

a

Munkafegyelem
A tanulók munkafegyelmének kialakítása a szaktanárok és az osztályfőnök közös feladata. Az
iskolában elvárt munkamorál a helyes szokásrendek megteremtésével, azok következetes
betartatásával, a tanulási módszerek megtanításával és a tanulók megfelelő terhelésének
biztosításával érhető el. A munkát zavaró tanulók ellen fegyelmező intézkedések hozhatók.
A tantárgyi, tanévi részleges vagy teljes felmentések eljárási szabályai
Testnevelési órák alól felmentés orvosi igazolás alapján (kivételes esetben szülői, írásbeli
kérelemre) adható. A felmentési kérelmet a tanuló a testnevelési óra előtt köteles átadni a
testnevelő tanárnak. Szintén a testnevelés óra megkezdése előtt köteles felszerelésének
hiányát jelenteni.
A felmentésben részesülő tanuló köteles a testnevelési órán megjelenni.
Tartós felmentést szakorvosi javaslatra az iskolaorvos adhat. Az iskolaorvos által
gyógytestnevelésre utalt tanulók számára a gyógytestnevelés órákon való részvétel kötelező.
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A szülő kérelmére az intézményvezető felmentheti a tanulót a kötelező tanórai
foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai, nevelési igénye, sajátos
helyzete ezt indokolttá teszi. A felmentett tanuló osztályozó vizsga keretében ad számot
tudásáról.
5.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az érvényben lévő házirendet célszerű évente felülvizsgálni, szükség esetén módosítani.
Módosítást kell végrehajtani akkor, ha:
- jogszabályi változások következnek be vagy
- az intézményvezető, a nevelőtestület, a szülői közösség igényt tart erre.
A felülvizsgálat elindítása írásban történik, melyet a kezdeményező fél képviselője nyújt be az
intézmény intézményvezetőjének.
A felülvizsgálatot a javaslat beérkezését követő 30 napon belül be kell fejezni (egyeztetés,
elfogadás), s annak eredményét a módosított házirendben rögzíteni kell.
Jelen házirend 2019. szeptember 2-án lép hatályba. A házirend kifüggesztve olvasható az
iskolában, megtalálható az intézmény honlapján, illetve a KIR felületén. Az iskola diákjai
minden tanév első osztályfőnöki óráján részletes tájékoztatást kapnak a házirend tartalmáról.
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MELLÉKLETEK
1.

számú melléklet

CSENGETÉSI REND

1. óra

800-845

2. óra

855-940

3. óra

955-1040

4. óra

1055-1140

5. óra

1150-1235

10 perc
15 perc
15 perc
10 perc
10 perc
45

30

6. óra

12 -13

Napközi

1140-1430
ebéd, levegőzés, játék,
testnevelés, szabadidős
foglalkozás, uzsonna
1430-1600
előkészület a tanulásra,
tanulmányi munka,
lazító, frissítő gyakorlatok,
fejlesztő játékok,
differenciálásra alkalmas
feladatok,
olvasás, rejtvények
1600-1700
napközis ügyelet
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Ünnepi csengetési rend

1. óra

800-840
5 perc
45

25

2. óra

8 -9

3. óra

35

9 -10

Ünnepség

1025-1110

4. óra

1120-1200

5. óra

1205-1245

6. óra

1250-1330

10 perc
15

10 perc
10 perc
5 perc
5 perc

Rövidített órák – csengetési rend

1. óra

800-830

2. óra

840-910

3. óra

925-955

4. óra

10

40

10 -10

5. óra

50

20

10 -11

6. óra

30

00

10 perc
15 perc
15 perc
10 perc
10 perc
11 -12

30
2.

számú melléklet

A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
1. A könyvtár használóinak köre
Az iskolai könyvtár olvasói az iskola valamennyi tanulója, dolgozója.
A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
A beiratkozás a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikus,
megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik.
2. A könyvtárhasználat módjai
a) Helyben használat
A csak helyben használható dokumentumokat (kézikönyveket, a folyóiratokat és
egyéb dokumentumokat) a tanárok, illetve tanulók egy-egy tanítási órára, indokolt
esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik.
b) Kölcsönzés
A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával szabad
kivinni.
Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel
szabad.
A kölcsönzés nyilvántartása számítógépen, SRLIB program segítségével történik.
Kölcsönzéskor a tanulók olvasójegyet használnak, amelyen a könyvtárostanár
feltünteti a kölcsönzési határidőt.
A könyvtárból egy alkalommal legfeljebb három dokumentum kölcsönözhető három
hétre. A kölcsönzési határidő egy alkalommal meghosszabbítható újabb három hétre.
A kötelező és ajánlott olvasmányok kölcsönzési határideje a kereslettől függően egykét hét. A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők.
Tanév végén a diákoknak minden könyvet vissza kell vinniük a könyvtárba (attól
függetlenül, hogy azt mikor vitték ki). A nyári szünidőre történő kölcsönzési szándékot
előre jelezni kell, ez esetben az engedélyezett kölcsönzési időtartama a szünidő egészére
kiterjed. A kikölcsönzött könyveket a következő tanév első tanítási hetében kell
visszahozni. A tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az
időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja.
A kölcsönzési határidő lejárta után egy hét határidőt ad a könyvtár, türelmi időn felüli
késedelem, tartozás ideje alatt a kölcsönzés nem vehető igénybe.
Az iskolából távozó tanulók esetében a tanulói jogviszony megszűnésének időpontjáig
a kölcsönzött tankönyveket, tartós tankönyveket, egyéb könyvtári dokumentumokat
vissza kell szolgáltatni.
A pedagógusok által rendszeresen használt könyveket a tanév végéig kölcsönzi a
könyvtár.
c) Tankönyvekkel kapcsolatos szabályok
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A tartóstankönyveket a diákok az iskolai könyvtár állományából kapják meg
használatra.
A tartóstankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján
kölcsönzik, használják. Az osztályfőnökök aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét,
illetve a tankönyvek használatára és visszaadására vonatkozó tudnivalók ismeretét,
melyről tájékoztatják diákjaikat, illetve szüleiket. A tanév befejezése előtt, legkésőbb
június 15-éig minden kölcsönzésben lévő dokumentumot vissza kell juttatniuk az
iskolai könyvtárba.
Az olvasó köteles a könyvtári dokumentumokra és azok állagára vigyázni. Az
elveszett vagy rongálástól könyvtári használatra alkalmatlanná vált dokumentumot az
olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára szükséges más
művel pótolni (az elveszett vagy megrongálódott dokumentummal megegyező
értékben).
3. A könyvtár nyitva tartási ideje
Az iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva tart. A kölcsönzési időről a könyvtár
bejárati ajtajára illetve hirdetőjére kifüggesztett információkból lehet tájékozódni.
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

9:40 – 12:35
13:30 – 14:30
9:40 – 10:40
11:40 – 14:30
9:40 – 10:40
11:40 – 14:30
9:40 – 10:40
11:40 – 14:30
9:40 – 14:30

4. A könyvtár egyéb szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó szabályok
a) A könyvtárban elhelyezett számítógépek használata
A könyvtárban elhelyezett számítógépeket tanítványaink a könyvtár nyitvatartási ideje
alatt használhatják. Tanári felügyelet nélkül a számítógépek használata tilos. A
tanulók felelősséggel tartoznak a számítógép hibáinak, esetleges hiányosságainak
azonnali bejelentéséért. Ha a tanuló nem jelentette be, hogy a számítógépet hibás,
működésképtelen, hiányos állapotban találta, akkor a hiba, hiányosság bekövetkeztét
az ő munkálkodása következményének kell tekinteni.
b) A könyvtárostól kérhető könyvek ajánlása, azok fellelhetőségének megnevezése egy
adott témához kapcsolódóan. Mindezt legalább egy nappal a felhasználás előtt jelezni
kell.
A könyvtárban tartózkodó olvasók viselkedésükkel nem zavarhatják egymást a nyugodt
olvasásban, kutatásban, felkészülésben.
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AZ INFORMATIKA-TEREM HASZNÁLATÁNAK RENDJE
-

-

-

-

-

Az informatika-teremben a jogosultakon kívül más nem tartózkodhat.
Üzemidőn kívül az ajtókat zárva kell tartani. Idegen személy csak a megbízott tanár
felügyelete mellett tartózkodhat a teremben. A gépterem áramtalanításáért a szaktanárok a
felelősek.
A gépteremben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit meg kell
őrizni. A géptermi rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért a
szaktanárok a felelősek.
Az informatika terembe ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani szigorúan TILOS!
A gépteremben tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan TILOS!
A berendezések belsejébe nyúlni TILOS! Bármilyen beavatkozást csak a szaktanár illetve
a megbízott szakember végezhet.
A berendezéseket csak rendeltetésszerűen lehet használni.
Az elektromos hálózatba más – nem a rendszerhez, illetve csak kiszolgáláshoz tartozó –
berendezéseket csatolni nem lehet.
A számítógép javításoknak, illetve bármilyen beavatkozásoknak minden esetben ki kell
elégíteni a szükséges műszaki feltételeken kívül a balesetmentes használat, a
szakszerűség, a vonatkozó érintésvédelmi szabályok és az esztétikai követelményeket.
Nem végezhető olyan javítás, szerelés, átalakítás vagy bármely beavatkozás, amely nem
elégíti ki a balesetvédelmi előírásokat.
TILOS:
a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített
operációs rendszer és más alkalmazói program működési paramétereit,
jellemzőit megváltoztatni,
mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani és illetéktelenül
adatokhoz hozzáférni, valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani,
a védelmi rendszert feltörni.
Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a
szaktanárt.

A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás
kezdeményezhető.
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A TANTÁRGYVÁLASZTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A kötelező tantárgyakat és óraszámokat helyi tantervük 2.2. pontjában határoztuk meg. A
tantárgyak közül kötelezően választandó tantárgy 6. évfolyamon a Hon- és népismeret. Az
órakeret szabadon tervezhető részét a nevelőtestület döntése alapján a matematika, a magyar
nyelv és irodalom, az angol tárgyak óraszámának emelésére fordítjuk. E tárgyak
tananyagának elsajátítása, követelményeinek teljesítése csak a szabadon választott tanítási
órákon való részvétellel teljesíthető. Ezért az iskolánkba történő beiratkozás a szabadon
választott tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti.
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5.

számú melléklet

AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETLEMÉNYEI

ALSÓ TAGOZAT

FELSė TAGOZAT

Magyar nyelv és irodalom
1. évfolyam
Témakör: Beszéd és kommunikáció
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− kifejezően, érthetően, az élethelyzethez igazodva társalog;
− megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a kommunikációs helyzetnek
megfelelően reagál;
− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, dramatikus tevékenység)
alapján megérti az új kifejezés jelentését;
− a megismert szavakat, kifejezéseket a nyelvi fejlettségi szintjén alkalmazza;
− használja a kapcsolatfelvételi formákat: köszönés, kérés, megszólítás, kérdezés,
− élményeiről, segítséggel vagy önállóan beszámol.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− beszédlégzése és artikulációja megfelelő;
− figyelmet fordít a hangok időtartamának helyes ejtésére, a beszéd ritmusára,
hangsúlyára, tempójára, a beszédhelyzetnek megfelelő hangerőválasztásra;
− a szavakat hangokra, szótagokra bontja;
− a hangokból, szótagokból szavakat épít;
− a tanult verseket, mondókákat, rövidebb szövegeket szöveghűen, érthetően
tolmácsolja;
− részt vesz ismert szövegek (mondókák, kiszámolók, nyelvtörők, versek, mesék)
mozgással, dramatikus elemekkel történő élményszerű megjelenítésében;
− bekapcsolódik párbeszédek, dramatikus helyzetgyakorlatok, szituációs játékok
megalkotásába.
Fogalmak
helyesejtés, beszédlégzés, artikuláció, időtartam, hangerő, beszédtempó, ritmus, testtartás,
mimika, párbeszéd, szituáció, drámajáték
Témakör: Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− megérti a szóbeli utasításokat, kérdéseket és a szöveg tartalmát
− érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál;

− a történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg, véleményt
alkot.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− észleli és/vagy megérti a nyelv alkotóelemeit, hangot/betűt, szótagot, szót,
mondatot, szöveget, és azokra válaszokat fogalmaz meg;
− részt vesz a testséma-tudatosságot fejlesztő tevékenységekben (szem-kéz
koordináció, térérzékelés, irányok, arányok, jobb-bal oldal összehangolása,
testrészek tudatosítása) és érzékelő játékokban;
− megérti és használja a tér- és időbeli relációs szókincset;
− szavakat hangokra, szótagokra bont;
− hangokból, szótagokból szavakat épít.
Fogalmak
hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, zöngés-zöngétlen (morgós, nem morgós)
mássalhangzók, hosszú hang, rövid hang, szótag, szó, mondat; viszonyszavak: bal-jobb,
előtte, mögötte, alatta, felette, közötte, mellette; utána, közben, miközben stb.
Témakör: Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− megérti a szóbeli utasításokat, kérdéseket és a szöveg tartalmát;
− érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál;
− azonosítja a beszéd hangjait a nyomtatott jelükkel;
− a tanult betűket helyes technikával pontosan összeolvassa, az összeolvasás
eredményeképpen létrejövő szavakat, majd szószerkezeteket és mondatokat
megérti, jelentésükkel összekapcsolja;
− rövid szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért;
− ismer és alkalmaz néhány digitális olvasási technikát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− részt vesz a testséma-tudatosságot (szem-kéz koordináció, térérzékelés, irányok,
arányok, jobb-bal oldal összehangolása, testrészek fejlesztő tevékenységekben és
érzékelő játékokban;
− megérti és használja a tér- és időbeli relációs szókincset;
− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét;
− szavakat hangokra, szótagokra bont;
− hangokból, szótagokból szavakat épít;
− szavakból szempontok vagy minta alapján szószerkezeteket és mondatokat alkot.

Fogalmak
hang, betű, kisbetű, nagybetű, magánhangzó, mássalhangzó, zöngés-zöngétlen (morgós,
nem morgós) mássalhangzók, egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű mássalhangzó, hosszú hang,
rövid hang, szótag, szó, mondat; viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte, alatta, felette,
közötte, mellette; utána, közben, miközben stb.
Témakör: Népmesék, műmesék
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál;
− részt vesz az adott közösség kultúrájának megfelelő gyermekirodalmi mű közös
olvasásában, és nyitott annak befogadására;
− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét;
− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket
− digitális forrásokat is használ;
− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus
tevékenység) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését;
− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken;
− részt vesz különböző műfajú és megjelenésű szövegek olvasásában és
feldolgozásában;
− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között;
− képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért;
− felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történetekben a
helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását;
− önállóan, képek vagy tanítói segítség alapján a szöveg terjedelmétől függően
kiemeli annak lényeges elemeit, összefoglalja azt;
− alkalmaz alapvető olvasási stratégiákat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megismer néhány mesét és történetet a magyar – és rokon kultúrájú népek
irodalmából;
− részt vesz népmesék és műmesék, történetek közös olvasásában,
feldolgozásában;
− megérti a közösen olvasott rövid szövegeket, részt vesz azok olvasásában,
feldolgozásában;
− a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg,
véleményt alkot;
− részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális
eszközökkel történő megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne
kialakult képet.

Fogalmak
szótag, szó, mondat, szöveg, mese, népmese, műmese, cím, szerző, szereplő, helyszín,
időrend, tartalom, állandósult szókapcsolat, kezdő és záró fordulat, meseszám
Témakör: Versek, népköltészeti alkotások
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál;
− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét;
− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket;
− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus
tevékenység) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését;
− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken;
− ismer és megért rövidebb nép- és műköltészeti alkotásokat, rövidebb epikai
műveket, verseket;
− részt vesz az adott közösség érdeklődésének megfelelő gyermekirodalmi mű
közös olvasásában, és nyitott annak befogadására;
− élményt és tapasztalatot szerez különböző ritmikájú lírai művek megismerésével a
kortárs és a klasszikus gyermeklírából és a népköltészeti alkotásokból;
− érzékeli és átéli a vers ritmusát és hangulatát
− felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést, elbeszélő költemények esetén a
helyszínt, a szereplőket, az esetleges konfliktust és annak megoldását;
− digitális forrásokat is használ.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− részt vesz magyar népi mondókák, népdalok, klasszikus és kortárs magyar
gyerekversek mozgásos-játékos feldolgozásában, dramatikus előadásában;
− megtapasztalja a vershallgatás, a versmondás, a versolvasás örömét és élményét;
− segítséggel vagy önállóan előad verseket ritmuskísérettel;
− a versek hangulatát kifejezi a különféle érzékszervi tapasztalatok segítségével
(színek, hangok, illatok, tapintási élmények stb.);
− a tanító vagy társai segítségével, együttműködésével verssorokat, versrészleteket
memorizál;
− segítséggel, majd önállóan szöveghűen felidéz néhány könnyen tanulható,
rövidebb verset, mondókát, versrészletet, prózai vagy dramatikus szöveget,
szövegrészletet;
− különböző ritmikájú lírai művek megismerésével élményt és tapasztalatot szerez;
− megismer alkotásokat a népköltészetből, a kortárs és klasszikus gyermeklírából;
− megismer néhány klasszikus, életkorának megfelelő verset a magyar irodalomból;

Fogalmak
vers, verses mese, mondóka, kiszámoló, soroló, népdal, rigmus, verssor, versszak, rím,
ritmus, refrén, költő, cím, népköltészet, műköltészet
Témakör: Helyem a közösségben – család, iskola
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét;
− képes családjából származó közösségi élményeit megfogalmazni, összevetni az
iskolai élet adottságaival, a témakört érintő beszélgetésekben aktívan részt venni
− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket.
Digitális forrásokat is használ;
− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képes, írásbeli, dramatikus
tevékenység) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését;
− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken;
− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a
történetekben a helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását, részt
vesz az adott közösség érdeklődésének megfelelő gyermekirodalmi mű közös
olvasásában, és nyitott annak befogadására;
− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között;
− képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért;
− Képes önállóan vagy tanítói segítség alapján a szöveg terjedelmétől függően a
lényeges elemek kiemelésére és összefoglalására;
− alkalmaz alapvető olvasási stratégiákat;
− megfogalmazza, néhány érvvel alátámasztja saját álláspontját. Meghallgatja társai
véleményét, együttműködik velük;
− részt vesz a kortársakkal és a felnőttekkel való kommunikációban, és az adott
helyzetnek megfelelően alkalmazza a megismert kommunikációs szabályokat;
− önállóan vagy segítséggel szöveghűen felidéz néhány könnyen tanulható,
rövidebb verset, mondókát, versrészletet, prózai és dramatikus szöveget,
szövegrészletet.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− rövid meséket közösen olvas, megért, feldolgoz;
− megfigyeli és összehasonlítja a történetek tartalmát és a saját élethelyzetét;
− mozgósítja a hallott és olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit,
élményeit, tapasztalatait, és összekapcsolja azokat;
− élményeket és tapasztalatokat szerez változatos irodalmi szövegtípusok és
műfajok – klasszikus, kortárs magyar alkotások – megismerésével;
− megismer gyermekirodalmi alkotás alapján készült filmet;

− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a
történetekben a helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását;
− a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg,
véleményt alkot;
− képességeihez mérten bekapcsolódik párbeszédek, dramatikus szituációs játékok
megalkotásába;
− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között;
− önállóan vagy tanítói segítséggel összefoglalja az olvasott történet tartalmát;
− könyvet kölcsönöz a könyvtárból, és azt el is olvassa, élményeit, gondolatait az
általa választott módon megosztja;
− részt vesz konfliktusokat feldolgozó dramatikus játékokban;
− megéli és az általa választott formában megjeleníti a kisebb közösséghez (család,
osztály) tartozás élményét.
Fogalmak
iskola, osztály, közösség, könyvtár, tanítási idő, szünet, vakáció, házi feladat, család,
családtag, rokon, testvér, nagyszülő, dédszülő, unoka, dédunoka, unokatestvér, otthon,
barát, társ, összetartozás, felelősség, hűség, becsületesség, igazságosság, munka, házimunka,
történet, mese, vers, bekezdés, párbeszéd, cím, szerző, helyszín, szereplők és tulajdonságaik,
probléma és megoldás
Témakör: Évszakok, ünnepkörök, hagyományok
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál;
− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét;
− életkorának megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért;
− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket.
− digitális forrásokat is használ;
− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus
tevékenység) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését;
− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken;
− megismer az évszakokhoz, jeles napokhoz, ünnepekhez, hagyományokhoz
kapcsolódó szövegeket, dalokat, szokásokat, népi gyermekjátékokat, és ismeri
ezek éves körforgását;
− jellemző és ismert részletek alapján azonosítja a nemzeti ünnepeken elhangzó
költemények részleteit, szerzőjüket megnevezi;
− felismer és ért néhány egyszerű, gyakori közmondást és szólást,
− megéli és az általa választott formában megjeleníti a közösséghez tartozás
élményét;

− részt vesz gyerekeknek szóló kiállítások megismerésében, alkotásaival hozzájárul
létrehozásukhoz;
− élményeket és tapasztalatokat szerez saját lakóhelyének irodalmi és kulturális
értékeiről;
− feladatok megoldása során társaival együttműködik.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális
eszközökkel történő megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne
kialakult képet.
Fogalmak
keresztény/keresztyén ünnepkörhöz kapcsolódó jelképek (betlehemi csillag, bárány), családi
ünnep, nemzeti ünnep, népszokás, népi hagyomány, jeles napok, népi gyermekjáték,
hazaszeretet, magyarságtudat, közösség, szólás, közmondás, évszak, körforgás
Témakör: Állatok, növények, emberek
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket.
− digitális forrásokat is használ;
− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus
tevékenység) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését;
− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken;
− egyszerű, játékos formában megismerkedik a szövegek különböző modalitásával,
médiumok szövegalkotó sajátosságainak alapjaival;
− tapasztalatot szerez a szövegből való információgyűjtés módjairól;
− gyakorolja az ismeretfeldolgozás egyszerű technikáit;
− ismer és alkalmaz néhány alapvető tanulási technikát;
− különböző célú, rövidebb tájékoztató, ismeretterjesztő szövegeket olvas
hagyományos és digitális felületen;
− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést,
− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a feladatvégzéshez szükséges személyes élményeit, előzetes tudását felidézi;
− képzeletét a megértés érdekében mozgósítja;
− érti az írott utasításokat, közléseket, kérdéseket, azokra adekvát módon reflektál.
Fogalmak
ismeretközlő szöveg, adat, információ, időrend, cím, illusztráció

Témakör: Óvodából iskolába – írás-előkészítés, íráskészséget megalapozó képességek
fejlesztése
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál;
− törekszik a rendezett írásképre, esztétikus füzetvezetésre
− gondolatait, érzelmeit, véleményét, egyéni képességeinek és a
kommunikációs helyzetnek megfelelően néhány mondatban írásban is
megfogalmazza;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− részt vesz nagymozgást és finommotorikát fejlesztő tevékenységekben, érzékelő
játékokban;
− tér- és síkbeli tájékozódást fejlesztő feladatokat megold.
Fogalmak
betűelem, számelem, vonalrendszer, kapcsolás; viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte,
alatta, felette, közötte, mellette stb.
Témakör: Írás jelrendszere
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál;
− egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír. Törekszik a rendezett írásképre,
esztétikus füzetvezetésre;
− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− részt vesz nagymozgást és finommotorikát fejlesztő tevékenységekben és
érzékelő játékokban;
− tér- és síkbeli tájékozódást fejlesztő feladatokat megold;
− saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét;
− a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat, szószerkezeteket, mondatokat
önállóan leírja;
− írásbeli munkáját segítséggel, vagy önállóan ellenőrzi és javítja.
Fogalmak
hang, betű, betűelem, hosszú hang, rövid hang, kisbetű, nagybetű, vonalrendszer, írásjel,
ékezet, magánhangzó, mássalhangzó, zöngés-zöngétlen (morgós, nem morgós)
mássalhangzók, szótag, szó, mondat; viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte, alatta,
felette, közötte, mellette stb.

Témakör: A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− saját tempójában elsajátítsa az anyanyelvi írás jelrendszerét;
− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan írjon, és törekedjék a rendezett
írásképre;
− törekedjék a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására;
− a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat, szószerkezeteket, mondatokat
önállóan leírja;
− érthetően, a kommunikációs helyzetnek megfelelően kommunikáljon;
− feladatvégzés során társaival együtt működjék;
− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrizze, javítsa.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és
a mássalhangzókat, valamint időtartamukat;
− különbséget tesz az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű betűk között;
− a hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult
szavakban;
− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával
megfelelően leírja.
Fogalmak
hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, egyjegyű mássalhangzó, kétjegyű mássalhangzó,
háromjegyű mássalhangzó, hosszú/kettőzött mássalhangzó, hosszú/kettőzött kétjegyű
(háromjegyű) mássalhangzó, rövid magánhangzó, hosszú magánhangzó, szótag, szó, „j” hang
kétféle jelölése
Témakör: A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál;
− észleli és/vagy megérti a nyelv alkotóelemeit, hangot/betűt, szótagot, szót,
mondatot, szöveget, és azokra válaszokat fogalmaz meg;
− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi, javítja;
− a szövegalkotás során törekszik meglévő szókincsének aktivizálására;
− megadott szempontok alapján szóban mondatokat és 3-4 mondatos szöveget
alkot.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és
a mássalhangzókat, valamint az időtartamukat;
− a kiejtéssel megegyező rövid szavak leírásában követi a helyesírás szabályait;
− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával
megfelelően leírja;
− a mondatot nagybetűvel kezdi, alkalmazza a mondat hanglejtésének, a beszélő
szándékának megfelelő mondatvégi írásjeleket a kijelentő és kérdő mondatoknál.
− szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy
diktálás alapján.
Fogalmak
betű, hang, szó, szókapcsolat, mondat, szöveg, j-ly, írásjel, pont, kérdőjel, felkiáltójel,
kisbetű, nagybetű
Témakör: Kisbetű – nagybetű
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− élethelyzetnek megfelelően, kifejezően, érthetően kommunikál;
− biztosan ismeri a kis- és nagybetűs ábécét, azonos és különböző betűkkel kezdődő
szavakat betűrendbe sorol. A megismert szabályokat alkalmazza digitális felületen
való kereséskor is;
− felismeri, jelentésük alapján csoportosítja, és önállóan vagy segítséggel helyesen
leírja az élőlények, tárgyak, gondolati dolgok nevét;
− a mondatot nagybetűvel kezdi, alkalmazza a mondat hanglejtésének, a beszélő
szándékának megfelelő mondatvégi írásjeleket a kijelentő és kérdő mondatoknál.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a több hasonló élőlény, tárgy nevét kis kezdőbetűvel írja;
− a személynevek, állatnevek és a lakóhelyhez kötődő egyszerű egyelemű
helyneveket nagy kezdőbetűvel írja le.
Fogalmak
kisbetűs és nagybetűs ábécé, élőlények neve, tárgyak neve, több hasonló név, saját név,
önellenőrzés, hibajavítás, személynév, állatnév, helynév
Témakör: A magyar ábécé – a betűrend
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:

− saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét;
− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre,
esztétikus füzetvezetésre;
− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására;
− a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat, szószerkezeteket, egyszerű
mondatokat önállóan leírja;
− érthetően, a kommunikációs helyzetnek megfelelően kommunikál;
− ismer és használ nyomtatott és digitális forrásokat az ismeretei bővítéséhez,
rendszerezéséhez;
− biztosan ismeri és használja a kis- és nagybetűs ábécét, azonos és különböző
betűkkel kezdődő szavakat betűrendbe sorol. Az erre vonatkozó szabályokat
alkalmazza digitális felületen való kereséskor is;
− feladatvégzés során társaival együttműködik;
− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi és javítja.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− különböző betűkkel kezdődő szavakat betűrendbe sorol;
− segítséggel használ életkorának megfelelő szótárakat;
− megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és
a mássalhangzókat, valamint időtartamukat;
− különbséget tesz az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű betűk között, és írásban
pontosan jelöli ezeket a tanult szavakban.
Fogalmak
hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, egyjegyű mássalhangzó, kétjegyű mássalhangzó,
háromjegyű mássalhangzó, hosszú/kettőzött mássalhangzó, hosszú/kettőzött kétjegyű
mássalhangzó, rövid magánhangzó, hosszú magánhangzó, szótag, szó, ábécé, betűrend,
szótár, „j” hang kétféle jelölése
Témakör: Hangok időtartamának jelentés-megkülönböztető szerepe
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál;
− saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét;
− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre,
esztétikus füzetvezetésre;
− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására;
− írásbeli munkáját önállóan vagy segítséggel ellenőrzi, javítja.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megfigyeli és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és
a mássalhangzókat, valamint időtartamukat;
− a hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult
szavakban.
Fogalmak
mondat, szó, rövid/hosszú magánhangzó/mássalhangzó, jelentés, időtartam
A továbbhaladás feltételei az első évfolyam végén
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

A tanuló érthetően beszéljen.
Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit.
A kérdésekre értelmesen válaszoljon.
Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és
köszöntésének udvarias nyelvi formáit.
Legyen képes összefüggő mondatok alkotására.
Szöveghűen mondja el a memoritereket.
Ismerje a kis és nagy nyomtatott betűket, valamint az írott kisbetűket.
Rendelkezzen megfelelő számú szókinccsel.
Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel.
Írása legyen rendezett, pontos.
Jelölje helyesen a j hangot 20 begyakorolt szóban.
Helyesen válassza el az egyszerű szavakat.
2. évfolyam

Témakör: Beszéd és kommunikáció
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− kifejezően, érthetően, az élethelyzethez igazodva kommunikál;
− megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a kommunikációs helyzetnek
megfelelően reagál;
− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, dramatikus tevékenység)
alapján megérti az új kifejezés jelentését;
− a megismert szavakat, kifejezéseket a nyelvi fejlettségi szintjén alkalmazza;
− részt vesz a kortársakkal és felnőttekkel való kommunikációban, beszélgetésben,
vitában, és alkalmazza a megismert kommunikációs szabályokat;
− használja a kapcsolatfelvételi formákat: köszönés, kérés, megszólítás, kérdezés,

− élményeiről, segítséggel vagy önállóan beszámol.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− beszédlégzése és artikulációja megfelelő;
− figyelmet fordít a hangok időtartamának helyes ejtésére, a beszéd ritmusára,
hangsúlyára, tempójára, a beszédhelyzetnek megfelelő hangerőválasztásra;
− a szavakat hangokra, szótagokra bontja;
− a hangokból, szótagokból szavakat épít;
− a tanult verseket, mondókákat, rövidebb szövegeket szöveghűen, érthetően
tolmácsolja;
− részt vesz ismert szövegek (mondókák, kiszámolók, nyelvtörők, versek, mesék)
mozgással, dramatikus elemekkel történő élményszerű megjelenítésében;
− bekapcsolódik párbeszédek, dramatikus helyzetgyakorlatok, szituációs játékok
megalkotásába.
Fogalmak
helyesejtés, beszédlégzés, artikuláció, időtartam, hangerő, beszédtempó, ritmus, testtartás,
mimika, párbeszéd, szituáció, drámajáték
Témakör: Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− megérti a szóbeli utasításokat, kérdéseket és a szöveg tartalmát;
− érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál;
− szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért;
− ismer és alkalmaz néhány digitális olvasási technikát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− részt vesz a testséma-tudatosságot (szem-kéz koordináció, térérzékelés, irányok,
arányok, jobb-bal oldal összehangolása, testrészek fejlesztő tevékenységekben és
érzékelő játékokban;
− megérti és használja a tér- és időbeli relációs szókincset;
− szavakat hangokra, szótagokra bont;
− hangokból, szótagokból szavakat épít;
− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét.
Fogalmak
hang, betű, kisbetű, nagybetű, magánhangzó, mássalhangzó, zöngés-zöngétlen (morgós-nem
morgós) mássalhangzó, egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű mássalhangzó, hosszú hang, rövid
hang, szótag, szó, mondat; viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte, alatta, felette, közötte,
mellette; utána, közben, miközben stb.

Témakör: Népmesék, műmesék
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál;
− részt vesz az adott közösség kultúrájának megfelelő gyermekirodalmi mű közös
olvasásában, és nyitott annak befogadására;
− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét;
− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket
− digitális forrásokat is használ;
− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus
tevékenység) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését;
− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken;
− részt vesz különböző műfajú és megjelenésű szövegek olvasásában és
feldolgozásában;
− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között;
− képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért;
− felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történetekben a
helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását;
− önállóan, képek vagy tanítói segítség alapján a szöveg terjedelmétől függően
kiemeli annak lényeges elemeit, összefoglalja azt;
− alkalmaz alapvető olvasási stratégiákat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megismer néhány mesét és történetet a magyar – és rokon kultúrájú népek
irodalmából;
− részt vesz népmesék és műmesék, történetek közös olvasásában,
feldolgozásában;
− megérti a közösen olvasott rövid szövegeket, részt vesz azok olvasásában,
feldolgozásában;
− a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg,
véleményt alkot;
− részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális
eszközökkel történő megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne
kialakult képet;
− közös olvasás, szövegfeldolgozás során megismer néhány mesét, elbeszélést
Fogalmak
szótag, szó, mondat, szöveg, mese, népmese, műmese, cím, szerző, szereplő, helyszín,
időrend, tartalom, állandósult szókapcsolat, kezdő és záró fordulat, meseszám

Témakör: Versek, népköltészeti alkotások
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál;
− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét;
− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket;
− digitális forrásokat is használ;
− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus
tevékenység) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését;
− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken;
− ismer és megért rövidebb nép- és műköltészeti alkotásokat, rövidebb epikai
műveket, verseket;
− részt vesz az adott közösség érdeklődésének megfelelő gyermekirodalmi mű
közös olvasásában, és nyitott annak befogadására;
− élményt és tapasztalatot szerez különböző ritmikájú lírai művek megismerésével a
kortárs és a klasszikus gyermeklírából és a népköltészeti alkotásokból;
− érzékeli és átéli a vers ritmusát és hangulatát
− felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést, elbeszélő költemények esetén a
helyszínt, a szereplőket, az esetleges konfliktust és annak megoldását.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− részt vesz magyar népi mondókák, népdalok, klasszikus és kortárs magyar
gyerekversek mozgásos-játékos feldolgozásában, dramatikus előadásában;
− megtapasztalja a vershallgatás, a versmondás, a versolvasás örömét és élményét;
− segítséggel vagy önállóan előad verseket ritmuskísérettel;
− a versek hangulatát kifejezi a különféle érzékszervi tapasztalatok segítségével
(színek, hangok, illatok, tapintási élmények stb.);
− a tanító vagy társai segítségével, együttműködésével verssorokat, versrészleteket
memorizál;
− segítséggel, majd önállóan szöveghűen felidéz néhány könnyen tanulható,
rövidebb verset, mondókát, versrészletet, prózai vagy dramatikus szöveget,
szövegrészletet;
− különböző ritmikájú lírai művek megismerésével élményt és tapasztalatot szerez;
− megismer alkotásokat a népköltészetből, a kortárs és klasszikus gyermeklírából;
− megismer néhány klasszikus, életkorának megfelelő verset a magyar irodalomból;
Fogalmak
vers, verses mese, mondóka, kiszámoló, soroló, népdal, verssor, versszak, rím, ritmus, refrén,
költő, cím, népköltészet, műköltészet

Témakör: Helyem a közösségben – család, iskola
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét;
− képes családjából származó közösségi élményeit megfogalmazni, összevetni az
iskolai élet adottságaival, a témakört érintő beszélgetésekben aktívan részt venni
− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket.
Digitális forrásokat is használ;
− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képes, írásbeli, dramatikus
tevékenység) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését;
− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken;
− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a
történetekben a helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását, részt
vesz az adott közösség érdeklődésének megfelelő gyermekirodalmi mű közös
olvasásában, és nyitott annak befogadására;
− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között;
− képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért;
− Képes önállóan vagy tanítói segítség alapján a szöveg terjedelmétől függően a
lényeges elemek kiemelésére és összefoglalására;
− alkalmaz alapvető olvasási stratégiákat;
− megfogalmazza, néhány érvvel alátámasztja saját álláspontját. Meghallgatja társai
véleményét, együttműködik velük;
− részt vesz a kortársakkal és a felnőttekkel való kommunikációban, és az adott
helyzetnek megfelelően alkalmazza a megismert kommunikációs szabályokat;
− önállóan vagy segítséggel szöveghűen felidéz néhány könnyen tanulható,
rövidebb verset, mondókát, versrészletet, prózai és dramatikus szöveget,
szövegrészletet.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− rövid meséket közösen olvas, megért, feldolgoz;
− megfigyeli és összehasonlítja a történetek tartalmát és a saját élethelyzetét;
− mozgósítja a hallott és olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit,
élményeit, tapasztalatait, és összekapcsolja azokat;
− élményeket és tapasztalatokat szerez változatos irodalmi szövegtípusok és
műfajok – klasszikus, kortárs magyar alkotások – megismerésével;
− megismer gyermekirodalmi alkotás alapján készült filmet;
− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a
történetekben a helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását;
− a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg,
véleményt alkot;

− képességeihez mérten bekapcsolódik párbeszédek, dramatikus szituációs játékok
megalkotásába;
− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között;
− önállóan vagy tanítói segítséggel összefoglalja az olvasott történet tartalmát;
− könyvet kölcsönöz a könyvtárból, és azt el is olvassa, élményeit, gondolatait az
általa választott módon megosztja;
− részt vesz konfliktusokat feldolgozó dramatikus játékokban;
− megéli és az általa választott formában megjeleníti a kisebb közösséghez (család,
osztály) tartozás élményét.
Fogalmak
iskola, osztály, közösség, könyvtár, tanítási idő, szünet, vakáció, házi feladat, család,
családtag, rokon, testvér, nagyszülő, dédszülő, unoka, dédunoka, unokatestvér, otthon,
barát, társ, összetartozás, felelősség, hűség, becsületesség, igazságosság, munka, házimunka,
történet, mese, vers, bekezdés, párbeszéd, cím, szerző, helyszín, szereplők és tulajdonságaik,
probléma és megoldás
Témakör: Évszakok, ünnepkörök, hagyományok
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál;
− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét;
− életkorának megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért;
− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket.
− digitális forrásokat is használ;
− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus
tevékenység) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését;
− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken;
− megismer az évszakokhoz, jeles napokhoz, ünnepekhez, hagyományokhoz
kapcsolódó szövegeket, dalokat, szokásokat, népi gyermekjátékokat, és ismeri
ezek éves körforgását;
− jellemző és ismert részletek alapján azonosítja a nemzeti ünnepeken elhangzó
költemények részleteit, szerzőjüket megnevezi;
− felismer és ért néhány egyszerű, gyakori közmondást és szólást,
− megéli és az általa választott formában megjeleníti a közösséghez tartozás
élményét;
− részt vesz gyerekeknek szóló kiállítások megismerésében, alkotásaival hozzájárul
létrehozásukhoz;
− élményeket és tapasztalatokat szerez saját lakóhelyének irodalmi és kulturális
értékeiről;

− feladatok megoldása során társaival együttműködik.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális
eszközökkel történő megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne
kialakult képet.
− nemzeti ünnepen elhangzó költemények figyelmes hallgatása, ismeretek szerzése
jeles történelmi személyekről
− Lakóhely hagyományainak megismerése
− Szólások, közmondások, találós kérdések, nyelvtörők, kiszámolók, mondókák
Fogalmak
keresztény/keresztyén ünnepkörhöz kapcsolódó jelképek (betlehemi csillag, bárány), családi
ünnep, nemzeti ünnep, népszokás, népi hagyomány, jeles napok, népi gyermekjáték,
hazaszeretet, magyarságtudat, közösség, szólás, közmondás, évszak, körforgás
Témakör: Állatok, növények, emberek
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket.
− digitális forrásokat is használ;
− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus
tevékenység) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését;
− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken;
− egyszerű, játékos formában megismerkedik a szövegek különböző modalitásával,
médiumok szövegalkotó sajátosságainak alapjaival;
− tapasztalatot szerez a szövegből való információgyűjtés módjairól;
− gyakorolja az ismeretfeldolgozás egyszerű technikáit;
− ismer és alkalmaz néhány alapvető tanulási technikát;
− különböző célú, rövidebb tájékoztató, ismeretterjesztő szövegeket olvas
hagyományos és digitális felületen;
− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést,
− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a feladatvégzéshez szükséges személyes élményeit, előzetes tudását felidézi;
− képzeletét a megértés érdekében mozgósítja;
− érti az írott utasításokat, közléseket, kérdéseket, azokra adekvát módon reflektál.
Fogalmak
ismeretközlő szöveg, adat, információ, időrend, cím, illusztráció

Témakör: Írás jelrendszere
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál;
− egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír. Törekszik a rendezett írásképre,
esztétikus füzetvezetésre;
− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− részt vesz nagymozgást és finommotorikát fejlesztő tevékenységekben és
érzékelő játékokban;
− tér- és síkbeli tájékozódást fejlesztő feladatokat megold;
− saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét;
− a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat, szószerkezeteket, mondatokat
önállóan leírja;
− írásbeli munkáját segítséggel, vagy önállóan ellenőrzi és javítja.
Fogalmak
hang, betű, betűelem, hosszú hang, rövid hang, kisbetű, nagybetű, vonalrendszer, írásjel,
ékezet, magánhangzó, mássalhangzó, szótag, szó, mondat; viszonyszavak: bal-jobb, előtte,
mögötte, alatta, felette, közötte, mellette stb.
Témakör: A nyelv építő kövei: hang/betű, szótag, szó
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− saját tempójában elsajátítsa az anyanyelvi írás jelrendszerét;
− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan írjon, és törekedjék a rendezett
írásképre;
− törekedjék a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására;
− a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat, szószerkezeteket, mondatokat
önállóan leírja;
− érthetően, a kommunikációs helyzetnek megfelelően kommunikáljon;
− feladatvégzés során társaival együtt működjék;
− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrizze, javítsa.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és
a mássalhangzókat, valamint időtartamukat;
− különbséget tesz az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű betűk között;

− a hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult
szavakban;
− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával
megfelelően leírja.
Fogalmak
hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, zöngés-zöngétlen (morgós, nem morgós)
mássalhangzó, egyjegyű mássalhangzó, kétjegyű mássalhangzó, háromjegyű mássalhangzó,
hosszú/kettőzött mássalhangzó, hosszú/kettőzött kétjegyű (háromjegyű) mássalhangzó,
rövid magánhangzó, hosszú magánhangzó, szótag, szó, „j” hang kétféle jelölése
Témakör: A nyelv építő kövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál;
− észleli és/vagy megérti a nyelv alkotóelemeit, hangot/betűt, szótagot, szót,
mondatot, szöveget, és azokra válaszokat fogalmaz meg;
− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi, javítja;
− a szövegalkotás során törekszik meglévő szókincsének aktivizálására;
− megadott szempontok alapján szóban mondatokat és 3-4 mondatos szöveget
alkot.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és
a mássalhangzókat, valamint az időtartamukat;
− a kiejtéssel megegyező rövid szavak leírásában követi a helyesírás szabályait;
− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával
megfelelően leírja;
− a mondatot nagybetűvel kezdi, alkalmazza a mondat hanglejtésének, a beszélő
szándékának megfelelő mondatvégi írásjeleket a kijelentő és kérdő mondatoknál.
− szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy
diktálás alapján.
Fogalmak
betű, hang, szó, szókapcsolat, mondat, szöveg, j-ly, írásjel, pont, kérdőjel, felkiáltójel,
kisbetű, nagybetű
Témakör: Kisbetű – nagybetű
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:

− élethelyzetnek megfelelően, kifejezően, érthetően kommunikál;
− biztosan ismeri a kis- és nagybetűs ábécét, azonos és különböző betűkkel kezdődő
szavakat betűrendbe sorol. A megismert szabályokat alkalmazza digitális felületen
való kereséskor is;
− felismeri, jelentésük alapján csoportosítja, és önállóan vagy segítséggel helyesen
leírja az élőlények, tárgyak, gondolati dolgok nevét;
− a mondatot nagybetűvel kezdi, alkalmazza a mondat hanglejtésének, a beszélő
szándékának megfelelő mondatvégi írásjeleket a kijelentő és kérdő mondatoknál.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a több hasonló élőlény, tárgy nevét kis kezdőbetűvel írja;
− a személynevek, állatnevek és a lakóhelyhez kötődő egyszerű egyelemű
helyneveket nagy kezdőbetűvel írja le.
Fogalmak
kisbetűs és nagybetűs ábécé, élőlények neve, tárgyak neve, több hasonló név, saját név,
önellenőrzés, hibajavítás, személynév, állatnév, helynév
Témakör: A magyar ábécé – a betűrend
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét;
− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre,
esztétikus füzetvezetésre;
− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására;
− a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat, szószerkezeteket, egyszerű
mondatokat önállóan leírja;
− érthetően, a kommunikációs helyzetnek megfelelően kommunikál;
− ismer és használ nyomtatott és digitális forrásokat az ismeretei bővítéséhez,
rendszerezéséhez;
− biztosan ismeri és használja a kis- és nagybetűs ábécét, azonos és különböző
betűkkel kezdődő szavakat betűrendbe sorol. Az erre vonatkozó szabályokat
alkalmazza digitális felületen való kereséskor is;
− feladatvégzés során társaival együttműködik;
− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi és javítja.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− különböző betűkkel kezdődő szavakat betűrendbe sorol;
− segítséggel használ életkorának megfelelő szótárakat;
− megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és
a mássalhangzókat, valamint időtartamukat;

− különbséget tesz az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű betűk között, és írásban
pontosan jelöli ezeket a tanult szavakban.
Fogalmak
hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, egyjegyű mássalhangzó, kétjegyű mássalhangzó,
háromjegyű mássalhangzó, hosszú/kettőzött mássalhangzó, hosszú/kettőzött kétjegyű
mássalhangzó, rövid magánhangzó, hosszú magánhangzó, szótag, szó, ábécé, betűrend,
szótár, „j” hang kétféle jelölése
Témakör: Hangok időtartamának jelentés-megkülönböztető szerepe
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál;
− saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét;
− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre,
esztétikus füzetvezetésre;
− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására;
− írásbeli munkáját önállóan vagy segítséggel ellenőrzi, javítja.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megfigyeli és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és
a mássalhangzókat, valamint időtartamukat;
− a hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult
szavakban.
Fogalmak
mondat, szó, rövid/hosszú magánhangzó/mássalhangzó, jelentés, időtartam
Egyéb: Felmérések
A 2. évfolyam végén a nevelési-oktatási szakaszt záró kimeneti mérés történik.
A továbbhaladás feltételei a második évfolyam végén magyar irodalomból
− Egyszerű szóbeli és írásos közlések megértése.
− Kérdésekre értelmes, rövid válaszok adása.
− A mindennapi kommunikáció alapformáinak alkalmazása a szokás szintjén: köszönés,
bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés.
− Pontosságra törekvő folyamatos olvasás.
− Az olvasmány tartalmának elmondása kérdések segítségével.
− Rövid szövegekből információk kiemelése, a leírt események helyes sorrendjének
felismerése.
− Önállóan alkotott mondatok /tartalmi/ összekapcsolása.

− Hibajavítás tanítói irányítással.
A továbbhaladás feltételei a második évfolyam végén magyar nyelvből
−
−
−
−
−
−
−
−

Az ábécé használata feladatmegoldáshoz.
A hangok hosszúságának helyes jelölése begyakorolt szókészlet körében.
A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása.
A j hang biztos jelölése 40 - a tanulók által gyakran használt, vagy az első két
évfolyamon begyakorolt - szóban.
Az elválasztás szabályainak alkalmazása egyszerű szavak írásakor.
Mondatkezdés nagybetűvel, mondat szavakra tagolt leírása.
A tanult mondatzáró írásjelek alkalmazása.
Egyszerű mondatok, rövid szöveg írása másolással, tartalmi és helyesírási előkészítés
után tollbamondásra és emlékezetből.
3. évfolyam

TÉMAKÖR: Beszéd és kommunikáció
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− élethelyzetnek megfelelően, kifejezően, érthetően kommunikál;
− megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a kommunikációs helyzetnek
megfelelően reagál;
− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékenység)
alapján megérti az új kifejezés jelentését;
− az adott helyzetnek megfelelően alkalmazza a megismert kommunikációs
szabályokat;
− használja a kapcsolatfelvételi, kapcsolattartási, kapcsolatlezárási formákat: köszönés,
kérés, megszólítás, kérdezés; testtartás, testtávolság, tekintettartás, hangsúly,
hanglejtés, hangerő, hangszín, megköszönés, elköszönés;
− élményeiről, olvasmányairól segítséggel vagy önállóan beszámol.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− beszédlégzése és artikulációja megfelelő, figyelmet fordít a hangok időtartamának
helyes ejtésére, a beszéd helyes ritmusára, hangsúlyára, tempójára, az élethelyzetnek
megfelelő hangerőválasztásra
− a tanult verseket, mondókákat, rövidebb szövegeket szöveghűen, érthetően
tolmácsolja;
FOGALMAK
Helyes ejtés, beszédlégzés, artikuláció, időtartam, hangerő, beszédtempó, ritmus, hanglejtés,
hangsúly, szünet, testtartás, mimika, térközszabályozás, párbeszéd, szituáció, improvizáció

TÉMAKÖR: Mesék, történetek
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− felkészülés után tagolt szöveget érthetően olvas hangosan;
− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket
− mozgósítja a hallott és olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit, élményeit,
tapasztalatait, és összekapcsolja azokat;
− önállóan, képek, grafikai szervezők segítségével vagy tanítói segédlettel a szöveg
terjedelmétől függően összefoglalja a történetet;
− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést;
− azonosítja a történetekben a helyszínt, a szereplőket;
− képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért
− megfogalmazza, néhány érvvel alátámasztja saját álláspontját,
− alkalmazza a megismert kommunikációs szabályokat, alkalmaz alapvető olvasási
stratégiákat;
− megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a beszédhelyzetnek megfelelően
reflektál;
− a szöveg megértését igazoló feladatokat végez.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismer néhány mesét és történetet a magyar és más népek irodalmából;
− megért nép- és műköltészeti alkotásokat, rövidebb epikai műveket, verseket;
− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között;
− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történetekben
a helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását;
− saját gondolkodási és nyelvi szintjén megfogalmazza a szöveg hatására benne
kialakult élményt és képzetet;
− a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg,
véleményt alkot;
− képzeletét a megértés érdekében mozgósítja;
− megfigyeli és összehasonlítja a történetek lényeges mozzanatait;
− önállóan, képek, grafikai szervezők segítségével vagy tanítói segítség alapján a szöveg
terjedelmétől függően kiemeli annak lényeges elemeit, összefoglalja azt;
− ismer gyermekirodalmi alkotás alapján készült filmet.
FOGALMAK
mese, népmese, történet, valóság, cím, szerző, szereplő, helyszín, probléma, megoldás,
bekezdés, időrend, vázlat, összefoglalása

TÉMAKÖR: Mondák, regék
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

az élethelyzetnek megfelelően, kifejezően, érthetően kommunikál;
képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért;
felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket;
egyszerű magyarázat, szemléltetés alapján megérti az új kifejezés jelentését;
saját gondolkodási és nyelvi szintjén megfogalmazza a szöveg hatására benne
kialakult képet;
felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történetekben
a helyszínt, a szereplőket;
önállóan képek, grafikai szervezők segítségével vagy tanítói segítség alapján a szöveg
terjedelmétől függően kiemeli annak lényeges elemeit, összefoglalja tartalmát;
a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg,
véleményt alkot;
különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között;

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− érti az olvasott rövid szövegeket, megfogalmazza a szöveg hatására benne kialakult
képet;
FOGALMAK
monda, rege, mesei elem, valós elem, cím, szerző, helyszín, időrend, tartalom, múlt,
jelen,jövő
TÉMAKÖR: Versek, népköltészeti alkotások
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

életkorának megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért;
felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket;
egyszerű magyarázat, szemléltetés alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését;
megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a beszédhelyzetnek megfelelően
reflektál;
ismert szavakat, kifejezéseket alkalmaz a különböző nyelvi szinteken;
ismer és megért rövidebb nép- és műköltészeti alkotásokat, rövidebb epikai műveket,
verseket;
megfelelően, kifejezően, érthetően kommunikál;
felismeri és indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést;
megfigyeli a költői nyelv sajátosságait, megértésélményeit az általa választott módon
megfogalmazza, megjeleníti.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a versek hangulatát kifejezi a különféle érzékszervi tapasztalatok segítségével;
− önállóan vagy segítséggel szöveghűen felidéz néhány könnyen tanulható, rövidebb
verset, mondókát, versrészletet, népköltészeti alkotást, prózai és dramatikus
szöveget, szövegrészletet;
− szövegszerűen felidézi Kölcsey Ferenc: Himnusz, Petőfi Sándor: Nemzeti dal című
verseinek részleteit.
FOGALMAK
vers, himnusz, dal, mondóka, kiszámoló, soroló, népdal, verssor, versszak, rím, ritmus,
refrén, költő, cím, népköltészet, műköltészet
TÉMAKÖR: Helyem a világban
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− képes családjából származó közösségi élményeit megfogalmazni, összevetni az iskolai
élet adottságaival;
− ismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket;
− egyszerű magyarázat, szemléltetés alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését;
− ismert szavakat, kifejezéseket alkalmaz a különböző nyelvi szinteken;
− képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért;
− szöveg terjedelmétől függően összefoglalja a szöveg tartalmát;
− alkalmaz alapvető olvasási stratégiákat;
− megfogalmazza, néhány érvvel alátámasztja saját álláspontját;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket;
− megfigyeli és összehasonlítja a történetek tartalmát és a saját élethelyzetét;
mozgósítja a hallott vagy olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit,
élményeit, tapasztalatait, és összekapcsolja azokat;
− ismer gyermekirodalmi alkotás alapján készült filmet;
− azonosítja a történetekben a helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak
megoldását;
− ismeri a szövegből való információgyűjtés módjait, az ismeretfeldolgozás egyszerű
technikáit;
− ismer és alkalmaz néhány alapvető tanulási technikát;
− felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést;
FOGALMAK
világ,földrész,ország,haza,környezet,közösség,család

TÉMAKÖR: Ünnepkörök, hagyományok, mesterségek
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
olvasási szintjének megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért;
felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket;
egyszerű magyarázat, szemléltetés alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését;
megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a beszédhelyzetnek megfelelően
reflektál, a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi
szinteken;
− ismer és ért néhány egyszerű és gyakori szólást, szóláshasonlatot, közmondást,
találós kérdést, nyelvtörőt, kiszámolót, mondókát
− ismeri saját lakóhelyének irodalmi és kulturális értékeit.

−
−
−
−

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a keresztény/keresztén ünnepköröket (karácsony, húsvét, pünkösd), nemzeti
és állami ünnepeket (március 15., augusztus 20., október 23.), népszokást (Luca-nap,
betlehemezés, húsvéti locsolkodás);
− ismeri a jeles napokhoz, ünnepekhez, hagyományokhoz, népi mesterségekhez
kapcsolódó szövegeket, dalokat, szokásokat, népi gyermekjátékokat;
− jellemző és ismert részletek alapján azonosítja a nemzeti ünnepeken elhangzó
költemények részleteit, szerzőjüket megnevezi;
− tudja az ünnepek, hagyományok éves körforgását;
− jellemző és ismert részletek alapján azonosítja a nemzeti ünnepeken elhangzó
költemények részleteit, szerzőjüket megnevezi;
FOGALMAK
családi ünnep, nemzeti ünnep, állami ünnep, népszokás, népi hagyomány, jeles napok, népi
gyermekjáték, hazaszeretet, magyarságtudat, közösség, szólás, szóláshasonlat, közmondás,
körforgás, mesterség, foglalkozás
TÉMAKÖR: Növények, állatok, emberek, tájak, találmányok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
−
−
−
−
−
−
−

ismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket;
egyszerű magyarázat, szemléltetés alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését;
olvasási szintjének megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért;
ismeri a szövegből való információgyűjtés módjairól;
ismeri az ismeretfeldolgozás egyszerű technikáit;
ismer és alkalmaz néhány alapvető tanulási technikát;
ismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést;

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a szövegekhez kapcsolódó személyes élményeit, ismereteit felidézi;
− röviden indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést;
− kérdéseket fogalmaz meg, véleményt alkot;
− önállóan vagy tanítói segítséggel használja az alapvető olvasási stratégiákat;
− információkat, adatokat gyűjt a szövegből, kiemeli a bekezdések lényegét; tanítói
segítséggel, vagy önállóan megfogalmazza azt;
− ismeri és alkalmazza az adott témákhoz kapcsolódó lexikonokat;
− néma olvasás útján megérti a rövid, életkorának megfelelő tankönyvi szöveg
tartalmát és az utasításokat.
FOGALMAK
ismeretközlő szöveg, adat, információ, cím, illusztráció, szöveg, bekezdés
TÉMAKÖR: Olvassunk együtt! Közös olvasmányok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

olvasási szintjének megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért;
felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket;
egyszerű magyarázat, szemléltetés alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését;
megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a beszédhelyzetnek megfelelően
reflektál;
röviden indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést;
mozgósítja a hallott és olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit, élményeit,
tapasztalatait, és megfogalmazza a köztük lévő kapcsolatokat;
saját gondolkodási és nyelvi szintjén megalkotja a szöveg jelentését önmaga számára,
megfogalmazza, néhány érvvel alátámasztja saját álláspontját;
tudatosan alkalmazza a megismert kommunikációs szabályokat;
alkalmaz alapvető olvasási stratégiákat;
az olvasott szöveghez illusztrációt készít, a hiányos illusztrációt kiegészíti, vagy a
meglévőt társítja a szöveggel.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megért nép- és műköltészeti alkotásokat, rövidebb epikai műveket;
− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között;
− azonosítja a történetekben a helyszínt, a szereplőket;
− az olvasott szövegekben kulcsszavakat azonosít, a főbb szerkezeti egységeket
önállóan vagy segítséggel elkülöníti;
− megfogalmazza saját véleményét a szereplők cselekedeteiről;
− képzeletét a megértés érdekében mozgósítja;
− megfigyeli és összehasonlítja a történetek tartalmát és a saját élethelyzetét;
− mozgósítja a hallott vagy olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit,
élményeit, tapasztalatait, és összekapcsolja azokat;
− önállóan képek, grafikai szervezők segítségével vagy tanítói segítséglettel a szöveg
terjedelmétől függően kiemeli annak lényeges elemeit, összefoglalja tartalmát

− ismer gyermekirodalmi alkotás alapján készült filmet.
FOGALMAK
meseregény, szerző, cím, kiadó, tartalomjegyzék, fülszöveg, történet, valóság, fejezet,
időrend, szereplő, helyszín, probléma, megoldás, illusztráció
TÉMAKÖR: A nyelv építő kövei: hang/betű, szótag, szó elválasztás, betűrendbe sorolás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír és törekszik a rendezett írásképre;
kérdésre adott válaszában helyesen toldalékolja a szavakat;
a kiejtéssel megegyező, rövid szavak leírásában követi a helyesírás szabályait;
a kiejtéstől eltérő szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfelelően
leírja;
− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására;

−
−
−
−

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a kis- és nagybetűs ábécét, azonos és különböző betűkkel kezdődő szavakat
betűrendbe sorol, a megismert szabályokat alkalmazza;
− életkorának megfelelő szótárakat használ;
− megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a mássalhangzókat, valamint
időtartamukat;
− különbséget tesz az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű mássalhangzók között;
− a hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult
szavakban;
− szótagol, alkalmazza az elválasztás szabályait.
FOGALMAK
hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, egyjegyű mássalhangzó, kétjegyű mássalhangzó,
háromjegyű mássalhangzó, hosszú/kettőzött mássalhangzó, hosszú/kettőzött kétjegyű
mássalhangzó, rövid magánhangzó, hosszú magánhangzó, szótag, szó, összetett szó, ábécé,
betűrend, szótár, „j” hang kétféle jelölése
TÉMAKÖR: A nyelv építő kövei: Az írásbeli szövegalkotás lépései
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− egyszerű magyarázat, szemléltetés alapján megérti az új kifejezés jelentését;
− megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a kommunikációs helyzetnek
megfelelően válaszol;
− a megismert szavakat, kifejezéseket helyesen alkalmazza;
− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír;

− törekszik a rendezett írásképre;
− gondolatait, érzelmeit, véleményét életkorának, egyéni képességeinek és a
kommunikációs helyzetnek megfelelően néhány mondatban írásban is
megfogalmazza;
− egyéni képességeinek megfelelően alkot szövegeket írásban;
− a szövegalkotás során törekszik a megismert helyesírási szabályok alkalmazására és
meglévő szókincsének aktivizálására;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− felismeri, indokolja a cím és szöveg közti összefüggést;
− azonosítja a történetekben a helyszínt, szereplőket, a konfliktust és annak
megoldását;
− megadott szempontok alapján rövid mesét ír, kiegészít vagy átalakít;
− tanítói segítséggel megadott rímpárokból különböző témákban 2-4 soros verset alkot.
FOGALMAK
mondat, szöveg, helyszín, szereplő, cselekmény, időrend, címadás, téma, anyaggyűjtés,
vázlat, előzmény, esemény, következmény;
Témakör:A nyelv építő kövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− érthetően, megfelelően kommunikál;
− egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre;
− megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és mássalhangzókat, valamint
időtartamukat;
− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására;
− a szövegalkotás során törekszik a megismert helyesírási szabályok alkalmazására és
meglévő szókincsének aktivizálására;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a hangjelölés megismert szabályait helyesen alkalmazza a tanult szavakban;
− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés és szóelemzés alkalmazásával
megfelelően leírja;
− a mondatot nagybetűvel kezdi, alkalmazza a mondat a mondatvégi írásjeleket;
− szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy diktálás
alapján.
FOGALMAK
betű, hang, szó, szókapcsolat, mondat, szöveg, j-ly, írásjel, pont, kérdőjel, felkiáltójel,
kisbetű, nagybetű

TÉMAKÖR: Szótő és toldalék, szóelemzés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− megfelelően kommunikál;
− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával
megfelelően leírja;
− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− szavakat hangokra és szótagokra bont;
− kérdésre adott válaszában helyesen toldalékolja a szavakat;
− önállóan felismeri és elkülöníti az egytövű ismert szavakban a szótövet és a
toldalékot.
FOGALMAK
Hang - betű, betűkapcsolat, hangkapcsolat, szótagolás, szótő, toldalék, szóelemző írásmód,
önellenőrzés
TÉMAKÖR: Hangalak és jelentés kapcsolata, állandósult szókapcsolatok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megfelelően kommunikál;
− ellentétes jelentésű és rokon értelmű kifejezéseket gyűjt, azokat a beszédhelyzetnek
megfelelően használja az írásbeli és szóbeli szövegalkotásban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− felismer és ért néhány egyszerű szólást, közmondás
− különféle módokon megjeleníti az ismert szólások, közmondások jelentését.
FOGALMAK
szólás, közmondás, szókapcsolat, hangalak, jelentés, egyjelentésű szavak, rokon értelmű
szavak, ellentétes jelentésű szavak
TÉMAKÖR: Élőlények, tárgyak, gondolati dolgok neve
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre;
− szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy diktálás
alapján;
− megérti és használja az életkorának megfelelő relációs szókincset;
− felismeri, jelentésük alapján csoportosítja és önállóan vagy segítséggel leírja az
élőlények, tárgyak, gondolati dolgok nevét;

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− felismeri és önállóan vagy segítséggel helyesen leírja az élőlények, tárgyak,
gondolati dolgok nevét kifejező szavakat
− megkülönbözteti a szavak egyes és többes számát
− hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult
szavakban;
− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával
megfelelően leírja;
− kérdésre adott válaszában megfelelően toldalékolja a szavakat;
− felismeri, önállóan vagy segítséggel helyesen leírja az ismert szavakat;
− ellentétes jelentésű és rokon értelmű kifejezéseket gyűjt, azokat megfelelően
használja szóbeli és írásbeli szövegalkotásban.
− a több hasonló élőlény, tárgy vagy gondolati dolog nevét kis kezdőbetűvel írja;
− a személynevek, állatnevek és a lakóhelyhez kötődő egyszerű egyelemű helyneveket
nagy kezdőbetűvel írja le.
FOGALMAK
élőlények neve, tárgyak neve, gondolati dolgok neve, több hasonló név, saját név,
személynév, állatnév, helynév, intézménynév, címek neve
TÉMAKÖR: Tulajdonságokat kifejező szavak
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre;
− szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy diktálás
alapján;
− hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult szavakban;
− a kiejtéssel megegyező rövid szavak leírásában követi a helyesírás szabályait;
− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával
megfelelően leírja;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− felismeri és önállóan vagy segítséggel helyesen leírja a tulajdonságot kifejező
szavakat és azok fokozott alakjait;
− ellentétes jelentésű és rokon értelmű kifejezéseket gyűjt, azokat megfelelően
használja szóbeli és írásbeli szövegalkotásban.
FOGALMAK
ellentétes jelentésű kifejezések, rokon értelmű szavak, egybeírás, különírás, szótő, toldalék,
tulajdonságot kifejező szó

TÉMAKÖR: Cselekvés, történés a múltban, jelenben, jövőben
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre;
− szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy diktálás
alapján;
− megérti és használja az életkorának megfelelő relációs szókincset;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult szavakban;
− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával
megfelelően leírja;
− kérdésre adott válaszában megfelelően toldalékolja a szavakat;
− felismeri, önállóan vagy segítséggel helyesen leírja az ismert cselekvést, történést
kifejező szavakat;
− megkülönbözteti a múltban, jelenben és jövőben zajló cselekvéseket, történéseket;
− helyesen alkalmazza a szóbeli és írásbeli szövegalkotásában az idő kifejezésének
nyelvi eszközeit;
− felismeri, önállóan vagy segítséggel helyesen leírja az ismert cselekvést, történést
kifejező szavakat.
FOGALMAK
múlt, jelen, jövő, egybeírás, különírás, szótő, toldalék, cselekvést, történést jelentő szó
4. évfolyam
TÉMAKÖR: Beszéd és kommunikáció
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− élethelyzetnek megfelelően, kifejezően, érthetően kommunikál;
− megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a kommunikációs helyzetnek
megfelelően reagál;
− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékenység)
alapján megérti az új kifejezés jelentését;
− az adott helyzetnek megfelelően alkalmazza a megismert kommunikációs
szabályokat;
− használja a kapcsolatfelvételi, kapcsolattartási, kapcsolatlezárási formákat: köszönés,
kérés, megszólítás, kérdezés; testtartás, testtávolság, tekintettartás, hangsúly,
hanglejtés, hangerő, hangszín, megköszönés, elköszönés;
− élményeiről, olvasmányairól segítséggel vagy önállóan beszámol.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− beszédlégzése és artikulációja megfelelő, figyelmet fordít a hangok időtartamának
helyes ejtésére, a beszéd helyes ritmusára, hangsúlyára, tempójára, az élethelyzetnek
megfelelő hangerőválasztásra
− a tanult verseket, mondókákat, rövidebb szövegeket szöveghűen, érthetően
tolmácsolja;
FOGALMAK
Helyes ejtés, beszédlégzés, artikuláció, időtartam, hangerő, beszédtempó, ritmus, hanglejtés,
hangsúly, szünet, testtartás, mimika, térközszabályozás, párbeszéd, szituáció, improvizáció
TÉMAKÖR: Mesék, történetek
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− felkészülés után tagolt szöveget érthetően olvas hangosan;
− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket
− mozgósítja a hallott és olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit, élményeit,
tapasztalatait, és összekapcsolja azokat;
− önállóan, képek, grafikai szervezők segítségével vagy tanítói segédlettel a szöveg
terjedelmétől függően összefoglalja a történetet;
− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést;
− azonosítja a történetekben a helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak
megoldását;
− képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért;
− ismer és alkalmaz néhány digitális olvasási technikát;
− megfogalmazza, néhány érvvel alátámasztja saját álláspontját,
− alkalmazza a megismert kommunikációs szabályokat, alkalmaz alapvető olvasási
stratégiákat;
− megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a beszédhelyzetnek megfelelően
reflektál;
− a szöveg megértését igazoló feladatokat végez.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismer néhány mesét és történetet a magyar és más népek irodalmából;
− megért nép- és műköltészeti alkotásokat, rövidebb epikai műveket, verseket;
− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között;
− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történetekben
a helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását;
− saját gondolkodási és nyelvi szintjén megfogalmazza a szöveg hatására benne
kialakult élményt és képzetet;
− a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg,
véleményt alkot;
− képzeletét a megértés érdekében mozgósítja;
− megfigyeli és összehasonlítja a történetek lényeges mozzanatait;

− önállóan, képek, grafikai szervezők segítségével vagy tanítói segítség alapján a szöveg
terjedelmétől függően kiemeli annak lényeges elemeit, összefoglalja azt;
− ismer gyermekirodalmi alkotás alapján készült filmet, médiaterméket.
FOGALMAK
mese, népmese, történet, valóság, cím, szerző, szereplő, helyszín, probléma, megoldás,
bekezdés, időrend, vázlat, összefoglalása
TÉMAKÖR: Mondák, regék
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

az élethelyzetnek megfelelően, kifejezően, érthetően kommunikál;
képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért;
felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket;
egyszerű magyarázat, szemléltetés alapján megérti az új kifejezés jelentését;
saját gondolkodási és nyelvi szintjén megfogalmazza a szöveg hatására benne
kialakult képet;
felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történetekben
a helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását;
önállóan képek, grafikai szervezők segítségével vagy tanítói segítség alapján a szöveg
terjedelmétől függően kiemeli annak lényeges elemeit, összefoglalja tartalmát;
a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg,
véleményt alkot;
különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között;

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− érti az olvasott rövid szövegeket, megfogalmazza a szöveg hatására benne kialakult
képet;
− ismer a szűkebb környezetéhez kötődő irodalmi és kulturális emlékeket,
emlékhelyeket.
FOGALMAK
monda, rege, mesei elem, valós elem, cím, szerző, helyszín, időrend, tartalom, múlt,
jelen,jövő
TÉMAKÖR: Versek, népköltészeti alkotások
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− életkorának megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért;
− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket;
− egyszerű magyarázat, szemléltetés alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését;

− megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a beszédhelyzetnek megfelelően
reflektál;
− ismert szavakat, kifejezéseket alkalmaz a különböző nyelvi szinteken;
− ismer és megért rövidebb nép- és műköltészeti alkotásokat, rövidebb epikai műveket,
verseket;
− megfelelően, kifejezően, érthetően kommunikál;
− felismeri és indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést;
− megfigyeli a költői nyelv sajátosságait, megértésélményeit az általa választott módon
megfogalmazza, megjeleníti.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a versek hangulatát kifejezi a különféle érzékszervi tapasztalatok segítségével;
− önállóan vagy segítséggel szöveghűen felidéz néhány könnyen tanulható, rövidebb
verset, mondókát, versrészletet, népköltészeti alkotást, prózai és dramatikus
szöveget, szövegrészletet;
− szövegszerűen felidézi Vörösmarty Mihály: Szózat, Petőfi Sándor: Nemzeti dal című
verseinek részleteit.
FOGALMAK
vers, himnusz, dal, mondóka, kiszámoló, soroló, népdal, verssor, versszak, rím, ritmus,
refrén, költő, cím, népköltészet, műköltészet
TÉMAKÖR: Helyem a világban
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− képes családjából származó közösségi élményeit megfogalmazni, összevetni az iskolai
élet adottságaival;
− ismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket;
− egyszerű magyarázat, szemléltetés alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését;
− ismert szavakat, kifejezéseket alkalmaz a különböző nyelvi szinteken;
− képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért;
− szöveg terjedelmétől függően összefoglalja a szöveg tartalmát;
− alkalmaz alapvető olvasási stratégiákat;
− megfogalmazza, néhány érvvel alátámasztja saját álláspontját;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket;
− megfigyeli és összehasonlítja a történetek tartalmát és a saját élethelyzetét;
mozgósítja a hallott vagy olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit,
élményeit, tapasztalatait, és összekapcsolja azokat;
− ismer gyermekirodalmi alkotás alapján készült filmet;
− azonosítja a történetekben a helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak
megoldását;
− ismeri a szövegből való információgyűjtés módjait, az ismeretfeldolgozás egyszerű
technikáit;

− ismer és alkalmaz néhány alapvető tanulási technikát;
− felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést;
FOGALMAK
világ,földrész,ország,haza,környezet,közösség,család
TÉMAKÖR: Ünnepkörök, hagyományok, mesterségek
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
olvasási szintjének megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért;
felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket;
egyszerű magyarázat, szemléltetés alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését;
megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a beszédhelyzetnek megfelelően
reflektál, a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi
szinteken;
− ismer és ért néhány egyszerű és gyakori szólást, szóláshasonlatot, közmondást,
találós kérdést, nyelvtörőt, kiszámolót, mondókát
− ismeri saját lakóhelyének irodalmi és kulturális értékeit.

−
−
−
−

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a keresztény/keresztén ünnepköröket (karácsony, húsvét, pünkösd), nemzeti
és állami ünnepeket (március 15., augusztus 20., október 23.), népszokást (Mártonnap, Luca-nap, betlehemezés, húsvéti locsolkodás,pünkösdölés);
− ismeri a jeles napokhoz, ünnepekhez, hagyományokhoz, népi mesterségekhez
kapcsolódó szövegeket, dalokat, szokásokat, népi gyermekjátékokat;
− jellemző és ismert részletek alapján azonosítja a nemzeti ünnepeken elhangzó
költemények részleteit, szerzőjüket megnevezi;
− részt vesz a témában neki szóló kiállítások megismerésében;
− tudja az ünnepek, hagyományok éves körforgását;
− jellemző és ismert részletek alapján azonosítja a nemzeti ünnepeken elhangzó
költemények részleteit, szerzőjüket megnevezi;
FOGALMAK
családi ünnep, nemzeti ünnep, állami ünnep, népszokás, népi hagyomány, jeles napok, népi
gyermekjáték, hazaszeretet, magyarságtudat, közösség, szólás, szóláshasonlat, közmondás,
körforgás, mesterség, foglalkozás

TÉMAKÖR: Növények, állatok, emberek, tájak, találmányok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
−
−
−
−
−
−
−

ismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket;
egyszerű magyarázat, szemléltetés alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését;
olvasási szintjének megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért;
ismeri a szövegből való információgyűjtés módjairól;
ismeri az ismeretfeldolgozás egyszerű technikáit;
ismer és alkalmaz néhány alapvető tanulási technikát;
ismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést;

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a szövegekhez kapcsolódó személyes élményeit, ismereteit felidézi;
− röviden indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést;
− kérdéseket fogalmaz meg, véleményt alkot;
− önállóan vagy tanítói segítséggel használja az alapvető olvasási stratégiákat;
− információkat, adatokat gyűjt a szövegből, kiemeli a bekezdések lényegét; tanítói
segítséggel, vagy önállóan megfogalmazza azt;
− ismeri és alkalmazza az adott témákhoz kapcsolódó lexikonokat;
− néma olvasás útján megérti a rövid, életkorának megfelelő tankönyvi szöveg
tartalmát és az utasításokat.
FOGALMAK
ismeretközlő szöveg, adat, információ, cím, illusztráció, szöveg, bekezdés
TÉMAKÖR: Olvassunk együtt! Közös olvasmányok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− olvasási szintjének megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért;
− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket,
digitális forrásokat is használ;
− egyszerű magyarázat, szemléltetés alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését;
− megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a beszédhelyzetnek megfelelően
reflektál;
− röviden indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést;
− mozgósítja a hallott és olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit, élményeit,
tapasztalatait, és megfogalmazza a köztük lévő kapcsolatokat;
− saját gondolkodási és nyelvi szintjén megalkotja a szöveg jelentését önmaga számára,
megfogalmazza, néhány érvvel alátámasztja saját álláspontját;
− tudatosan alkalmazza a megismert kommunikációs szabályokat;
− alkalmaz alapvető olvasási stratégiákat;

− az olvasott szöveghez illusztrációt készít, a hiányos illusztrációt kiegészíti, vagy a
meglévőt társítja a szöveggel.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− választott irodalmi alkotást ismer meg;
− megért nép- és műköltészeti alkotásokat, rövidebb epikai műveket;
− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között;
− a megismert irodalmi szövegekhez, iskolai eseményekhez plakátot, meghívót, készít
hagyományosan és digitálisan;
− azonosítja a történetekben a helyszínt, a szereplőket, a problémahelyzetet és annak
megoldását;
− az olvasott szövegekben kulcsszavakat azonosít, a főbb szerkezeti egységeket
önállóan vagy segítséggel elkülöníti;
− megfogalmazza saját véleményét a szereplők cselekedeteiről;
− képzeletét a megértés érdekében mozgósítja;
− megfigyeli és összehasonlítja a történetek tartalmát és a saját élethelyzetét;
− mozgósítja a hallott vagy olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit,
élményeit, tapasztalatait, és összekapcsolja azokat;
− önállóan képek, grafikai szervezők segítségével vagy tanítói segítséglettel a szöveg
terjedelmétől függően kiemeli annak lényeges elemeit, összefoglalja tartalmát
− ismer gyermekirodalmi alkotás alapján készült filmet, médiaterméket.
FOGALMAK
regény, meseregény, szerző, cím, kiadó, tartalomjegyzék, fülszöveg, történet, valóság,
fejezet, időrend, szereplő, helyszín, probléma, megoldás, illusztráció
TÉMAKÖR: A nyelv építő kövei: hang/betű, szótag, szó elválasztás, betűrendbe sorolás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír és törekszik a rendezett írásképre;
kérdésre adott válaszában helyesen toldalékolja a szavakat;
a kiejtéssel megegyező, rövid szavak leírásában követi a helyesírás szabályait;
a kiejtéstől eltérő szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfelelően
leírja;
− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására;

−
−
−
−

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a kis- és nagybetűs ábécét, azonos és különböző betűkkel kezdődő szavakat
betűrendbe sorol, a megismert szabályokat alkalmazza;
− életkorának megfelelő szótárakat használ;
− megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a mássalhangzókat, valamint
időtartamukat;
− különbséget tesz az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű mássalhangzók között;
− a hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult
szavakban;

−

szótagol, alkalmazza az elválasztás szabályait.

FOGALMAK
hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, egyjegyű mássalhangzó, kétjegyű mássalhangzó,
háromjegyű mássalhangzó, hosszú/kettőzött mássalhangzó, hosszú/kettőzött kétjegyű
mássalhangzó, rövid magánhangzó, hosszú magánhangzó, szótag, szó, összetett szó, ábécé,
betűrend, szótár, „j” hang kétféle jelölése
TÉMAKÖR: A nyelv építő kövei: Az írásbeli szövegalkotás lépései
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− egyszerű magyarázat, szemléltetés alapján megérti az új kifejezés jelentését;
− megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a kommunikációs helyzetnek
megfelelően válaszol;
− a megismert szavakat, kifejezéseket helyesen alkalmazza;
− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír;
− törekszik a rendezett írásképre;
− gondolatait, érzelmeit, véleményét életkorának, egyéni képességeinek és a
kommunikációs helyzetnek megfelelően néhány mondatban írásban is
megfogalmazza;
− egyéni képességeinek megfelelően alkot szövegeket írásban;
− a szövegalkotás során törekszik a megismert helyesírási szabályok alkalmazására és
meglévő szókincsének aktivizálására;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− felismeri, indokolja a cím és szöveg közti összefüggést;
− azonosítja a történetekben a helyszínt, szereplőket, a konfliktust és annak
megoldását;
− megadott szempontok alapján rövid mesét ír, kiegészít vagy átalakít;
− tanítói segítséggel megadott rímpárokból különböző témákban 2-4 soros verset alkot.
FOGALMAK
mondat, szöveg, helyszín, szereplő, cselekmény, időrend, címadás, téma, anyaggyűjtés,
vázlat, előzmény, esemény, következmény;
Témakör:A nyelv építő kövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− érthetően, megfelelően kommunikál;
− egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre;

− megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és mássalhangzókat, valamint
időtartamukat;
− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására;
− a szövegalkotás során törekszik a megismert helyesírási szabályok alkalmazására és
meglévő szókincsének aktivizálására;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a hangjelölés megismert szabályait helyesen alkalmazza a tanult szavakban;
− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés és szóelemzés alkalmazásával
megfelelően leírja;
− a mondatot nagybetűvel kezdi, alkalmazza a mondat a mondatvégi írásjeleket;
− szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy diktálás
alapján.
FOGALMAK
betű, hang, szó, szókapcsolat, mondat, szöveg, j-ly, írásjel, pont, kérdőjel, felkiáltójel,
kisbetű, nagybetű
TÉMAKÖR: Szótő és toldalék, szóelemzés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− megfelelően kommunikál;
− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával
megfelelően leírja;
− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− szavakat hangokra és szótagokra bont;
− kérdésre adott válaszában helyesen toldalékolja a szavakat;
− önállóan felismeri és elkülöníti az egytövű ismert szavakban a szótövet és a
toldalékot.
FOGALMAK
Hang-betű, betűkapcsolat, hangkapcsolat, szótagolás, szótő, toldalék, szóelemző írásmód,
önellenőrzés
TÉMAKÖR: Hangalak és jelentés kapcsolata, állandósult szókapcsolatok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megfelelően kommunikál;
− ellentétes jelentésű és rokon értelmű kifejezéseket gyűjt, azokat a beszédhelyzetnek
megfelelően használja az írásbeli és szóbeli szövegalkotásban.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− felismer és ért néhány egyszerű szólást, közmondást;
− megérti és használja az ismert állandósult szókapcsolatokat;
− különféle módokon megjeleníti az ismert szólások, közmondások jelentését.
FOGALMAK
szólás, közmondás, szókapcsolat, hangalak, jelentés, egyjelentésű szavak, rokon értelmű
szavak, ellentétes jelentésű szavak
TÉMAKÖR: Élőlények, tárgyak, gondolati dolgok neve
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre;
− szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy diktálás
alapján;
− megérti és használja az életkorának megfelelő relációs szókincset;
− felismeri, jelentésük alapján csoportosítja és önállóan vagy segítséggel leírja az
élőlények, tárgyak, gondolati dolgok nevét;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− felismeri és önállóan vagy segítséggel helyesen leírja az élőlények, tárgyak, gondolati
dolgok nevét kifejező szavakat
− megkülönbözteti a szavak egyes és többes számát
− hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult szavakban;
− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával
megfelelően leírja;
− kérdésre adott válaszában megfelelően toldalékolja a szavakat;
− felismeri, önállóan vagy segítséggel helyesen leírja az ismert szavakat;
− ellentétes jelentésű és rokon értelmű kifejezéseket gyűjt, azokat megfelelően
használja szóbeli és írásbeli szövegalkotásban.
− a több hasonló élőlény, tárgy vagy gondolati dolog nevét kis kezdőbetűvel írja;
− a személynevek, állatnevek és a lakóhelyhez kötődő egyszerű egyelemű helyneveket
nagy kezdőbetűvel írja le.
FOGALMAK
élőlények neve, tárgyak neve, gondolati dolgok neve, több hasonló név, saját név,
önellenőrzés, hibajavítás, személynév, állatnév, helynév, intézménynév, címek neve
TÉMAKÖR: Tulajdonságokat kifejező szavak
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre;
− szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy diktálás
alapján;

− hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult szavakban;
− a kiejtéssel megegyező rövid szavak leírásában követi a helyesírás szabályait;
− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával
megfelelően leírja;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− felismeri és önállóan vagy segítséggel helyesen leírja a tulajdonságot kifejező
szavakat és azok fokozott alakjait;
− ellentétes jelentésű és rokon értelmű kifejezéseket gyűjt, azokat megfelelően
használja szóbeli és írásbeli szövegalkotásban.
FOGALMAK
ellentétes jelentésű kifejezések, rokon értelmű szavak, egybeírás, különírás, szótő, toldalék,
tulajdonságot kifejező szó
TÉMAKÖR: Mennyiségeket kifejező szavak
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre;
− szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy diktálás
alapján;
− hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult szavakban;
− a kiejtéssel megegyező rövid szavak leírásában követi a helyesírás szabályait;
− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával
megfelelően leírja;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− felismeri és önállóan vagy segítséggel helyesen leírja a mennyiségeket kifejező
szavakat és azok fokozott alakjait;
FOGALMAK
különírás, szótő, toldalék, mennyiségeket kifejező szó,dátum
TÉMAKÖR: Cselekvés, történés a múltban, jelenben, jövőben
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre;
− szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy diktálás
alapján;
− megérti és használja az életkorának megfelelő relációs szókincset;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult szavakban;
− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával
megfelelően leírja;

− kérdésre adott válaszában megfelelően toldalékolja a szavakat;
− felismeri, önállóan vagy segítséggel helyesen leírja az ismert cselekvést, történést
kifejező szavakat;
− megkülönbözteti a múltban, jelenben és jövőben zajló cselekvéseket, történéseket;
− helyesen alkalmazza a szóbeli és írásbeli szövegalkotásában az idő kifejezésének
nyelvi eszközeit;
− felismeri, önállóan vagy segítséggel helyesen leírja az ismert cselekvést, történést
kifejező szavakat.
FOGALMAK
múlt, jelen, jövő, egybeírás, különírás, szótő, toldalék, cselekvést, történést jelentő szó

Matematika
1. ÉVFOLYAM

TÉMAKÖR: Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megkülönböztet, azonosít egyedi konkrét látott, hallott, mozgással, tapintással érzékelhető
tárgyakat, dolgokat, helyzeteket, jeleket;
− játékos feladatokban személyeket, tárgyakat, számokat, formákat néhány meghatározó
tulajdonsággal jellemez;
− tudatosan emlékezetébe vési az észlelt tárgyakat, személyeket, dolgokat, és ezek jellemző
tulajdonságait, elrendezését, helyzetét;
− válogatásokat végez saját szempont szerint személyek, tárgyak, dolgok, számok között;
− felismeri a mások válogatásában együvé kerülő dolgok közös és a különválogatottak eltérő
tulajdonságát;
− folytatja a megkezdett válogatást felismert szempont szerint;
− személyek, tárgyak, dolgok, szavak, számok közül kiválogatja az adott tulajdonsággal rendelkező
összes elemet;
− azonosítja a közös tulajdonsággal rendelkező dolgok halmazába nem való elemeket;
− megnevezi egy adott tulajdonság szerint ki nem válogatott elemek közös tulajdonságát a
tulajdonság tagadásával;
− barkochbázik valóságos és elképzelt dolgokkal is, kerüli a felesleges kérdéseket;
− halmazábrán is elhelyez elemeket adott címkék szerint;
− adott, címkékkel ellátott halmazábrán elhelyezett elemekről eldönti, hogy a megfelelő helyre
kerültek-e; a hibás elhelyezést javítja;
− talál megfelelő címkéket halmazokba rendezett elemekhez;
− megfogalmaz adott halmazra vonatkozó állításokat; értelemszerűen használja a
„mindegyik”,„nem mindegyik”, „van köztük…”, „egyik sem…” és a velük rokon jelentésű
szavakat;
− két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg;
− két meghatározott tulajdonság egyszerre történő figyelembevételével szétválogat adott
elemeket: tárgyakat, személyeket, szavakat, számokat, alakzatokat;
− megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó tulajdonságát;
helyesen használja a logikai „nem” és a logikai „és” szavakat, valamint a velük azonos értelmű
kifejezéseket;
− megítéli, hogy adott halmazra vonatkozó állítás igaz-e vagy hamis.
FOGALMAK
tulajdonság, azonos, különböző, logikai „nem”

TÉMAKÖR: Rendszerezés, rendszerképzés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− barkochbázik valóságos és elképzelt dolgokkal is, kerüli a felesleges kérdéseket;
− két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg;
− felsorol elemeket konkrét halmazok közös részéből;
− megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó tulajdonságát;
helyesen használja a logikai „nem” és a logikai „és” szavakat, valamint a velük azonos értelmű
kifejezéseket;
− keresi az okát annak, ha a halmazábra valamelyik részébe nem kerülhet egyetlen elem sem;
− adott elemeket elrendez választott és megadott szempont szerint is;
− sorba rendezett elemek közé elhelyez további elemeket a felismert szempont szerint;
− két, három szempont szerint elrendez adott elemeket többféleképpen is; segédeszközként
használja a táblázatos elrendezést és a fadiagramot;
− megkeresi egyszerű esetekben a két, három feltételnek megfelelő összes elemet, alkotást;
− megfogalmazza a rendezés felismert szempontjait;
Fogalmak
Nincs új fogalom.

TÉMAKÖR: Állítások
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megítéli, hogy adott halmazra vonatkozó állítás igaz-e vagy hamis;
− megfogalmaz adott halmazra vonatkozó állításokat; értelemszerűen használja a „mindegyik”,
„nem mindegyik”, „van köztük…”, „egyik sem…” és a velük rokon jelentésű szavakat;
− megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó tulajdonságát;
helyesen használja a logikai „nem” és a logikai „és” szavakat, valamint a velük azonos értelmű
kifejezéseket;
− tudatosan emlékezetébe vés szavakat, számokat, utasítást, adott helyzetre vonatkozó
megfogalmazást;
− hiányos állításokat igazzá tevő elemeket válogat megadott alaphalmazból;
− egy állításról ismeretei alapján eldönti, hogy igaz vagy hamis;
− ismeretei alapján megfogalmaz önállóan is egyszerű állításokat;
− példákat gyűjt konkrét tapasztalatai alapján matematikai állítások alátámasztására.
FOGALMAK
igaz-hamis

TÉMAKÖR: Problémamegoldás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a tevékenysége során felmerülő problémahelyzetben megoldást keres;

−
−
−
−
−
−
−
−

kérésre, illetve problémahelyzetben felidézi a kívánt, szükséges emlékképet;
megfogalmazott problémát tevékenységgel, megjelenítéssel, átfogalmazással értelmez;
az értelmezett problémát megoldja;
a problémamegoldás során a sorrendben végzett tevékenységeket szükség szerint visszafelé is
elvégzi;
megoldását értelmezi, ellenőrzi;
kérdést tesz fel a megfogalmazott probléma kapcsán;
tevékenység, ábrarajzolás segítségével megold egyszerű, következtetéses szöveges feladatokat;
egy- és többszemélyes logikai játékban döntéseit mérlegelve előre gondolkodik.

Fogalmak
Nincs új fogalom.

TÉMAKÖR: Szöveges feladatok megoldása
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− értelmezi, elképzeli, megjeleníti a szöveges feladatban megfogalmazott hétköznapi szituációt;
− szöveges feladatokban megfogalmazott hétköznapi problémát megold matematikai ismeretei
segítségével;
− tevékenység, ábrarajzolás segítségével megold egyszerű, következtetéses, szöveges feladatokat;
− megkülönbözteti az ismert és a keresendő (ismeretlen) adatokat;
− megkülönbözteti a lényeges és a lényegtelen adatokat;
− az értelmezett szöveges feladathoz hozzákapcsol jól megismert matematikai modellt;
− a megválasztott modellen belül meghatározza a keresett adatokat;
− a modellben kapott megoldást értelmezi az eredeti problémára; arra vonatkoztatva ellenőrzi a
megoldást;
− választ fogalmaz meg a felvetett kérdésre;
− önállóan értelmezi a hallott, olvasott matematikai tartalmú szöveget;
− nyelvi szempontból megfelelő választ ad a feladatokban megjelenő kérdésekre.

FOGALMAK
szöveges feladat, adat, ismeretlen adat, információ, ellenőrzés, szöveges válasz

TÉMAKÖR: Szám és valóság kapcsolata
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− összehasonlít véges halmazokat az elemek száma szerint;
− ismeri két halmaz elemeinek kölcsönösen egyértelmű megfeleltetését (párosítását) az
elemszámok szerinti összehasonlításra;
− helyesen alkalmazza a feladatokban a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmakat 20-as
számkörben;
− helyesen érti és alkalmazza a feladatokban a „valamennyivel” több, kevesebb fogalmakat;

−

−
−
−

érti és helyesen használja a több, kevesebb, ugyanannyi relációkat halmazok elemszámával
kapcsolatban, valamint a kisebb, nagyobb, ugyanakkora relációkat a megismert mennyiségekkel
(hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő, terület, pénz) kapcsolatban 20-as számkörben;
használja a kisebb, nagyobb, egyenlő kifejezéseket a természetes számok körében;
helyesen használja a mennyiségi viszonyokat kifejező szavakat, nyelvtani szerkezeteket;
megfelelő szókincset és jeleket használ mennyiségi viszonyok kifejezésére szóban és írásban.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− kis darabszámokat ránézésre felismer többféle rendezett alakban.
FOGALMAK
kisebb, nagyobb, ugyanakkora, több, kevesebb, ugyanannyi, párosítás, bontás

TÉMAKÖR: Számlálás, becslés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megszámlál és leszámlál; adott (alkalmilag választott vagy szabványos) egységgel meg- és kimér
a 20-as számkörbenismeri a következő becslési módszereket:
− FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− Meg- és leszámlálások egyesével
− Számlálás során az utolsó számnév hozzákapcsolása az összességhez
− Meg- és leszámlálások valahányasával, például kettesével, tízesével, ötösével, négyesével,
hármasával oda-vissza 20-as számkörben eszközökkel (például: hétköznapi tárgyak, abakusz,
pénz) és eszközök nélkül
− Tapasztalatszerzés darabszámok, mennyiségek becslésével kapcsolatban 20-as számkörben
− Becslés szerepének, korlátainak megismerése
− Becslés során a korábbi tapasztalatok és a becsülendő mennyiség tulajdonságainak
figyelembevétele
− Becslés ellenőrzése párosítással, összeméréssel
− Becslések értékelése
FOGALMAK
számlálás, becslés

TÉMAKÖR: Számok rendezése
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− nagyság szerint sorba rendez számokat, mennyiségeket;
− megadja és azonosítja számok sokféle műveletes alakját;
− megtalálja a számok helyét, közelítő helyét egyszerű számegyenesen, számtáblázatokban, a
számegyenesnek ugyanahhoz a pontjához rendeli a számokat különféle alakjukban a 20-as
számkörben;

FOGALMAK
sorszám, számegyenes, számtábla, nagyobb, kisebb, növekedés, csökkenés, egyes számszomszéd,
tízes számszomszéd

TÉMAKÖR: Számok tulajdonságai
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− számokat jellemez tartalmi és formai tulajdonságokkal;
− számot jellemez más számokhoz való viszonyával;
− ismeri a római számjelek közül az I, V, X jeleket, hétköznapi helyzetekben felismeri az ezekkel
képzett számokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− helyesen írja az arab számjeleket.

FOGALMAK
számjegy; egyjegyű, kétjegyű számok; páros, páratlan

TÉMAKÖR: Számok helyi értékes alakja
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− érti a számok számjegyeinek helyi, alaki, valódi értékét;
− helyesen írja és olvassa a számokat a tízes számrendszerben 20-ig.

FOGALMAK
csoportosítás, beváltás, leltár, bontott alak, tízes, egyes

TÉMAKÖR: Mérőeszköz használata, mérési módszerek
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megbecsül, mér alkalmi és szabványos mértékegységekkel hosszúságot, tömeget, űrtartalmat és
időt;
− helyesen alkalmazza a mérési módszereket, használ skálázott mérőeszközöket, helyes képzete
van a mértékegységek nagyságáról;
− helyesen használja a hosszúságmérés, az űrtartalommérés és a tömegmérés szabványegységei
közül a következőket, dm, m,;, dl, l, kg;
− ismeri az időmérés szabványegységeit: az órát, a percet, a másodpercet, a napot, a hetet, a
hónapot, az évet;
− összeveti azonos egységgel mért mennyiség és mérőszáma nagyságát, összeveti ugyanannak a
mennyiségnek a különböző egységekkel való méréskor kapott mérőszámait.

FOGALMAK
összehasonlítás, mérés, mérőeszköz, mérőszám, mértékegység, hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő,
dm, m, dl, l, kg, óra, nap, hét, hónap, év

TÉMAKÖR: Alapműveletek értelmezése
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− helyesen értelmezi az összeadást, a kivonást, hozzákapcsolja a megfelelő műveletet adott
helyzethez, történéshez, egyszerű szöveges feladathoz;
− értelmezi a műveleteket megjelenítéssel, modellezéssel, szöveges feladattal;
− helyesen használja a műveletek jeleit;
− megérti a következő kifejezéseket: tagok, összeg, kisebbítendő, kivonandó, különbségszöveghez,
valós helyzethez kapcsolva zárójelet tartalmazó műveletsort értelmez, elvégez;
− szöveges feladatokban a különböző kifejezésekkel megfogalmazott műveleteket megérti;
− szöveget, ábrát alkot matematikai jelekhez, műveletekhez.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− helyesen használja a műveletek jeleit;

FOGALMAK
összeadás, kivonás, összeg, különbség, , művelet, egyenlővé tevés,

TÉMAKÖR: Alapműveletek tulajdonságai
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− számolásaiban felhasználja a műveletek közti kapcsolatokat, számolásai során alkalmazza
konkrét esetekben a legfontosabb műveleti tulajdonságokat;
− megold hiányos műveletet, műveletsort az eredmény ismeretében, a műveletek megfordításával
is;
− alkalmazza a műveletekben szereplő számok (kisebbítendő, kivonandó és különbség; tagok és
összeg;) változtatásának következményeit.
Fogalmak
Nincs új fogalom.

TÉMAKÖR: Szóbeli számolási eljárások
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− alkalmazza a számolást könnyítő eljárásokat;
− elvégzi a feladathoz szükséges észszerű becslést, mérlegeli a becslés során kapott eredményt.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− Számolási eljárások a műveletek értelmezései alapján 20-as számkörben
− Számolási eljárások szám- és műveleti tulajdonságok felhasználásával 20-as számkörben
− Bontások és pótlások alkalmazása

−
−
−
−

Számhoz számszomszédainak hozzáadása (6+7=6+6+1=7+7-1) és a nekik megfelelő kivonások
elvégzése (13-6, 13-7)
Tízesátlépéses összeadás, kivonás bontások és 10-re pótlások alkalmazásával
10 és 20 közötti számok és egyjegyűek összeadása, kivonása a 10-nél kisebb számokra vonatkozó
összeadással, kivonással való analógia alapján
Különféle számolási eljárások megismerése és a tanuló számára legkézenfekvőbb kiválasztása,
begyakorlása, például: 7+8=8+7=7+7+1=8+8-1=7+3+5=8+2+5=7+10-2.

Fogalmak
Nincs új fogalom.

TÉMAKÖR: Fejben számolás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− fejben pontosan összead és kivon a 20-as számkörben;
− fejben pontosan számol a 20-as számkörben, kitekintés a 100-as számkörben végzett
műveletekkel analóg esetekben.

FOGALMAK
kerek tízes

TÉMAKÖR: Alkotás térben és síkon
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− szabadon épít, kirak formát, mintát adott testekből, síklapokból;
− minta alapján létrehoz térbeli, síkbeli alkotásokat;
− sormintát, síkmintát felismer, folytat;
− alkotásában követi az adott feltételeket;
− testeket épít élekből, lapokból; elkészíti a testek élvázát, hálóját; testeket épít képek, alaprajzok
alapján; elkészíti egyszerű testek alaprajzát;
− síkidomokat hoz létre különféle eszközök segítségével;
− alaklemezt, vonalzót, használ alkotáskor;
− megtalálja az összes, több feltételnek megfelelő építményt, síkbeli kirakást;
− szimmetrikus alakzatokat hoz létre térben, síkban különböző eszközökkel.

FOGALMAK
alaprajz

TÉMAKÖR: Alakzatok geometriai tulajdonságai
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megkülönböztet, azonosít egyedi konkrét látott, hallott, mozgással, tapintással érzékelhető
tárgyakat, dolgokat, helyzeteket, jeleket;

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

személyek, tárgyak, dolgok, szavak, számok közül kiválogatja az adott tulajdonsággal rendelkező
összes elemet;
két meghatározott tulajdonság egyszerre történő figyelembevételével szétválogat adott
elemeket: tárgyakat, személyeket, szavakat, számokat, alakzatokat;
megkülönbözteti és szétválogatja szabadon választott vagy meghatározott geometriai
tulajdonságok szerint a gyűjtött, megalkotott testeket, síkidomokat;
megfigyeli az alakzatok közös tulajdonságát, megfelelő címkéket talál megadott és halmazokba
rendezett alakzatokhoz;
megtalálja a közös tulajdonsággal nem rendelkező alakzatokat;
megnevezi a tevékenységei során előállított, válogatásai során előkerülő alakzatokon megfigyelt
tulajdonságokat;
megnevezi a sík és görbült felületeket, az egyenes és görbe vonalakat, szakaszokat tapasztalati
ismeretei alapján;
megnevezi a háromszögeket, négyszögeket, köröket;
megszámlálja az egyszerű szögletes test lapjait;
tudja a téglalap oldalainak és csúcsainak számát, összehajtással megmutatja a téglalap szögeinek
egyenlőségét;
megmutatja a téglalap azonos hosszúságú oldalait és elhelyezkedésüket, megmutatja és
megszámlálja a téglalap átlóit és szimmetriatengelyeit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− különbséget tesz testek és síkidomok között;
− kiválasztja megadott síkidomok közül a sokszögeket.

FOGALMAK
test, síkbeli alakzat; sík, görbe felület; egyenes, görbe vonal; oldal, csúcs, lap, sokszög, körlap,
háromszög, négyszög, téglalap, négyzet

TÉMAKÖR: Transzformációk
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tapasztalattal rendelkezik mozgással, kirakással a tükörkép előállításáról;
− szimmetrikus alakzatokat hoz létre térben, síkban különböző eszközökkel; felismeri a
szimmetriát valóságos dolgokon, síkbeli alakzatokon;
− megépíti, kirakja, megrajzolja hálón, jelölés nélküli lapon sablonnal, másolópapír segítségével
alakzat tükörképét, eltolt képét;
− követi a sormintában vagy a síkmintában lévő szimmetriát;
− térben, síkban az eredetihez hasonló testeket, síkidomokat alkot nagyított vagy kicsinyített
elemekből; az eredetihez hasonló síkidomokat rajzol hálón.

FOGALMAK
tükörkép, tükörtengely, eltolt kép, mozgatás

TÉMAKÖR: Tájékozódás térben és síkon
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− helyesen használja az irányokat és távolságokat jelölő kifejezéseket térben és síkon;
− tájékozódik lakóhelyén, bejárt terepen: bejárt útvonalon visszatalál adott helyre, adott utca és
házszám alapján megtalál házat;
− térképen, négyzethálón megtalál pontot két adat segítségével.

FOGALMAK
jobb, bal, le, fel, előtte, mögötte, mellette, kint, bent, előre, hátra, távolabb, közelebb

TÉMAKÖR: Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− részt vesz memóriajátékokban különféle tulajdonságok szerinti párok keresésében;
− megfogalmazza a személyek, tárgyak, dolgok, időpontok, számok, testek, síklapok közötti
egyszerű viszonyokat, kapcsolatokat;
− érti a problémákban szereplő adatok viszonyát;
− megfogalmazza a felismert összefüggéseket;
− összefüggéseket keres sorozatok elemei között;
− megadott szabály szerint sorozatot alkot; megértett probléma értelmezéséhez, megoldásához
sorozatot, táblázatot állít elő modellként;
− tárgyakkal, periodikus sorozatokat folytat;
− elsorolja az évszakokat, hónapokat, napokat, napszakokat egymás után, tetszőleges
kezdőponttól is;
− ismert műveletekkel alkotott sorozat, táblázat szabályát felismeri; ismert szabály szerint
megkezdett sorozatot, táblázatot helyesen, önállóan folytat;
− tárgyakkal, számokkal kapcsolatos gépjátékhoz szabályt alkot; felismeri az egyszerű gép
megfordításával nyert gép szabályát;
− felismer kapcsolatot elempárok, elemhármasok tagjai között;
− szabályjátékok során létrehoz a felismert kapcsolat alapján további elempárokat,
elemhármasokat;
− a sorozatban, táblázatban, gépjátékokban felismert összefüggést megfogalmazza saját szavaival,
nyíljelöléssel vagy nyitott mondattal.

FOGALMAK
szabály, sorozat, számsorozat, növekvő, csökkenő, kapcsolat, számpár, számhármas

TÉMAKÖR: Adatok megfigyelése
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− adatokat gyűjt a környezetében;
− adatokat rögzít későbbi elemzés céljából;
− gyűjtött adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol;

−
−

adatokat gyűjt ki táblázatból, adatokat olvas le diagramról;
jellemzi az összességeket.

FOGALMAK
adat, diagram

TÉMAKÖR: Valószínűségi gondolkodás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− részt vesz olyan játékokban, kísérletekben, melyekben a véletlen szerepet játszik;
− tapasztalatai alapján különbséget tesz a „biztos”, „lehetetlen”, „lehetséges, de nem biztos”
események között;
− megítéli a „biztos”, „lehetetlen”, „lehetséges, de nem biztos” eseményekkel kapcsolatos
állítások igazságát;
− tapasztalatai alapján tippet fogalmaz meg arról, hogy két esemény közül melyik esemény
valószínűbb olyan, véletlentől függő szituációk során, melyekben a két esemény valószínűsége
között jól belátható a különbség;
− tetszőleges vagy megadott módszerrel összeszámlálja az egyes kimenetelek előfordulásait olyan
egyszerű játékokban, kísérletekben, amelyekben a véletlen szerepet játszik;
− a valószínűségi játékokban, kísérletekben megfogalmazott előzetes sejtését, tippjét összeveti a
megfigyelt előfordulásokkal.

FOGALMAK
véletlen; „biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „lehetetlen” esemény; tipp

2. évfolyam
TÉMAKÖR: Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megkülönböztet, azonosít egyedi konkrét látott, hallott, mozgással, tapintással érzékelhető
tárgyakat, dolgokat, helyzeteket, jeleket;
− játékos feladatokban személyeket, tárgyakat, számokat, formákat néhány meghatározó
tulajdonsággal jellemez;
− tudatosan emlékezetébe vési az észlelt tárgyakat, személyeket, dolgokat, és ezek jellemző
tulajdonságait, elrendezését, helyzetét;
− válogatásokat végez saját szempont szerint személyek, tárgyak, dolgok, számok között;
− felismeri a mások válogatásában együvé kerülő dolgok közös és a különválogatottak eltérő
tulajdonságát;
− folytatja a megkezdett válogatást felismert szempont szerint;
− személyek, tárgyak, dolgok, szavak, számok közül kiválogatja az adott tulajdonsággal rendelkező
összes elemet;
− azonosítja a közös tulajdonsággal rendelkező dolgok halmazába nem való elemeket;
− megnevezi egy adott tulajdonság szerint ki nem válogatott elemek közös tulajdonságát a
tulajdonság tagadásával;
− barkochbázik valóságos és elképzelt dolgokkal is, kerüli a felesleges kérdéseket;
− halmazábrán is elhelyez elemeket adott címkék szerint;
− adott, címkékkel ellátott halmazábrán elhelyezett elemekről eldönti, hogy a megfelelő helyre
kerültek-e; a hibás elhelyezést javítja;
− talál megfelelő címkéket halmazokba rendezett elemekhez;
− megfogalmaz adott halmazra vonatkozó állításokat; értelemszerűen használja a „mindegyik”,
„nem mindegyik”, „van köztük…”, „egyik sem…” és a velük rokon jelentésű szavakat;
− két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg;
− két meghatározott tulajdonság egyszerre történő figyelembevételével szétválogat adott
elemeket: tárgyakat, személyeket, szavakat, számokat, alakzatokat;
− megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó tulajdonságát;
helyesen használja a logikai „nem” és a logikai „és” szavakat, valamint a velük azonos értelmű
kifejezéseket;
− megítéli, hogy adott halmazra vonatkozó állítás igaz-e vagy hamis.
FOGALMAK
tulajdonság, azonos, különböző, logikai „nem”

TÉMAKÖR: Rendszerezés, rendszerképzés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− barkochbázik valóságos és elképzelt dolgokkal is, kerüli a felesleges kérdéseket;
− két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg;

−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

felsorol elemeket konkrét halmazok közös részéből;
megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó tulajdonságát;
helyesen használja a logikai „nem” és a logikai „és” szavakat, valamint a velük azonos értelmű
kifejezéseket;
keresi az okát annak, ha a halmazábra valamelyik részébe nem kerülhet egyetlen elem sem;
adott elemeket elrendez választott és megadott szempont szerint is;
sorba rendezett elemek közé elhelyez további elemeket a felismert szempont szerint;
két, három szempont szerint elrendez adott elemeket többféleképpen is; segédeszközként
használja a táblázatos elrendezést és a fadiagramot;
megkeresi egyszerű esetekben a két, három feltételnek megfelelő összes elemet, alkotást;
megfogalmazza a rendezés felismert szempontjait;
Saját eszközök, felszerelések számbavétele és rendben tartása
Barkochbázás konkrét dolgok kirakásával
Barkochbázás során felesleges kérdések kerülése, felismerése
Adott halmaz elemeinek rendszerezése a tanító irányításával
Különféle logikai készletek esetén (teljes rendszert alkotó legfeljebb 24 elemnél) a hiány
felismerése a rendszerező tevékenység elvégzése után
Feltételeknek megfelelő alkotások felsorolása egyszerű esetekben: két feltétel esetén, kis
elemszámú problémánál

Fogalmak
Nincs új fogalom.

TÉMAKÖR: Állítások
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megítéli, hogy adott halmazra vonatkozó állítás igaz-e vagy hamis;
− megfogalmaz adott halmazra vonatkozó állításokat; értelemszerűen használja a „mindegyik”,
„nem mindegyik”, „van köztük…”, „egyik sem…” és a velük rokon jelentésű szavakat;
− megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó tulajdonságát;
helyesen használja a logikai „nem” és a logikai „és” szavakat, valamint a velük azonos értelmű
kifejezéseket;
− tudatosan emlékezetébe vés szavakat, számokat, utasítást, adott helyzetre vonatkozó
megfogalmazást;
− hiányos állításokat igazzá tevő elemeket válogat megadott alaphalmazból;
− egy állításról ismeretei alapján eldönti, hogy igaz vagy hamis;
− ismeretei alapján megfogalmaz önállóan is egyszerű állításokat;
− példákat gyűjt konkrét tapasztalatai alapján matematikai állítások alátámasztására.
FOGALMAK
igaz-hamis

TÉMAKÖR: Problémamegoldás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a tevékenysége során felmerülő problémahelyzetben megoldást keres;
− kérésre, illetve problémahelyzetben felidézi a kívánt, szükséges emlékképet;
− megfogalmazott problémát tevékenységgel, megjelenítéssel, átfogalmazással értelmez;
− az értelmezett problémát megoldja;
− a problémamegoldás során a sorrendben végzett tevékenységeket szükség szerint visszafelé is
elvégzi;
− megoldását értelmezi, ellenőrzi;
− kérdést tesz fel a megfogalmazott probléma kapcsán;
− tevékenység, ábrarajzolás segítségével megold egyszerű, következtetéses szöveges feladatokat;
− egy- és többszemélyes logikai játékban döntéseit mérlegelve előre gondolkodik.
Fogalmak
Nincs új fogalom.

TÉMAKÖR: Szöveges feladatok megoldása
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− értelmezi, elképzeli, megjeleníti a szöveges feladatban megfogalmazott hétköznapi szituációt;
− szöveges feladatokban megfogalmazott hétköznapi problémát megold matematikai ismeretei
segítségével;
− tevékenység, ábrarajzolás segítségével megold egyszerű, következtetéses, szöveges feladatokat;
− megkülönbözteti az ismert és a keresendő (ismeretlen) adatokat;
− megkülönbözteti a lényeges és a lényegtelen adatokat;
− az értelmezett szöveges feladathoz hozzákapcsol jól megismert matematikai modellt;
− a megválasztott modellen belül meghatározza a keresett adatokat;
− a modellben kapott megoldást értelmezi az eredeti problémára; arra vonatkoztatva ellenőrzi a
megoldást;
− választ fogalmaz meg a felvetett kérdésre;
− önállóan értelmezi a hallott, olvasott matematikai tartalmú szöveget;
− nyelvi szempontból megfelelő választ ad a feladatokban megjelenő kérdésekre.

FOGALMAK
szöveges feladat, adat, ismeretlen adat, információ, ellenőrzés, szöveges válasz

TÉMAKÖR: Szám és valóság kapcsolata
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− összehasonlít véges halmazokat az elemek száma szerint;
− ismeri két halmaz elemeinek kölcsönösen egyértelmű megfeleltetését (párosítását) az
elemszámok szerinti összehasonlításra;
− helyesen érti és alkalmazza a feladatokban a „valamennyivel” több, kevesebb fogalmakat;

−

−
−
−

érti és helyesen használja a több, kevesebb, ugyanannyi relációkat halmazok elemszámával
kapcsolatban, valamint a kisebb, nagyobb, ugyanakkora relációkat a megismert mennyiségekkel
(hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő, terület, pénz) kapcsolatban 100-as számkörben;
használja a kisebb, nagyobb, egyenlő kifejezéseket a természetes számok körében;
helyesen használja a mennyiségi viszonyokat kifejező szavakat, nyelvtani szerkezeteket;
megfelelő szókincset és jeleket használ mennyiségi viszonyok kifejezésére szóban és írásban.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− kis darabszámokat ránézésre felismer többféle rendezett alakban.

TÉMAKÖR: Számlálás, becslés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megszámlál és leszámlál; adott (alkalmilag választott vagy szabványos) egységgel meg- és kimér
a 100-as számkörben; oda-vissza számlál kerek tízesekkel,
− ismeri a következő becslési módszereket: közelítő számlálás, közelítő mérés, mérés az egység
többszörösével; becslését finomítja újrabecsléssel.
FOGALMAK
számlálás, becslés

TÉMAKÖR: Számok rendezése
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− nagyság szerint sorba rendez számokat, mennyiségeket;
− megadja és azonosítja számok sokféle műveletes alakját;
− megtalálja a számok helyét, közelítő helyét egyszerű számegyenesen, számtáblázatokban, a
számegyenesnek ugyanahhoz a pontjához rendeli a számokat különféle alakjukban a 100-as
számkörben;
− megnevezi a 100-as számkör számainak egyes, tízes, százas, ezres szomszédjait, tízesekre,
százasokra, ezresekre kerekített értékét.

FOGALMAK
sorszám, számegyenes, számtábla, nagyobb, kisebb, növekedés, csökkenés, egyes számszomszéd,
tízes számszomszéd

TÉMAKÖR: Számok tulajdonságai
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− számokat jellemez tartalmi és formai tulajdonságokkal;
− számot jellemez más számokhoz való viszonyával;
− ismeri a római számjelek közül az I, V, X, jeleket, hétköznapi helyzetekben felismeri az ezekkel
képzett számokat.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− helyesen írja az arab számjeleket.

FOGALMAK
számjegy; egyjegyű, kétjegyű számok; páros, páratlan

TÉMAKÖR: Számok helyi értékes alakja
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tízesek és egyesek összegére való bontását;
− érti a számok számjegyeinek helyi, alaki, valódi értékét;
− helyesen írja és olvassa a számokat a tízes számrendszerben 100-ig.

FOGALMAK
csoportosítás, beváltás, leltár, bontott alak, tízes, egyes

TÉMAKÖR: Mérőeszköz használata, mérési módszerek
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megbecsül, mér alkalmi és szabványos mértékegységekkel hosszúságot, tömeget, űrtartalmat és
időt;
− helyesen alkalmazza a mérési módszereket, használ skálázott mérőeszközöket, helyes képzete
van a mértékegységek nagyságáról;
− helyesen használja a hosszúságmérés, az űrtartalommérés és a tömegmérés szabványegységei
közül a következőket: cm, dm, m, km; cl, dl, l; dkg, kg;
− ismeri az időmérés szabványegységeit: az órát, a percet, a másodpercet, a napot, a hetet, a
hónapot, az évet;
− ismer hazai és külföldi pénzcímleteket 100-as számkörben;
− alkalmazza a felváltást és beváltást különböző pénzcímletek között;
− összeveti azonos egységgel mért mennyiség és mérőszáma nagyságát, összeveti ugyanannak a
mennyiségnek a különböző egységekkel való méréskor kapott mérőszámait;
− megméri különböző sokszögek kerületét különböző egységekkel;
− területet mér különböző egységekkel lefedéssel vagy darabolással;
− alkalmazza a felváltást és beváltást különböző pénzcímletek között;
− ismer a terület és kerület mérésére irányuló tevékenységeket.

FOGALMAK
összehasonlítás, mérés, mérőeszköz, mérőszám, mértékegység, hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő,
cm, dm, m, dl, l, kg, másodperc, perc, óra, nap, hét, hónap, év

TÉMAKÖR: Alapműveletek értelmezése
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− helyesen értelmezi a 100-as számkörben az összeadást, a kivonást, a szorzást, a bennfoglaló és
az egyenlő részekre osztást;
− hozzákapcsolja a megfelelő műveletet adott helyzethez, történéshez, egyszerű szöveges
feladathoz;
− értelmezi a műveleteket megjelenítéssel, modellezéssel, szöveges feladattal;
− helyesen használja a műveletek jeleit;
− megérti a következő kifejezéseket: tagok, összeg, kisebbítendő, kivonandó, különbség, tényezők,
szorzandó, szorzó, szorzat, osztandó, osztó, hányados, maradék;
− szöveghez, valós helyzethez kapcsolva zárójelet tartalmazó műveletsort értelmez, elvégez;
− szöveges feladatokban a különböző kifejezésekkel megfogalmazott műveleteket megérti;
− szöveget, ábrát alkot matematikai jelekhez, műveletekhez.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− helyesen használja a műveletek jeleit;
− érti a szorzó- és bennfoglaló táblák kapcsolatát.

FOGALMAK
összeadás, kivonás, összeg, különbség, szorzás, bennfoglalás, egyenlő részekre osztás, művelet,
egyenlővé tevés, többszörös

TÉMAKÖR: Alapműveletek tulajdonságai
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− számolásaiban felhasználja a műveletek közti kapcsolatokat, számolásai során alkalmazza
konkrét esetekben a legfontosabb műveleti tulajdonságokat;
− megold hiányos műveletet, műveletsort az eredmény ismeretében, a műveletek megfordításával
is;
− alkalmazza a műveletekben szereplő számok (kisebbítendő, kivonandó és különbség; tagok és
összeg; tényezők és szorzat; osztandó, osztó és hányados) változtatásának következményeit
Fogalmak
Nincs új fogalom.

TÉMAKÖR: Szóbeli számolási eljárások
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− alkalmazza a számolást könnyítő eljárásokat;
− elvégzi a feladathoz szükséges észszerű becslést, mérlegeli a becslés során kapott eredményt;
− teljes négyjegyűek összegét, különbségét százasokra kerekített értékekkel megbecsüli, teljes
kétjegyűek két- és egyjegyűvel való szorzatát megbecsüli.

Fogalmak
Nincs új fogalom.

TÉMAKÖR: Fejben számolás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− fejben pontosan összead és kivon a 100-as számkörben;
− emlékezetből tudja a kisegyszeregy és a megfelelő bennfoglalások, egyenlő részekre osztások
eseteit a számok tízszereséig;
− érti a szorzó- és bennfoglaló táblák kapcsolatát;
− fejben pontosan számol a 100-as számkörben egyjegyűvel való szorzás és maradék nélküli osztás
során;
− fejben pontosan számol a 100-as számkörben végzett műveletekkel analóg esetekben.
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TÉMAKÖR: Alkotás térben és síkon
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− szabadon épít, kirak formát, mintát adott testekből, síklapokból;
− minta alapján létrehoz térbeli, síkbeli alkotásokat;
− sormintát, síkmintát felismer, folytat;
− alkotásában követi az adott feltételeket;
− testeket épít élekből, lapokból; elkészíti a testek élvázát, hálóját; testeket épít képek, alaprajzok
alapján; elkészíti egyszerű testek alaprajzát;
− síkidomokat hoz létre különféle eszközök segítségével;
− megtalálja az összes, több feltételnek megfelelő építményt, síkbeli kirakást;
− szimmetrikus alakzatokat hoz létre térben, síkban különböző eszközökkel; felismeri a
szimmetriát valóságos dolgokon, síkbeli alakzatokon.
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TÉMAKÖR: Alakzatok geometriai tulajdonságai
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megkülönböztet, azonosít egyedi konkrét látott, hallott, mozgással, tapintással érzékelhető
tárgyakat, dolgokat, helyzeteket, jeleket;
− személyek, tárgyak, dolgok, szavak, számok közül kiválogatja az adott tulajdonsággal rendelkező
összes elemet;
− két meghatározott tulajdonság egyszerre történő figyelembevételével szétválogat adott
elemeket: tárgyakat, személyeket, szavakat, számokat, alakzatokat;

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

megkülönbözteti és szétválogatja szabadon választott vagy meghatározott geometriai
tulajdonságok szerint a gyűjtött, megalkotott testeket, síkidomokat;
megfigyeli az alakzatok közös tulajdonságát, megfelelő címkéket talál megadott és halmazokba
rendezett alakzatokhoz;
megtalálja a közös tulajdonsággal nem rendelkező alakzatokat;
megnevezi a tevékenységei során előállított, válogatásai során előkerülő alakzatokon megfigyelt
tulajdonságokat;
megnevezi a sík és görbült felületeket, az egyenes és görbe vonalakat, szakaszokat tapasztalati
ismeretei alapján;
megnevezi a háromszögeket, négyszögeket, köröket;
megkülönböztet tükrösen szimmetrikus és tükrösen nem szimmetrikus síkbeli alakzatokat;
megszámlálja az egyszerű szögletes test lapjait;
megnevezi a téglatest lapjainak alakját, felismeri a téglatesten az egybevágó lapokat,
megkülönbözteti a téglatesten az éleket, csúcsokat;
tudja a téglalap oldalainak és csúcsainak számát, összehajtással megmutatja a téglalap szögeinek
egyenlőségét;
megmutatja a téglalap azonos hosszúságú oldalait és elhelyezkedésüket, megmutatja és
megszámlálja a téglalap átlóit és szimmetriatengelyeit;
megfigyeli a kocka mint speciális téglatest és a négyzet mint speciális téglalap tulajdonságait;
megnevezi megfigyelt tulajdonságai alapján a téglatestet, kockát, téglalapot, négyzetet;
megfigyelt tulajdonságaival jellemzi a létrehozott síkbeli és térbeli alkotást, mintázatot.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− különbséget tesz testek és síkidomok között;
− kiválasztja megadott síkidomok közül a sokszögeket.
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háromszög, négyszög, téglalap, négyzet

TÉMAKÖR: Transzformációk
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tapasztalattal rendelkezik mozgással, kirakással a tükörkép előállításáról;
− szimmetrikus alakzatokat hoz létre térben, síkban különböző eszközökkel; felismeri a
szimmetriát valóságos dolgokon, síkbeli alakzatokon;
− megépíti, kirakja, megrajzolja hálón, jelölés nélküli lapon sablonnal, másolópapír segítségével
alakzat tükörképét, eltolt képét;
− ellenőrzi a tükrözés, eltolás helyességét tükör vagy másolópapír segítségével;
− követi a sormintában vagy a síkmintában lévő szimmetriát;
− térben, síkban az eredetihez hasonló testeket, síkidomokat alkot nagyított vagy kicsinyített
elemekből; az eredetihez hasonló síkidomokat rajzol hálón.
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TÉMAKÖR: Tájékozódás térben és síkon
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− helyesen használja az irányokat és távolságokat jelölő kifejezéseket térben és síkon;
− tájékozódik lakóhelyén, bejárt terepen: bejárt útvonalon visszatalál adott helyre, adott utca és
házszám alapján megtalál házat;
− térképen, négyzethálón megtalál pontot két adat segítségével.
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TÉMAKÖR: Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− részt vesz memóriajátékokban különféle tulajdonságok szerinti párok keresésében;
− megfogalmazza a személyek, tárgyak, dolgok, időpontok, számok, testek, síklapok közötti
egyszerű viszonyokat, kapcsolatokat;
− érti a problémákban szereplő adatok viszonyát;
− megfogalmazza a felismert összefüggéseket;
− összefüggéseket keres sorozatok elemei között;
− megadott szabály szerint sorozatot alkot; megértett probléma értelmezéséhez, megoldásához
sorozatot, táblázatot állít elő modellként;
− tárgyakkal kirakott periodikus sorozatokat folytat;
− elsorolja az évszakokat, hónapokat, napokat, napszakokat egymás után, tetszőleges
kezdőponttól is;
− ismert műveletekkel alkotott sorozat, táblázat szabályát felismeri; ismert szabály szerint
megkezdett sorozatot, táblázatot helyesen, önállóan folytat;
− tárgyakkal, számokkal kapcsolatos gépjátékhoz szabályt alkot; felismeri az egyszerű gép
megfordításával nyert gép szabályát;
− felismer kapcsolatot elempárok, elemhármasok tagjai között;
− szabályjátékok során létrehoz a felismert kapcsolat alapján további elempárokat,
elemhármasokat;
− a sorozatban, táblázatban, gépjátékokban felismert összefüggést megfogalmazza saját szavaival,
nyíljelöléssel vagy nyitott mondattal.
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TÉMAKÖR: Adatok megfigyelése
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− adatokat gyűjt a környezetében;
− adatokat rögzít későbbi elemzés céljából;
− gyűjtött adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol;

−
−

adatokat gyűjt ki táblázatból, adatokat olvas le diagramról;
jellemzi az összességeket.
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adat, diagram

TÉMAKÖR: Valószínűségi gondolkodás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− részt vesz olyan játékokban, kísérletekben, melyekben a véletlen szerepet játszik;
− tapasztalatai alapján különbséget tesz a „biztos”, „lehetetlen”, „lehetséges, de nem biztos”
események között;
− megítéli a „biztos”, „lehetetlen”, „lehetséges, de nem biztos” eseményekkel kapcsolatos
állítások igazságát;
− tapasztalatai alapján tippet fogalmaz meg arról, hogy két esemény közül melyik esemény
valószínűbb olyan, véletlentől függő szituációk során, melyekben a két esemény valószínűsége
között jól belátható a különbség;
− tetszőleges vagy megadott módszerrel összeszámlálja az egyes kimenetelek előfordulásait olyan
egyszerű játékokban, kísérletekben, amelyekben a véletlen szerepet játszik;
− a valószínűségi játékokban, kísérletekben megfogalmazott előzetes sejtését, tippjét összeveti a
megfigyelt előfordulásokkal.
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3. ÉVFOLYAM

TÉMAKÖR: Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megkülönböztet, azonosít egyedi, konkrét látott, hallott, mozgással, tapintással érzékelhető
tárgyakat, dolgokat, helyzeteket, jeleket;
− játékos feladatokban személyeket, tárgyakat, számokat, formákat néhány meghatározó
tulajdonsággal jellemez;
− tudatosan emlékezetébe vési az észlelt tárgyakat, személyeket, dolgokat, és ezek jellemző
tulajdonságait, elrendezését, helyzetét;
− válogatásokat végez saját szempont szerint személyek, tárgyak, dolgok, számok között;
− felismeri a mások válogatásában együvé kerülő dolgok közös és a különválogatottak eltérő
tulajdonságát;
− folytatja a megkezdett válogatást felismert szempont szerint;
− személyek, tárgyak, dolgok, szavak, számok közül kiválogatja az adott tulajdonsággal rendelkező
összes elemet;
− azonosítja a közös tulajdonsággal rendelkező dolgok halmazába nem való elemeket;

−
−
−
−
−
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−

−

megnevezi egy adott tulajdonság szerint ki nem válogatott elemek közös tulajdonságát a
tulajdonság tagadásával;
barkochbázik valóságos és elképzelt dolgokkal is, kerüli a felesleges kérdéseket;
halmazábrán is elhelyez elemeket adott címkék szerint;
adott, címkékkel ellátott halmazábrán elhelyezett elemekről eldönti, hogy a megfelelő helyre
kerültek-e; a hibás elhelyezést javítja;
talál megfelelő címkéket halmazokba rendezett elemekhez;
megfogalmaz adott halmazra vonatkozó állításokat; értelemszerűen használja a „mindegyik”,
„nem mindegyik”, „van köztük…”, „egyik sem…” és a velük rokon jelentésű szavakat;
két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg;
két meghatározott tulajdonság egyszerre történő figyelembevételével szétválogat adott
elemeket: tárgyakat, személyeket, szavakat, számokat, alakzatokat;
megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó tulajdonságát;
helyesen használja a logikai „nem” és a logikai „és” szavakat, valamint a velük azonos értelmű
kifejezéseket;
megítéli, hogy adott halmazra vonatkozó állítás igaz-e vagy hamis.

FOGALMAK
logikai „nem”, logikai „és”

TÉMAKÖR: Rendszerezés, rendszerképzés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− barkochbázik valóságos és elképzelt dolgokkal is, kerüli a felesleges kérdéseket;
− két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg;
− felsorol elemeket konkrét halmazok közös részéből;
− megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó tulajdonságát;
helyesen használja a logikai „nem” és a logikai „és” szavakat, valamint a velük azonos értelmű
kifejezéseket;
− keresi az okát annak, ha a halmazábra valamelyik részébe nem kerülhet egyetlen elem sem;
− adott elemeket elrendez választott és megadott szempont szerint is;
− sorba rendezett elemek közé elhelyez további elemeket a felismert szempont szerint;
− két, három szempont szerint elrendez adott elemeket többféleképpen is; segédeszközként
használja a táblázatos elrendezést és a fadiagramot;
− megkeresi egyszerű esetekben a két, három feltételnek megfelelő összes elemet, alkotást;
− megfogalmazza a rendezés felismert szempontjait;
− megkeresi két, három szempont szerint teljes rendszert alkotó, legfeljebb 48 elemű készlet
hiányzó elemeit, felismeri az elemek által meghatározott rendszert.

TÉMAKÖR: Állítások
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megítéli, hogy adott halmazra vonatkozó állítás igaz-e vagy hamis;

−
−

−
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megfogalmaz adott halmazra vonatkozó állításokat; értelemszerűen használja a „mindegyik”,
„nem mindegyik”, „van köztük…”, „egyik sem…” és a velük rokon jelentésű szavakat;
megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó tulajdonságát;
helyesen használja a logikai „nem” és a logikai „és” szavakat, valamint a velük azonos értelmű
kifejezéseket;
tudatosan emlékezetébe vés szavakat, számokat, utasítást, adott helyzetre vonatkozó
megfogalmazást;
hiányos állításokat igazzá tevő elemeket válogat megadott alaphalmazból;
egy állításról ismeretei alapján eldönti, hogy igaz vagy hamis;
ismeretei alapján megfogalmaz önállóan is egyszerű állításokat;
példákat gyűjt konkrét tapasztalatai alapján matematikai állítások alátámasztására.

TÉMAKÖR: Problémamegoldás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a tevékenysége során felmerülő problémahelyzetben megoldást keres;
− kérésre, illetve problémahelyzetben felidézi a kívánt, szükséges emlékképet;
− megfogalmazott problémát tevékenységgel, megjelenítéssel, átfogalmazással értelmez;
− az értelmezett problémát megoldja;
− a problémamegoldás során a sorrendben végzett tevékenységeket szükség szerint visszafelé is
elvégzi;
− megoldását értelmezi, ellenőrzi;
− kérdést tesz fel a megfogalmazott probléma kapcsán;
− tevékenység, ábrarajzolás segítségével megold egyszerű, következtetéses szöveges feladatokat;
− egy- és többszemélyes logikai játékban döntéseit mérlegelve előre gondolkodik.

TÉMAKÖR: Szöveges feladatok megoldása
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− értelmezi, elképzeli, megjeleníti a szöveges feladatban megfogalmazott hétköznapi szituációt;
− szöveges feladatokban megfogalmazott hétköznapi problémát megold matematikai ismeretei
segítségével;
− tevékenység, ábrarajzolás segítségével megold egyszerű, következtetéses, szöveges feladatokat;
− megkülönbözteti az ismert és a keresendő (ismeretlen) adatokat;
− megkülönbözteti a lényeges és a lényegtelen adatokat;
− az értelmezett szöveges feladathoz hozzákapcsol jól megismert matematikai modellt;
− a megválasztott modellen belül meghatározza a keresett adatokat;
− a modellben kapott megoldást értelmezi az eredeti problémára; arra vonatkoztatva ellenőrzi a
megoldást;
− választ fogalmaz meg a felvetett kérdésre;
− önállóan értelmezi a hallott, olvasott matematikai tartalmú szöveget;
− nyelvi szempontból megfelelő választ ad a feladatokban megjelenő kérdésekre.
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TÉMAKÖR: Szám és valóság kapcsolata
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− összehasonlít véges halmazokat az elemek száma szerint;
− ismeri két halmaz elemeinek kölcsönösen egyértelmű megfeleltetését (párosítását) az
elemszámok szerinti összehasonlításra;
− helyesen alkalmazza a feladatokban a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmakat 1000-es
számkörben;
− helyesen érti és alkalmazza a feladatokban a „valamennyivel” több, kevesebb fogalmakat;
− érti és helyesen használja a több, kevesebb, ugyanannyi relációkat halmazok elemszámával
kapcsolatban, valamint a kisebb, nagyobb, ugyanakkora relációkat a megismert mennyiségekkel
(hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő, terület, pénz) kapcsolatban 1000-es számkörben;
− használja a kisebb, nagyobb, egyenlő kifejezéseket a természetes számok körében;
− helyesen használja a mennyiségi viszonyokat kifejező szavakat, nyelvtani szerkezeteket;
− megfelelő szókincset és jeleket használ mennyiségi viszonyok kifejezésére szóban és írásban.

TÉMAKÖR: Számlálás, becslés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megszámlál és leszámlál; adott (alkalmilag választott vagy szabványos) egységgel meg- és kimér
a 1000-es számkörben; oda-vissza számlál kerek tízesekkel, százasokkal, ezresekkel;
− ismeri a következő becslési módszereket: közelítő számlálás, közelítő mérés, mérés az egység
többszörösével; becslését finomítja újrabecsléssel.
− Számlálások egyesével, kerek tízesekkel, százasokkal, ezresekkel oda-vissza 1000-es számkörben
eszközökkel (például: hétköznapi tárgyak, abakusz, pénz) és eszközök nélkül
− Tapasztalatszerzés darabszámok, mennyiségek becslésével kapcsolatban 1000-es számkörben
− Becslés szerepének, korlátainak tudatosítása
− Becslési módszerek ismerete, közelítő számítás, kerekítés, közelítés pontosítása, becslés
finomítása, újrabecslés valóságos dolgokkal, mennyiségekkel gyakorlati helyzetekben (például
vásárlás), számítások ellenőrzésekor
− Becslések értékelése
−

TÉMAKÖR: Számok rendezése
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− nagyság szerint sorba rendez számokat, mennyiségeket;
− megadja és azonosítja számok sokféle műveletes alakját;

−

−

megtalálja a számok helyét, közelítő helyét egyszerű számegyenesen, számtáblázatokban, a
számegyenesnek ugyanahhoz a pontjához rendeli a számokat különféle alakjukban a 1000-es
számkörben;
megnevezi a 1000-es számkör számainak egyes, tízes, százas szomszédjait, tízesekre, százasokra
kerekített értékét.

FOGALMAK
százas számszomszéd, ezres számszomszéd, kerekítés

TÉMAKÖR: Számok tulajdonságai
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− számokat jellemez tartalmi és formai tulajdonságokkal;
− számot jellemez más számokhoz való viszonyával;
− ismeri a római számjelek közül az I, V, X, C, L, D, M jeleket, hétköznapi helyzetekben felismeri az
ezekkel képzett számokat.

FOGALMAK
három- és négyjegyű számok, római számok

TÉMAKÖR: Számok helyi értékes alakja
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− összekapcsolja a tízes számrendszerben a számok épülését a különféle számrendszerekben
végzett tevékenységeivel;
− érti a számok ezresekből, százasokból, tízesekből és egyesekből való épülését, ezresek, százasok,
tízesek és egyesek összegére való bontását;
− érti a számok számjegyeinek helyi, alaki, valódi értékét;
− helyesen írja és olvassa a számokat a tízes számrendszerben 1000-ig.

FOGALMAK
helyi érték, alaki érték, valódi érték, százas, ezres helyiérték-táblázat, tízes számrendszer

TÉMAKÖR: Mérőeszköz használata, mérési módszerek
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megbecsül, mér alkalmi és szabványos mértékegységekkel hosszúságot, tömeget, űrtartalmat és
időt;
− helyesen alkalmazza a mérési módszereket, használ skálázott mérőeszközöket, helyes képzete
van a mértékegységek nagyságáról;
− helyesen használja a hosszúságmérés, az űrtartalommérés és a tömegmérés szabványegységei
közül a következőket: mm, cm, dm, m, km; ml, cl, dl, l, hl, g, dkg, kg, t

−
−
−
−
−
−
−
−
−

ismeri az időmérés szabványegységeit: az órát, a percet, a másodpercet, a napot, a hetet, a
hónapot, az évet;
átváltásokat végez mértékegységek között
ismer hazai és külföldi pénzcímleteket 1000-es számkörben;
alkalmazza a felváltást és beváltást különböző pénzcímletek között;
összeveti azonos egységgel mért mennyiség és mérőszáma nagyságát, összeveti ugyanannak a
mennyiségnek a különböző egységekkel való mérésekor kapott mérőszámait;
megméri különböző sokszögek kerületét különböző egységekkel;
területet mér különböző egységekkel lefedéssel vagy darabolással;
alkalmazza a felváltást és beváltást különböző pénzcímletek között;
ismer a terület és kerület mérésére irányuló tevékenységeket.

FOGALMAK
kerület, km, ml, cl, g, dkg, t, hl

TÉMAKÖR: Alapműveletek értelmezése
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− helyesen értelmezi az 1000-es számkörben az összeadást, a kivonást, a szorzást, a bennfoglaló és
az egyenlő részekre osztást;
− hozzákapcsolja a megfelelő műveletet adott helyzethez, történéshez, egyszerű szöveges
feladathoz;
− értelmezi a műveleteket megjelenítéssel, modellezéssel, szöveges feladattal;
− helyesen használja a műveletek jeleit;
− megérti a következő kifejezéseket: tagok, összeg, kisebbítendő, kivonandó, különbség, tényezők,
szorzandó, szorzó, szorzat, osztandó, osztó, hányados, maradék;
− szöveghez, valós helyzethez kapcsolva zárójelet tartalmazó műveletsort értelmez, elvégez;
− szöveges feladatokban a különböző kifejezésekkel megfogalmazott műveleteket megérti;
− szöveget, ábrát alkot matematikai jelekhez, műveletekhez.

FOGALMAK
tag, tényező, szorzat, osztandó, osztó, hányados, maradék, maradékos osztás, zárójel

TÉMAKÖR: Alapműveletek tulajdonságai
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− számolásaiban felhasználja a műveletek közti kapcsolatokat, számolásai során alkalmazza
konkrét esetekben a legfontosabb műveleti tulajdonságokat;
− megold hiányos műveletet, műveletsort az eredmény ismeretében, a műveletek megfordításával
is;

− alkalmazza a műveletekben szereplő számok (kisebbítendő, kivonandó és különbség; tagok és

TÉMAKÖR: Szóbeli számolási eljárások
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− alkalmazza a számolást könnyítő eljárásokat;
− érti a 10-zel, 100-zal való szorzás, osztás kapcsolatát a helyiérték-táblázatban való jobbra, illetve
balra tolódással, fejben pontosan számol a 1000-es számkörben a számok 10-zel, 100-zal történő
szorzásakor és maradék nélküli osztásakor;
− elvégzi a feladathoz szükséges észszerű becslést, mérlegeli a becslés során kapott eredményt;
− teljes négyjegyűek összegét, különbségét százasokra kerekített értékekkel megbecsüli, teljes
kétjegyűek két- és egyjegyűvel való szorzatát megbecsüli.

TÉMAKÖR: Fejben számolás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− fejben pontosan összead és kivon a 100-as számkörben;
− emlékezetből tudja a kisegyszeregy és a megfelelő bennfoglalások, egyenlő részekre osztások
eseteit a számok tízszereséig;
− érti a szorzó- és bennfoglaló táblák kapcsolatát;
− fejben pontosan számol a 100-as számkörben egyjegyűvel való szorzás és maradék nélküli osztás
során;
− fejben pontosan számol a 1000-es számkörben a 100-as számkörben végzett műveletekkel
analóg esetekben.

FOGALMAK
kerek százas, kerek ezres

TÉMAKÖR: Írásbeli összeadás és kivonás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− helyesen végzi el az írásbeli összeadást, kivonást.

FOGALMAK
írásbeli művelet, hiányos összeadás, pótlás

TÉMAKÖR: Írásbeli szorzás és osztás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− helyesen végzi el az írásbeli szorzást egyjegyű szorzóval, az írásbeli osztást egyjegyű osztóval;
− elvégzi a feladathoz szükséges észszerű becslést, mérlegeli a becslés során kapott eredményt;
− megoldását értelmezi, ellenőrzi.

FOGALMAK
visszaszorzás

TÉMAKÖR: Törtrészek
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tevékenységekkel megjelenít egységtörteket és azok többszöröseit különféle mennyiségek és
többféle egységválasztás esetén;
− a kirakást, a mérést és a rajzot, mint modellt használja a törtrészek összehasonlítására.

FOGALMAK
egész, törtrész, egységtört

TÉMAKÖR: Negatív számok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a negatív egész számokat irányított mennyiségként (hőmérséklet, tengerszint alatti magasság,
idő) és hiányként (adósság) értelmezi;
− nagyság szerint összehasonlítja a természetes számokat és a negatív egész számokat a használt
modellen belül.

FOGALMAK
pozitív, negatív

TÉMAKÖR: Alkotás térben és síkon
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− szabadon épít, kirak formát, mintát adott testekből, síklapokból;
− minta alapján létrehoz térbeli, síkbeli alkotásokat;
− sormintát, síkmintát felismer, folytat;
− alkotásában követi az adott feltételeket;
− testeket épít élekből, lapokból; elkészíti a testek élvázát, hálóját; testeket épít képek, alaprajzok
alapján; elkészíti egyszerű testek alaprajzát;
− síkidomokat hoz létre különféle eszközök segítségével;
− alaklemezt, vonalzót, körzőt használ alkotáskor;
− megtalálja az összes, több feltételnek megfelelő építményt, síkbeli kirakást;
− szimmetrikus alakzatokat hoz létre térben, síkban különböző eszközökkel; felismeri a
szimmetriát valóságos dolgokon, síkbeli alakzatokon;
− megfogalmazza az alkotásai közti különbözőséget.

TÉMAKÖR: Alakzatok geometriai tulajdonságai
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megkülönböztet, azonosít egyedi, konkrét látott, hallott, mozgással, tapintással érzékelhető
tárgyakat, dolgokat, helyzeteket, jeleket;

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

személyek, tárgyak, dolgok, szavak, számok közül kiválogatja az adott tulajdonsággal rendelkező
összes elemet;
két meghatározott tulajdonság egyszerre történő figyelembevételével szétválogat adott
elemeket: tárgyakat, személyeket, szavakat, számokat, alakzatokat;
megkülönbözteti és szétválogatja szabadon választott vagy meghatározott geometriai
tulajdonságok szerint a gyűjtött, megalkotott testeket, síkidomokat;
megfigyeli az alakzatok közös tulajdonságát, megfelelő címkéket talál megadott és halmazokba
rendezett alakzatokhoz;
megtalálja a közös tulajdonsággal nem rendelkező alakzatokat;
megnevezi a tevékenységei során előállított, válogatásai során előkerülő alakzatokon megfigyelt
tulajdonságokat;
megnevezi a sík és görbült felületeket, az egyenes és görbe vonalakat, szakaszokat tapasztalati
ismeretei alapján;
megnevezi a háromszögeket, négyszögeket, köröket;
megkülönböztet tükrösen szimmetrikus és tükrösen nem szimmetrikus síkbeli alakzatokat;
megszámlálja az egyszerű szögletes test lapjait;
megnevezi a téglatest lapjainak alakját, felismeri a téglatesten az egybevágó lapokat,
megkülönbözteti a téglatesten az éleket, csúcsokat;
tudja a téglalap oldalainak és csúcsainak számát, összehajtással megmutatja a téglalap szögeinek
egyenlőségét;
megmutatja a téglalap azonos hosszúságú oldalait és elhelyezkedésüket, megmutatja és
megszámlálja a téglalap átlóit és szimmetriatengelyeit;
megfigyeli a kocka, mint speciális téglatest és a négyzet, mint speciális téglalap tulajdonságait;
megnevezi megfigyelt tulajdonságai alapján a téglatestet, kockát, téglalapot, négyzetet;
megfigyelt tulajdonságaival jellemzi a létrehozott síkbeli és térbeli alkotást, mintázatot.

FOGALMAK
lap, él, téglatest, kocka, szög, derékszög

TÉMAKÖR: Transzformációk
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tapasztalattal rendelkezik mozgással, kirakással a tükörkép előállításáról;
− szimmetrikus alakzatokat hoz létre térben, síkban különböző eszközökkel; felismeri a
szimmetriát valóságos dolgokon, síkbeli alakzatokon;
− megépíti, kirakja, megrajzolja hálón, jelölés nélküli lapon sablonnal, másolópapír segítségével
alakzat tükörképét, eltolt képét;
− ellenőrzi a tükrözés, eltolás helyességét tükör vagy másolópapír segítségével;
− követi a sormintában vagy a síkmintában lévő szimmetriát;
− térben, síkban az eredetihez hasonló testeket, síkidomokat alkot nagyított vagy kicsinyített
elemekből; az eredetihez hasonló síkidomokat rajzol hálón.

FOGALMAK
eltolt kép, mozgatás, elforgatott kép

TÉMAKÖR: Tájékozódás térben és síkon
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− helyesen használja az irányokat és távolságokat jelölő kifejezéseket térben és síkon;
− tájékozódik lakóhelyén, bejárt terepen: bejárt útvonalon visszatalál adott helyre, adott utca és
házszám alapján megtalál házat;
− térképen, négyzethálón megtalál pontot két adat segítségével.

FOGALMAK
négyzetháló, térkép

TÉMAKÖR: Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− részt vesz memóriajátékokban különféle tulajdonságok szerinti párok keresésében;
− megfogalmazza a személyek, tárgyak, dolgok, időpontok, számok, testek, síklapok közötti
egyszerű viszonyokat, kapcsolatokat;
− érti a problémákban szereplő adatok viszonyát;
− megfogalmazza a felismert összefüggéseket;
− összefüggéseket keres sorozatok elemei között;
− megadott szabály szerint sorozatot alkot; megértett probléma értelmezéséhez, megoldásához
sorozatot, táblázatot állít elő modellként;
− tárgyakkal, logikai készletek elemeivel kirakott periodikus sorozatokat folytat;
− felsorolja az évszakokat, hónapokat, napokat, napszakokat egymás után, tetszőleges
kezdőponttól is;
− ismert műveletekkel alkotott sorozat, táblázat szabályát felismeri; ismert szabály szerint
megkezdett sorozatot, táblázatot helyesen, önállóan folytat;
− tárgyakkal, számokkal kapcsolatos gépjátékhoz szabályt alkot; felismeri az egyszerű gép
megfordításával nyert gép szabályát;
− felismer kapcsolatot elempárok, elemhármasok tagjai között;
− szabályjátékok során létrehoz a felismert kapcsolat alapján további elempárokat,
elemhármasokat;
− a sorozatban, táblázatban, gépjátékokban felismert összefüggést megfogalmazza saját szavaival,
nyíljelöléssel vagy nyitott mondattal.

FOGALMAK
táblázat, nyitott mondat

TÉMAKÖR: Adatok megfigyelése
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− adatokat gyűjt a környezetében;
− adatokat rögzít későbbi elemzés céljából;
− gyűjtött adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol;

−
−

adatokat gyűjt ki táblázatból, adatokat olvas le diagramról;
jellemzi az összességeket.

FOGALMAK
adat, diagram

TÉMAKÖR: Valószínűségi gondolkodás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− részt vesz olyan játékokban, kísérletekben, melyekben a véletlen szerepet játszik;
− tapasztalatai alapján különbséget tesz a „biztos”, „lehetetlen”, „lehetséges, de nem biztos”
események között;
− megítéli a „biztos”, „lehetetlen”, „lehetséges, de nem biztos” eseményekkel kapcsolatos
állítások igazságát;
− tapasztalatai alapján tippet fogalmaz meg arról, hogy két esemény közül melyik esemény
valószínűbb olyan, véletlentől függő szituációk során, melyekben a két esemény valószínűsége
között jól belátható a különbség;
− tetszőleges vagy megadott módszerrel összeszámlálja az egyes kimenetelek előfordulásait olyan
egyszerű játékokban, kísérletekben, amelyekben a véletlen szerepet játszik;
− a valószínűségi játékokban, kísérletekben megfogalmazott előzetes sejtését, tippjét összeveti a
megfigyelt előfordulásokkal.

4. évfolyam
TÉMAKÖR: Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megkülönböztet, azonosít egyedi, konkrét látott, hallott, mozgással, tapintással érzékelhető
tárgyakat, dolgokat, helyzeteket, jeleket;
− játékos feladatokban személyeket, tárgyakat, számokat, formákat néhány meghatározó
tulajdonsággal jellemez;
− tudatosan emlékezetébe vési az észlelt tárgyakat, személyeket, dolgokat, és ezek jellemző
tulajdonságait, elrendezését, helyzetét;
− válogatásokat végez saját szempont szerint személyek, tárgyak, dolgok, számok között;
− felismeri a mások válogatásában együvé kerülő dolgok közös és a különválogatottak eltérő
tulajdonságát;
− folytatja a megkezdett válogatást felismert szempont szerint;
− személyek, tárgyak, dolgok, szavak, számok közül kiválogatja az adott tulajdonsággal rendelkező
összes elemet;
− azonosítja a közös tulajdonsággal rendelkező dolgok halmazába nem való elemeket;
− megnevezi egy adott tulajdonság szerint ki nem válogatott elemek közös tulajdonságát a
tulajdonság tagadásával;
− barkochbázik valóságos és elképzelt dolgokkal is, kerüli a felesleges kérdéseket;

−
−
−
−
−
−
−

−

halmazábrán is elhelyez elemeket adott címkék szerint;
adott, címkékkel ellátott halmazábrán elhelyezett elemekről eldönti, hogy a megfelelő helyre
kerültek-e; a hibás elhelyezést javítja;
talál megfelelő címkéket halmazokba rendezett elemekhez;
megfogalmaz adott halmazra vonatkozó állításokat; értelemszerűen használja a „mindegyik”,
„nem mindegyik”, „van köztük…”, „egyik sem…” és a velük rokon jelentésű szavakat;
két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg;
két meghatározott tulajdonság egyszerre történő figyelembevételével szétválogat adott
elemeket: tárgyakat, személyeket, szavakat, számokat, alakzatokat;
megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó tulajdonságát;
helyesen használja a logikai „nem” és a logikai „és” szavakat, valamint a velük azonos értelmű
kifejezéseket;
megítéli, hogy adott halmazra vonatkozó állítás igaz-e vagy hamis.

FOGALMAK
logikai „nem”, logikai „és”

TÉMAKÖR: Rendszerezés, rendszerképzés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− barkochbázik valóságos és elképzelt dolgokkal is, kerüli a felesleges kérdéseket;
− két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg;
− felsorol elemeket konkrét halmazok közös részéből;
− megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó tulajdonságát;
helyesen használja a logikai „nem” és a logikai „és” szavakat, valamint a velük azonos értelmű
kifejezéseket;
− keresi az okát annak, ha a halmazábra valamelyik részébe nem kerülhet egyetlen elem sem;
− adott elemeket elrendez választott és megadott szempont szerint is;
− sorba rendezett elemek közé elhelyez további elemeket a felismert szempont szerint;
− két, három szempont szerint elrendez adott elemeket többféleképpen is; segédeszközként
használja a táblázatos elrendezést és a fadiagramot;
− megkeresi egyszerű esetekben a két, három feltételnek megfelelő összes elemet, alkotást;
− megfogalmazza a rendezés felismert szempontjait;
− megkeresi két, három szempont szerint teljes rendszert alkotó, legfeljebb 48 elemű készlet
hiányzó elemeit, felismeri az elemek által meghatározott rendszert.

TÉMAKÖR: Állítások
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megítéli, hogy adott halmazra vonatkozó állítás igaz-e vagy hamis;
− megfogalmaz adott halmazra vonatkozó állításokat; értelemszerűen használja a „mindegyik”,
„nem mindegyik”, „van köztük…”, „egyik sem…” és a velük rokon jelentésű szavakat;

−

−
−
−
−
−

megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó tulajdonságát;
helyesen használja a logikai „nem” és a logikai „és” szavakat, valamint a velük azonos értelmű
kifejezéseket;
tudatosan emlékezetébe vés szavakat, számokat, utasítást, adott helyzetre vonatkozó
megfogalmazást;
hiányos állításokat igazzá tevő elemeket válogat megadott alaphalmazból;
egy állításról ismeretei alapján eldönti, hogy igaz vagy hamis;
ismeretei alapján megfogalmaz önállóan is egyszerű állításokat;
példákat gyűjt konkrét tapasztalatai alapján matematikai állítások alátámasztására.

TÉMAKÖR: Problémamegoldás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a tevékenysége során felmerülő problémahelyzetben megoldást keres;
− kérésre, illetve problémahelyzetben felidézi a kívánt, szükséges emlékképet;
− megfogalmazott problémát tevékenységgel, megjelenítéssel, átfogalmazással értelmez;
− az értelmezett problémát megoldja;
− a problémamegoldás során a sorrendben végzett tevékenységeket szükség szerint visszafelé is
elvégzi;
− megoldását értelmezi, ellenőrzi;
− kérdést tesz fel a megfogalmazott probléma kapcsán;
− tevékenység, ábrarajzolás segítségével megold egyszerű, következtetéses szöveges feladatokat;
− egy- és többszemélyes logikai játékban döntéseit mérlegelve előre gondolkodik.

TÉMAKÖR: Szöveges feladatok megoldása
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− értelmezi, elképzeli, megjeleníti a szöveges feladatban megfogalmazott hétköznapi szituációt;
− szöveges feladatokban megfogalmazott hétköznapi problémát megold matematikai ismeretei
segítségével;
− tevékenység, ábrarajzolás segítségével megold egyszerű, következtetéses, szöveges feladatokat;
− megkülönbözteti az ismert és a keresendő (ismeretlen) adatokat;
− megkülönbözteti a lényeges és a lényegtelen adatokat;
− az értelmezett szöveges feladathoz hozzákapcsol jól megismert matematikai modellt;
− a megválasztott modellen belül meghatározza a keresett adatokat;
− a modellben kapott megoldást értelmezi az eredeti problémára; arra vonatkoztatva ellenőrzi a
megoldást;
− választ fogalmaz meg a felvetett kérdésre;
− önállóan értelmezi a hallott, olvasott matematikai tartalmú szöveget;
− nyelvi szempontból megfelelő választ ad a feladatokban megjelenő kérdésekre.

FOGALMAK
felesleges adat

TÉMAKÖR: Szám és valóság kapcsolata
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− összehasonlít véges halmazokat az elemek száma szerint;
− ismeri két halmaz elemeinek kölcsönösen egyértelmű megfeleltetését (párosítását) az
elemszámok szerinti összehasonlításra;
− helyesen alkalmazza a feladatokban a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmakat 10 000-es
számkörben;
− helyesen érti és alkalmazza a feladatokban a „valamennyivel” több, kevesebb fogalmakat;
− érti és helyesen használja a több, kevesebb, ugyanannyi relációkat halmazok elemszámával
kapcsolatban, valamint a kisebb, nagyobb, ugyanakkora relációkat a megismert mennyiségekkel
(hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő, terület, pénz) kapcsolatban 10 000-es számkörben;
− használja a kisebb, nagyobb, egyenlő kifejezéseket a természetes számok körében;
− helyesen használja a mennyiségi viszonyokat kifejező szavakat, nyelvtani szerkezeteket;
− megfelelő szókincset és jeleket használ mennyiségi viszonyok kifejezésére szóban és írásban.

TÉMAKÖR: Számlálás, becslés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megszámlál és leszámlál; adott (alkalmilag választott vagy szabványos) egységgel meg- és kimér
a 10 000-es számkörben; oda-vissza számlál kerek tízesekkel, százasokkal, ezresekkel;
− ismeri a következő becslési módszereket: közelítő számlálás, közelítő mérés, mérés az egység
többszörösével; becslését finomítja újrabecsléssel.

TÉMAKÖR: Számok rendezése
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− nagyság szerint sorba rendez számokat, mennyiségeket;
− megadja és azonosítja számok sokféle műveletes alakját;
− megtalálja a számok helyét, közelítő helyét egyszerű számegyenesen, számtáblázatokban, a
számegyenesnek ugyanahhoz a pontjához rendeli a számokat különféle alakjukban a 10 000-es
számkörben;
− megnevezi a 10 000-es számkör számainak egyes, tízes, százas, ezres szomszédjait, tízesekre,
százasokra, ezresekre kerekített értékét.

FOGALMAK
százas számszomszéd, ezres számszomszéd, kerekítés

TÉMAKÖR: Számok tulajdonságai
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− számokat jellemez tartalmi és formai tulajdonságokkal;

−
−

számot jellemez más számokhoz való viszonyával;
ismeri a római számjelek közül az I, V, X, C, L, D, M jeleket, hétköznapi helyzetekben felismeri az
ezekkel képzett számokat.

FOGALMAK
három- és négyjegyű számok, római számok

TÉMAKÖR: Számok helyi értékes alakja
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− összekapcsolja a tízes számrendszerben a számok épülését a különféle számrendszerekben
végzett tevékenységeivel;
− érti a számok ezresekből, százasokból, tízesekből és egyesekből való épülését, ezresek, százasok,
tízesek és egyesek összegére való bontását;
− érti a számok számjegyeinek helyi, alaki, valódi értékét;
− helyesen írja és olvassa a számokat a tízes számrendszerben 10 000-ig.
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helyi érték, alaki érték, valódi érték, százas, ezres, tízezres, helyiérték-táblázat, tízes számrendszer

TÉMAKÖR: Mérőeszköz használata, mérési módszerek
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megbecsül, mér alkalmi és szabványos mértékegységekkel hosszúságot, tömeget, űrtartalmat és
időt;
− helyesen alkalmazza a mérési módszereket, használ skálázott mérőeszközöket, helyes képzete
van a mértékegységek nagyságáról;
− helyesen használja a hosszúságmérés, az űrtartalommérés és a tömegmérés szabványegységei
közül a következőket: mm, cm, dm, m, km; ml, cl, dl, l, hl, g, dkg, kg, t
− ismeri az időmérés szabványegységeit: az órát, a percet, a másodpercet, a napot, a hetet, a
hónapot, az évet;
− átváltásokat végez mértékegységek között
− ismer hazai és külföldi pénzcímleteket 10 000-es számkörben;
− alkalmazza a felváltást és beváltást különböző pénzcímletek között;
− összeveti azonos egységgel mért mennyiség és mérőszáma nagyságát, összeveti ugyanannak a
mennyiségnek a különböző egységekkel való mérésekor kapott mérőszámait;
− megméri különböző sokszögek kerületét különböző egységekkel;
− területet mér különböző egységekkel lefedéssel vagy darabolással;
− alkalmazza a felváltást és beváltást különböző pénzcímletek között;
− ismer a terület és kerület mérésére irányuló tevékenységeket.

FOGALMAK
kerület, km, ml, cl, g, dkg, t, hl

TÉMAKÖR: Alapműveletek értelmezése
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− helyesen értelmezi az 10 000-es számkörben az összeadást, a kivonást, a szorzást, a bennfoglaló
és az egyenlő részekre osztást;
− hozzákapcsolja a megfelelő műveletet adott helyzethez, történéshez, egyszerű szöveges
feladathoz;
− értelmezi a műveleteket megjelenítéssel, modellezéssel, szöveges feladattal;
− helyesen használja a műveletek jeleit;
− megérti a következő kifejezéseket: tagok, összeg, kisebbítendő, kivonandó, különbség, tényezők,
szorzandó, szorzó, szorzat, osztandó, osztó, hányados, maradék;
− szöveghez, valós helyzethez kapcsolva zárójelet tartalmazó műveletsort értelmez, elvégez;
− szöveges feladatokban a különböző kifejezésekkel megfogalmazott műveleteket megérti;
− szöveget, ábrát alkot matematikai jelekhez, műveletekhez.

FOGALMAK
tag, tényező, szorzat, osztandó, osztó, hányados, maradék, maradékos osztás, zárójel
tevékenységek
− Maradékos osztás lejátszása pénzekkel, részekre osztással
− Adott kirakáshoz, ábrához többféle művelet keresése, leírása
− Összetett szöveges feladatok leírása egy műveletsorral; több műveletsor közül az adott szöveges
feladathoz illő modell kiválasztása; műveletsorhoz szöveges feladat fogalmazása
„feladatküldéssel”

TÉMAKÖR: Alapműveletek tulajdonságai
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− számolásaiban felhasználja a műveletek közti kapcsolatokat, számolásai során alkalmazza
konkrét esetekben a legfontosabb műveleti tulajdonságokat;
− megold hiányos műveletet, műveletsort az eredmény ismeretében, a műveletek megfordításával
is;
− alkalmazza a műveletekben szereplő számok (kisebbítendő, kivonandó és különbség; tagok és
összeg; tényezők és szorzat; osztandó, osztó és hányados) változtatásának következményeit.

TÉMAKÖR: Szóbeli számolási eljárások
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− alkalmazza a számolást könnyítő eljárásokat;
− érti a 10-zel, 100-zal, 1000-rel való szorzás, osztás kapcsolatát a helyiérték-táblázatban való
jobbra, illetve balra tolódással, fejben pontosan számol a 10 000-es számkörben a számok 10zel, 100-zal, 1000-rel történő szorzásakor és maradék nélküli osztásakor;
− elvégzi a feladathoz szükséges észszerű becslést, mérlegeli a becslés során kapott eredményt;

−

teljes négyjegyűek összegét, különbségét százasokra kerekített értékekkel megbecsüli, teljes
kétjegyűek két- és egyjegyűvel való szorzatát megbecsüli.

TÉMAKÖR: Fejben számolás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− fejben pontosan összead és kivon a 100-as számkörben;
− emlékezetből tudja a kisegyszeregy és a megfelelő bennfoglalások, egyenlő részekre osztások
eseteit a számok tízszereséig;
− érti a szorzó- és bennfoglaló táblák kapcsolatát;
− fejben pontosan számol a 100-as számkörben egyjegyűvel való szorzás és maradék nélküli osztás
során;
− fejben pontosan számol a 10 000-es számkörben a 100-as számkörben végzett műveletekkel
analóg esetekben.

FOGALMAK
kerek százas, kerek ezres

TÉMAKÖR: Írásbeli összeadás és kivonás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− helyesen végzi el az írásbeli összeadást, kivonást.

FOGALMAK
írásbeli művelet, hiányos összeadás, pótlás

TÉMAKÖR: Írásbeli szorzás és osztás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− helyesen végzi el az írásbeli szorzást egy- és kétjegyű szorzóval, az írásbeli osztást egy- és
kétjegyű osztóval;
− elvégzi a feladathoz szükséges észszerű becslést, mérlegeli a becslés során kapott eredményt;
− megoldását értelmezi, ellenőrzi.

FOGALMAK
visszaszorzás

TÉMAKÖR: Törtrészek
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tevékenységekkel megjelenít egységtörteket és azok többszöröseit különféle mennyiségek és
többféle egységválasztás esetén;
− a kirakást, a mérést és a rajzot, mint modellt használja a törtrészek összehasonlítására.

FOGALMAK
egész, törtrész, egységtört

TÉMAKÖR: Negatív számok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a negatív egész számokat irányított mennyiségként (hőmérséklet, tengerszint alatti magasság,
idő) és hiányként (adósság) értelmezi;
− nagyság szerint összehasonlítja a természetes számokat és a negatív egész számokat a használt
modellen belül.

FOGALMAK
pozitív, negatív

TÉMAKÖR: Alkotás térben és síkon
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− szabadon épít, kirak formát, mintát adott testekből, síklapokból;
− minta alapján létrehoz térbeli, síkbeli alkotásokat;
− sormintát, síkmintát felismer, folytat;
− alkotásában követi az adott feltételeket;
− testeket épít élekből, lapokból; elkészíti a testek élvázát, hálóját; testeket épít képek, alaprajzok
alapján; elkészíti egyszerű testek alaprajzát;
− síkidomokat hoz létre különféle eszközök segítségével;
− alaklemezt, vonalzót, körzőt használ alkotáskor;
− megtalálja az összes, több feltételnek megfelelő építményt, síkbeli kirakást;
− szimmetrikus alakzatokat hoz létre térben, síkban különböző eszközökkel; felismeri a
szimmetriát valóságos dolgokon, síkbeli alakzatokon;
− megfogalmazza az alkotásai közti különbözőséget.

TÉMAKÖR: Alakzatok geometriai tulajdonságai
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megkülönböztet, azonosít egyedi, konkrét látott, hallott, mozgással, tapintással érzékelhető
tárgyakat, dolgokat, helyzeteket, jeleket;
− személyek, tárgyak, dolgok, szavak, számok közül kiválogatja az adott tulajdonsággal rendelkező
összes elemet;
− két meghatározott tulajdonság egyszerre történő figyelembevételével szétválogat adott
elemeket: tárgyakat, személyeket, szavakat, számokat, alakzatokat;
− megkülönbözteti és szétválogatja szabadon választott vagy meghatározott geometriai
tulajdonságok szerint a gyűjtött, megalkotott testeket, síkidomokat;

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

megfigyeli az alakzatok közös tulajdonságát, megfelelő címkéket talál megadott és halmazokba
rendezett alakzatokhoz;
megtalálja a közös tulajdonsággal nem rendelkező alakzatokat;
megnevezi a tevékenységei során előállított, válogatásai során előkerülő alakzatokon megfigyelt
tulajdonságokat;
megnevezi a sík és görbült felületeket, az egyenes és görbe vonalakat, szakaszokat tapasztalati
ismeretei alapján;
megnevezi a háromszögeket, négyszögeket, köröket;
megkülönböztet tükrösen szimmetrikus és tükrösen nem szimmetrikus síkbeli alakzatokat;
megszámlálja az egyszerű szögletes test lapjait;
megnevezi a téglatest lapjainak alakját, felismeri a téglatesten az egybevágó lapokat,
megkülönbözteti a téglatesten az éleket, csúcsokat;
tudja a téglalap oldalainak és csúcsainak számát, összehajtással megmutatja a téglalap szögeinek
egyenlőségét;
megmutatja a téglalap azonos hosszúságú oldalait és elhelyezkedésüket, megmutatja és
megszámlálja a téglalap átlóit és szimmetriatengelyeit;
megfigyeli a kocka, mint speciális téglatest és a négyzet, mint speciális téglalap tulajdonságait;
megnevezi megfigyelt tulajdonságai alapján a téglatestet, kockát, téglalapot, négyzetet;
megfigyelt tulajdonságaival jellemzi a létrehozott síkbeli és térbeli alkotást, mintázatot.

FOGALMAK
lap, él, téglatest, kocka, szög, derékszög

TÉMAKÖR: Transzformációk
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tapasztalattal rendelkezik mozgással, kirakással a tükörkép előállításáról;
− szimmetrikus alakzatokat hoz létre térben, síkban különböző eszközökkel; felismeri a
szimmetriát valóságos dolgokon, síkbeli alakzatokon;
− megépíti, kirakja, megrajzolja hálón, jelölés nélküli lapon sablonnal, másolópapír segítségével
alakzat tükörképét, eltolt képét;
− ellenőrzi a tükrözés, eltolás helyességét tükör vagy másolópapír segítségével;
− követi a sormintában vagy a síkmintában lévő szimmetriát;
− térben, síkban az eredetihez hasonló testeket, síkidomokat alkot nagyított vagy kicsinyített
elemekből; az eredetihez hasonló síkidomokat rajzol hálón.
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eltolt kép, mozgatás, elforgatott kép

TÉMAKÖR: Tájékozódás térben és síkon
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− helyesen használja az irányokat és távolságokat jelölő kifejezéseket térben és síkon;

−
−

tájékozódik lakóhelyén, bejárt terepen: bejárt útvonalon visszatalál adott helyre, adott utca és
házszám alapján megtalál házat;
térképen, négyzethálón megtalál pontot két adat segítségével.

FOGALMAK
négyzetháló, térkép

TÉMAKÖR: Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− részt vesz memóriajátékokban különféle tulajdonságok szerinti párok keresésében;
− megfogalmazza a személyek, tárgyak, dolgok, időpontok, számok, testek, síklapok közötti
egyszerű viszonyokat, kapcsolatokat;
− érti a problémákban szereplő adatok viszonyát;
− megfogalmazza a felismert összefüggéseket;
− összefüggéseket keres sorozatok elemei között;
− megadott szabály szerint sorozatot alkot; megértett probléma értelmezéséhez, megoldásához
sorozatot, táblázatot állít elő modellként;
− tárgyakkal, logikai készletek elemeivel kirakott periodikus sorozatokat folytat;
− felsorolja az évszakokat, hónapokat, napokat, napszakokat egymás után, tetszőleges
kezdőponttól is;
− ismert műveletekkel alkotott sorozat, táblázat szabályát felismeri; ismert szabály szerint
megkezdett sorozatot, táblázatot helyesen, önállóan folytat;
− tárgyakkal, számokkal kapcsolatos gépjátékhoz szabályt alkot; felismeri az egyszerű gép
megfordításával nyert gép szabályát;
− felismer kapcsolatot elempárok, elemhármasok tagjai között;
− szabályjátékok során létrehoz a felismert kapcsolat alapján további elempárokat,
elemhármasokat;
− a sorozatban, táblázatban, gépjátékokban felismert összefüggést megfogalmazza saját szavaival,
nyíljelöléssel vagy nyitott mondattal.

FOGALMAK
táblázat, nyitott mondat

TÉMAKÖR: Adatok megfigyelése
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− adatokat gyűjt a környezetében;
− adatokat rögzít későbbi elemzés céljából;
− gyűjtött adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol;
− adatokat gyűjt ki táblázatból, adatokat olvas le diagramról;
− jellemzi az összességeket.

FOGALMAK
adat, diagram

TÉMAKÖR: Valószínűségi gondolkodás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− részt vesz olyan játékokban, kísérletekben, melyekben a véletlen szerepet játszik;
− tapasztalatai alapján különbséget tesz a „biztos”, „lehetetlen”, „lehetséges, de nem biztos”
események között;
− megítéli a „biztos”, „lehetetlen”, „lehetséges, de nem biztos” eseményekkel kapcsolatos
állítások igazságát;
− tapasztalatai alapján tippet fogalmaz meg arról, hogy két esemény közül melyik esemény
valószínűbb olyan, véletlentől függő szituációk során, melyekben a két esemény valószínűsége
között jól belátható a különbség;
− tetszőleges vagy megadott módszerrel összeszámlálja az egyes kimenetelek előfordulásait olyan
egyszerű játékokban, kísérletekben, amelyekben a véletlen szerepet játszik;
− a valószínűségi játékokban, kísérletekben megfogalmazott előzetes sejtését, tippjét összeveti a
megfigyelt előfordulásokkal.

Élő idegen nyelv: angol
1. évfolyam
Nyelvi funkciók a 1. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello. Hi. Good
morning. Good afternoon. Good evening. Good night! Goodbye. Bye-bye! See you.)
köszönet kifejezése (Thanks. Thank you.)
köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome.)
bemutatkozás megfogalmazása (My name is … I’m …. Nice to meet you.)
személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? How old are
you? I’m 9.)
hogylét iránti érdeklődés (How are you?)
hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK.)
bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry.)
bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.)
jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Have a nice day/weekend.)
főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Trick or
treat.)
tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like …? Yes, I do. No, I don’t.)
dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What colour is it?
It’s a/an…/ It’s big. It’s yellow.)
igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes. No.)
nem értés megfogalmazása (Sorry, I don’t understand.)
alapvető érzések kifejezése (I’m happy. I’m cold. I’m hungry.)
utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here. Sit down.)

Nyelvi elemek, struktúrák a 1. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):

−
−
−
−
−
−
−
−

a létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m ..., I’m not … ., This is… . Is this..?)
birtoklás kifejezése jelen időben: ’to have’ ige (I have/haven’t got … She has/hasn’t got …
Have you got …? Has she got …?)
felszólító mód: (Come here., Don’t shout.)
mennyiségi viszonyok: egyes és többes számú főnevek (dog, dogs, pencil-pencils)
mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …ten), How many…?
térbeli viszonyok: prepozíciók, határozószók (Where is the…? in, on, )
időbeli viszonyok: évszakok (autumn, winter, spring, summer)
minőségi viszonyok: színek (red, blue, black etc.)

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

−
−

közöl alapvető személyes információkat magáról, egyszerű nyelvi elemek segítségével;
érzéseit egy-két szóval vagy begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével kifejezi,
főként rákérdezés alapján, nonverbális eszközökkel kísérve a célnyelvi megnyilatkozást;

−
−
−
−
−

−

kiemeli az ismert nyelvi elemeket tartalmazó, rövid, egyszerű, a nyelvtanításhoz készült,
illetve eredeti szöveg lényegét, fő mondanivalóját;
felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt mindennapi
nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben;
felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, bemutatkozásra használt mindennapi nyelvi
funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben;
felismeri és használja a legegyszerűbb, megszólításra használt mindennapi nyelvi funkciókat
az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben;
felismeri és használja a legegyszerűbb, a köszönet és az arra történő reagálás kifejezésére
használt mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő,
egyszerű helyzetekben;
felismeri és használja a legegyszerűbb, a tudás és nem tudás kifejezésére használt
mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű
helyzetekben.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

−
−
−

a személyes és környezeti tématartományban megért rövid, nagyon egyszerű célnyelvi
szöveget;
a személyes és környezeti tématartományban létrehoz rövid, nagyon egyszerű célnyelvi
szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel
felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi
szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben.

TÉMAKÖR: Topics concerning classroom activities
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

megismétli az élőszóban elhangzó egyszerű szavakat, kifejezéseket játékos, mozgást igénylő,
kreatív nyelvórai tevékenységek során;
lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során;
megold játékos írásbeli feladatokat a szavak, szószerkezetek, rövid mondatok szintjén;
részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, projektmunkában
szavak, szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi kiegészítéssel;
írásban megnevezi az ajánlott tématartományokban megjelölt, begyakorolt elemeket;
támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó
jellegű nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során;
értelmezi azokat az idegen nyelven szóban elhangzó nyelvórai szituációkat, melyeket
anyanyelvén már ismer;
támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos
alkotó, mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív munkaformákban;
rövid, néhány mondatból álló párbeszédet folytat, felkészülést követően;
a tanórán a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően
alkalmazza;
új szavak, kifejezések tanulásakor ráismer a már korábban tanult szavakra, kifejezésekre;

−
−
−
−
−
−

−

új szavak, kifejezések tanulásakor felismeri, ha új elemmel találkozik és rákérdez, vagy
megfelelő tanulási stratégiával törekszik a megértésre;
a célok eléréséhez társaival rövid feladatokban együttműködik;
egy feladat megoldásának sikerességét segítséggel értékelni tudja
felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt mindennapi
nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben;
felismeri és használja a legegyszerűbb, megszólításra használt mindennapi nyelvi funkciókat
az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben;
felismeri és használja a legegyszerűbb, a köszönet és az arra történő reagálás kifejezésére
használt mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő,
egyszerű helyzetekben;
felismeri és használja a legegyszerűbb, a tudás és nem tudás kifejezésére használt
mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű
helyzetekben.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

−
−
−

−
−
−
−
−
−

részt vesz egyszerű szövegértést igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben;
részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben;
a tanórán bekapcsolódik a már ismert játékos, interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe,
abban társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék
céljainak megfelelően alkalmazza.
projektmunka csoportban: az ideális osztályterem tervezése berendezési tárgyak
megnevezésével
egyszerűbb társasjátékok célnyelven, pl. memóriajáték a képeken szereplő tárgyak, tanulási
tevékenységek megnevezésével
halk/hangos szóismétlés
Betűzés játékosan – „akasztófa”
kiszámolós mondókák tanulása
csoportversenyek: pl. running dictation
Szituációs játék: „I am the teacher”

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

−
−
−

támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó
jellegű nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során;
aktívan bekapcsolódik a közös meseolvasásba, a mese tartalmát követi;
támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos
alkotó, mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

−
−

összekapcsol a nyelvi tevékenységek során feldolgozott tartalmakat az anyanyelvén korábban
megszerzett ismeretekkel;
alkalmaz egyéb tanulásterületekre, különös tekintettel a művészeti és mozgásos tartalmakra
jellemző tevékenységeket nyelvórán;

−

felismer művészeti és mozgásos tevékenységekhez kapcsolódó alapvető célnyelvi
kifejezéseket, utasításokat, eszközöket.

TÉMAKÖR: English and language learning
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

−
−
−

felismeri az anyanyelve és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli különbségeket;
felfigyel a célnyelvre jellemző hangok kiejtésére;
új szavak, kifejezések tanulásakor felismeri, ha új elemmel találkozik és rákérdez, vagy
megfelelő tanulási stratégiával törekszik a megértésre.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

−

megismerkedik a célnyelv főbb jellemzőivel;

− felismeri az idegen nyelvű hallott tartalmakat a tanórán kívül is.
TÉMAKÖR: Intercultural topics
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−
−
−

megismeri a főbb, az adott célnyelvi kultúrákhoz tartozó országok nevét, földrajzi
elhelyezkedését;
ismeri a főbb célnyelvi kultúrához tartozó ünnepekhez kapcsolódó alapszintű kifejezéseket,
állandósult szókapcsolatokat és szokásokat;
megtapasztalja a közös célnyelvi olvasás élményét.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

−
−

találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb ünnepeivel, hagyományaival;
találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb szokásaival.
ünnepekhez kötődő mondókák, dalok tanulása, közös és egyéni előadása

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

támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó
jellegű nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során;

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

−

a begyakorolt nyelvi elemeket, célnyelven megismert tartalmakat játékos tevékenységekben
használja.

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

megérti a nyelvi szintjének megfelelő, akár vizuális eszközökkel is támogatott írott
utasításokat és kérdéseket, és ezekre adekvát válaszreakciókat ad;

−

beazonosítja a célzott információt az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó rövid,
egyszerű, a nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti szövegben.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

−
-

felhasznál és létrehoz rövid, nagyon egyszerű célnyelvi szövegeket szabadidős tevékenységek
során.
Célnyelvi társasjáték, bábjátékok

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

−

törekszik arra, hogy a célnyelvet eszközként alkalmazza információszerzésre.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

−
−

célnyelven megoszt egyedül, vagy társaival együttműködésben megszerzett, alapvető
információkat szóban, akár vizuális elemekkel támogatva;
alapvető célzott információt megszerez a tanult témákban tudásának bővítésére.

2. évfolyam
Nyelvi funkciók a 2. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello. Hi. Good
morning. Good afternoon. Good evening. Good night! Goodbye. Bye-bye! See you.)
köszönet kifejezése (Thanks. Thank you.)
köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome.)
bemutatkozás megfogalmazása (My name is … I’m …. Nice to meet you.)
személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? How old are
you? I’m 9.)
hogylét iránti érdeklődés (How are you?)
hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK.)
bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry.)
bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.)
jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Have a nice day/weekend.)
főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Trick or
treat.)
tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like …? Yes, I do. No, I don’t.)
dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What colour is it?
It’s a/an…/ It’s big. It’s yellow.)
igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes. No.)
nem értés megfogalmazása (Sorry, I don’t understand.)
alapvető érzések kifejezése (I’m happy. I’m cold. I’m hungry.)
utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here. Sit down.)

Nyelvi elemek, struktúrák a 2. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):

−

a létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m ..., I’m not … ., This is… . Is this..?)

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

birtoklás kifejezése jelen időben: ’to have’ ige (I have/haven’t got … She has/hasn’t got …
Have you got …? Has she got …?)
felszólító mód: (Come here., Don’t shout.)
mennyiségi viszonyok: egyes és többes számú főnevek (dog, dogs, pencil-pencils)
mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …ten), How many…?
térbeli viszonyok: prepozíciók, határozószók (Where is the…? in, on, )
időbeli viszonyok: évszakok (autumn, winter, spring, summer)
minőségi viszonyok: színek (red, blue, black etc.)
Logikai viszonyok: Linking words (and / or / but)
Étkezés, néhány élelmiszer és ital neve ( ice-cream, water, juice, grapes)
Öltözködés, ruhadarabok, kedvenc ruháim. ( t-shirt, trousers, hat)
Testrészek (body, head, hands).

TÉMAKÖR: Personal topics and topics concerning immediate environment and nature
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

−
−
−
−
−
−
−

−

közöl alapvető személyes információkat magáról, egyszerű nyelvi elemek segítségével;
érzéseit egy-két szóval vagy begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével kifejezi,
főként rákérdezés alapján, nonverbális eszközökkel kísérve a célnyelvi megnyilatkozást;
kiemeli az ismert nyelvi elemeket tartalmazó, rövid, egyszerű, a nyelvtanításhoz készült,
illetve eredeti szöveg lényegét, fő mondanivalóját;
felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt mindennapi
nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben;
felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, bemutatkozásra használt mindennapi nyelvi
funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben;
felismeri és használja a legegyszerűbb, megszólításra használt mindennapi nyelvi funkciókat
az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben;
felismeri és használja a legegyszerűbb, a köszönet és az arra történő reagálás kifejezésére
használt mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő,
egyszerű helyzetekben;
felismeri és használja a legegyszerűbb, a tudás és nem tudás kifejezésére használt
mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű
helyzetekben.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

a személyes és környezeti tématartományban megért rövid, nagyon egyszerű célnyelvi
szöveget;
− a személyes és környezeti tématartományban létrehoz rövid, nagyon egyszerű célnyelvi
szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel
− felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi
szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben.
− képekkel, képek sorba rakásával
−

TÉMAKÖR: Topics concerning classroom activities
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

megismétli az élőszóban elhangzó egyszerű szavakat, kifejezéseket játékos, mozgást igénylő,
kreatív nyelvórai tevékenységek során;
lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során;
megold játékos írásbeli feladatokat a szavak, szószerkezetek, rövid mondatok szintjén;
részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, projektmunkában
szavak, szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi kiegészítéssel;
írásban megnevezi az ajánlott tématartományokban megjelölt, begyakorolt elemeket;
támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó
jellegű nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során;
értelmezi azokat az idegen nyelven szóban elhangzó nyelvórai szituációkat, melyeket
anyanyelvén már ismer;
támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos
alkotó, mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív munkaformákban;
rövid, néhány mondatból álló párbeszédet folytat, felkészülést követően;
a tanórán a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően
alkalmazza;
új szavak, kifejezések tanulásakor ráismer a már korábban tanult szavakra, kifejezésekre;
új szavak, kifejezések tanulásakor felismeri, ha új elemmel találkozik és rákérdez, vagy
megfelelő tanulási stratégiával törekszik a megértésre;
a célok eléréséhez társaival rövid feladatokban együttműködik;
egy feladat megoldásának sikerességét segítséggel értékelni tudja
felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt mindennapi
nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben;
felismeri és használja a legegyszerűbb, megszólításra használt mindennapi nyelvi funkciókat
az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben;
felismeri és használja a legegyszerűbb, a köszönet és az arra történő reagálás kifejezésére
használt mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő,
egyszerű helyzetekben;
felismeri és használja a legegyszerűbb, a tudás és nem tudás kifejezésére használt
mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű
helyzetekben.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

−
−
−

részt vesz egyszerű szövegértést igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben;
részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben;
a tanórán bekapcsolódik a már ismert játékos, interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, a
begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően alkalmazza.

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

−
−
−
−

részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, projektmunkában
szavak, szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi kiegészítéssel;
támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó
jellegű nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során;
aktívan bekapcsolódik a közös meseolvasásba, a mese tartalmát követi;
támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos
alkotó, mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

−
−
−

összekapcsol a nyelvi tevékenységek során feldolgozott tartalmakat az anyanyelvén korábban
megszerzett ismeretekkel;
alkalmaz egyéb tanulásterületekre, különös tekintettel a művészeti és mozgásos tartalmakra
jellemző tevékenységeket nyelvórán;
felismer művészeti és mozgásos tevékenységekhez kapcsolódó alapvető célnyelvi
kifejezéseket, utasításokat, eszközöket.

TÉMAKÖR: English and language learning
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

−
−
−
−
−

felismeri az anyanyelve és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli különbségeket;
felfigyel a célnyelvre jellemző hangok kiejtésére;
felismeri az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő írásmód és betűkészlet
közötti különbségeket;
megkülönbözteti az anyanyelvi és a célnyelvi írott szövegben a betű- és jelkészlet közti
különbségeket;
új szavak, kifejezések tanulásakor felismeri, ha új elemmel találkozik és rákérdez, vagy
megfelelő tanulási stratégiával törekszik a megértésre.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

−

megismerkedik a célnyelv főbb jellemzőivel;

− felismeri az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is.
TÉMAKÖR: Intercultural topics
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−
−
−

megismeri a főbb, az adott célnyelvi kultúrákhoz tartozó országok nevét, földrajzi
elhelyezkedését;
ismeri a főbb célnyelvi kultúrához tartozó ünnepekhez kapcsolódó alapszintű kifejezéseket,
állandósult szókapcsolatokat és szokásokat;
megtapasztalja a közös célnyelvi olvasás élményét.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

−
−

találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb ünnepeivel, hagyományaival;
találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb szokásaival.

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

lebetűzi a tanult szavakat, szükség esetén segítséggel;
lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során;
támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó
jellegű nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során;
támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos
alkotó, mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

−

a begyakorolt nyelvi elemeket, célnyelven megismert tartalmakat játékos tevékenységekben
használja.

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

−
−
−

csendes olvasás keretében feldolgozva megért ismert szavakat tartalmazó, pár szóból vagy
mondatból álló, akár illusztrációval támogatott szöveget;
megérti a nyelvi szintjének megfelelő, akár vizuális eszközökkel is támogatott írott
utasításokat és kérdéseket, és ezekre válaszreakciókat ad;
beazonosítja a célzott információt az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó rövid,
egyszerű, a nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti szövegben.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

−

felhasznál és létrehoz rövid, nagyon egyszerű célnyelvi szövegeket szabadidős tevékenységek
során.

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

−

törekszik arra, hogy a célnyelvet eszközként alkalmazza információszerzésre.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

−
−

célnyelven megoszt egyedül, vagy társaival együttműködésben megszerzett, alapvető
információkat szóban, akár vizuális elemekkel támogatva;
alapvető célzott információt megszerez a tanult témákban tudásának bővítésére.

3. évfolyam
Nyelvi funkciók a 3. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök

Kezdeményezés és válasz
-

-

-

Köszönés: Good morning/afternoon/evening…Hello…Hello, how are you?...Hi!...How do
you do?... I'm....Good morning…Good morning…Hello.I'm fine, thank you / thanks… And
you?...Hi!...Pleased to meet you… My name's….
Elköszönés:Goodbye.Bye… See you later…Good night…Goodbye…Bye… See you… Good
night…
Köszönet és arra reagálás:Thanks…Thank you…Thank you very much…Thanks a lot… Not at
all…That’s all right…You are welcome…No problem...
Bemutatkozás, bemutatás: My name is…What's your name?...Hello, my name's ...This is
Where are you from? Who's this? This is my family, we’re from Australia. How old are you?
Hello…Hi! I'm Amy Cole. Pleased to meet you Nice to meet you I'm from the USA Julie
Clarke Are you from Sydney? I’m 10 (years old I’ve got two brothers…
Gratulációk, jókívánságok és arra reagálás:Happy Birthday / Christmas / New
Year!...Congratulations!...Have a nice holiday…Happy Birthday / Christmas / New
Year!...Thank you…Thank you, the same to you…

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
-

Valaki igazának elismerése és el nem ismerése: You are right. You are wrong.
Egyetértés, egyet nem értés: Do you agree?...OK… All right…I think he’s wrong/right…
Tetszés, nem tetszés: Do you like Italian food?I think it’s great.I don’t like it.
Akarat, kívánság: Would you like a cake?...I’d like an ice-cream…

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
-

-

-

Dolgok, személyek, helyek megnevezése, leírása: What is it?What’s it in English?What do
you call this in English?What does that mean?What is his house like?There are two chairs
here.It’s… / That’s… / It’s a kind of… / It’s used for…It’s a …s It means…It’s big and
comfortable.Are there tables?
Információ kérése, adása: What’s your phone number?When is your birthday?Have you
got a pet?What’s your favourite subjectMy phone number is…It’s on …I’ve got a cat.I like
maths.
Tudás, nemtudás: Whose is this? I don't know.I have no idea.

4. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök
-

Megértés biztosítása:Betűzés kérése, betűzés
Can you spell it for me?

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
−
−
−
−
-

Cselekvés, történés, létezés kifejezése
Jelenidejűség: to be…am/is/are
Birtoklás kifejezése: Possessive adj.Genitive ’s
my, your, his/her/its,our, their dog… Kate’s brother… Whose?... Térbeli viszonyok.Irányok,
helymeghatározás : there is/are
There’s a computer.There’re four chairs.
Időbeli viszonyok.Időpont: When?
now; on Monday
Mennyiségi viszonyok: Irregular plurals…Cardinal numbers 1-100
children, people, men, women
Minőségi viszonyok:What’s it like? What colour is it?
Logikai viszonyok: Linking words and / or / but / because
Szövegösszetartó eszközök: Articles any + plural noun; Personal pronoun; a, an, the

TÉMAKÖR: Personal topics and topics concerning immediate environment and nature
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− közöl alapvető személyes információkat magáról, egyszerű nyelvi elemek segítségével;
− érzéseit egy-két szóval vagy begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével kifejezi,
főként rákérdezés alapján, nonverbális eszközökkel kísérve a célnyelvi megnyilatkozást;
− kiemeli az ismert nyelvi elemeket tartalmazó, rövid, egyszerű, a nyelvtanításhoz készült,
illetve eredeti szöveg lényegét, fő mondanivalóját;
− felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt mindennapi
nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben;
− felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, bemutatkozásra használt mindennapi nyelvi
funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben;
− felismeri és használja a legegyszerűbb, megszólításra használt mindennapi nyelvi funkciókat
az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben;
− felismeri és használja a legegyszerűbb, a köszönet és az arra történő reagálás kifejezésére
használt mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő,
egyszerű helyzetekben;
− felismeri és használja a legegyszerűbb, a tudás és nem tudás kifejezésére használt
mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű
helyzetekben.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a személyes és környezeti tématartományban megért rövid, nagyon egyszerű célnyelvi
szöveget;
− a személyes és környezeti tématartományban létrehoz rövid, nagyon egyszerű célnyelvi
szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel
− felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi
szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben.

TÉMAKÖR: Topics concerning classroom activities
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megismétli az élőszóban elhangzó egyszerű szavakat, kifejezéseket játékos, mozgást igénylő,
kreatív nyelvórai tevékenységek során;
− lebetűzi a tanult szavakat, szükség esetén segítséggel;
− lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során;
− megold játékos írásbeli feladatokat a szavak, szószerkezetek, rövid mondatok szintjén;
− írásban megnevezi az ajánlott tématartományokban megjelölt, begyakorolt elemeket;
− támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó
jellegű nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során;
− értelmezi azokat az idegen nyelven szóban elhangzó nyelvórai szituációkat, melyeket
anyanyelvén már ismer;
− támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos
alkotó, mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív munkaformákban;

−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

rövid, néhány mondatból álló párbeszédet folytat, felkészülést követően;
a tanórán a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően
alkalmazza;
új szavak, kifejezések tanulásakor ráismer a már korábban tanult szavakra, kifejezésekre;
új szavak, kifejezések tanulásakor felismeri, ha új elemmel találkozik és rákérdez, vagy
megfelelő tanulási stratégiával törekszik a megértésre;
a célok eléréséhez társaival rövid feladatokban együttműködik;
egy feladat megoldásának sikerességét segítséggel értékelni tudja
felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt mindennapi
nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben;
felismeri és használja a legegyszerűbb, megszólításra használt mindennapi nyelvi funkciókat
az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben;
felismeri és használja a legegyszerűbb, a köszönet és az arra történő reagálás kifejezésére
használt mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő,
egyszerű helyzetekben;
felismeri és használja a legegyszerűbb, a tudás és nem tudás kifejezésére használt
mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű
helyzetekben.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− részt vesz egyszerű szövegértést igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben;
− részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben;
− a tanórán bekapcsolódik a már ismert játékos, interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, a
begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően alkalmazza.

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó
jellegű nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során;
− aktívan bekapcsolódik a közös meseolvasásba, a mese tartalmát követi;
− támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos
alkotó, mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− összekapcsol a nyelvi tevékenységek során feldolgozott tartalmakat az anyanyelvén
korábban megszerzett ismeretekkel;
− alkalmaz egyéb tanulásterületekre, különös tekintettel a művészeti és mozgásos tartalmakra
jellemző tevékenységeket nyelvórán;
− felismer művészeti és mozgásos tevékenységekhez kapcsolódó alapvető célnyelvi
kifejezéseket, utasításokat, eszközöket.

TÉMAKÖR: English and language learning
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− felismeri az anyanyelve és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli különbségeket;
− felfigyel a célnyelvre jellemző hangok kiejtésére;
− felismeri az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő írásmód és betűkészlet
közötti különbségeket;
− ismeri az adott nyelv ábécéjét;
− lebetűzi a nevét;
− felismeri az anyanyelv és az idegen nyelv hangkészletét;
− megkülönbözteti az anyanyelvi és a célnyelvi írott szövegben a betű- és jelkészlet közti
különbségeket;
− új szavak, kifejezések tanulásakor felismeri, ha új elemmel találkozik és rákérdez, vagy
megfelelő tanulási stratégiával törekszik a megértésre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megismerkedik a célnyelv főbb jellemzőivel;

− felismeri az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is.
TÉMAKÖR: Intercultural topics
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megismeri a főbb, az adott célnyelvi kultúrákhoz tartozó országok nevét, földrajzi
elhelyezkedését, főbb országismereti jellemzőit;
− megtapasztalja a közös célnyelvi olvasás élményét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb ünnepeivel, hagyományaival;
− találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb szokásaival.

TÉMAKÖR: Playful learning
ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− lebetűzi a tanult szavakat társaival közösen játékos tevékenységek kapcsán, szükség esetén
segítséggel;
− lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során;
− támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó
jellegű nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során;
− támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos
alkotó, mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a begyakorolt nyelvi elemeket, célnyelven megismert tartalmakat játékos tevékenységekben
használja.

TÉMAKÖR: Entertainment
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− csendes olvasás keretében feldolgozva megért ismert szavakat tartalmazó, pár szóból vagy
mondatból álló, akár illusztrációval támogatott szöveget;
− megérti a nyelvi szintjének megfelelő, akár vizuális eszközökkel is támogatott írott
utasításokat és kérdéseket, és ezekre adekvát válaszreakciókat ad;
− beazonosítja a célzott információt az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó rövid,
egyszerű, a nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti szövegben.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− felhasznál és létrehoz rövid, nagyon egyszerű célnyelvi szövegeket szabadidős
tevékenységek során.

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− részt vesz kreatív tevékenységekben, projektmunkában szavak, szószerkezetek, rövid
mondatok leírásával, esetleg képi kiegészítéssel;
− törekszik arra, hogy a célnyelvet eszközként alkalmazza információszerzésre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− célnyelven megoszt egyedül, vagy társaival együttműködésben megszerzett, alapvető
információkat szóban, akár vizuális elemekkel támogatva;
− alapvető célzott információt megszerez a tanult témákban tudásának bővítésére.

4. évfolyam
Nyelvi funkciók a 4. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):
− köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello. Hi. Good
morning. Good afternoon. Good evening. Good night! Goodbye. Bye-bye! See you.)
− köszönet kifejezése (Thanks (a lot). Thank you.)
− köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.)
− bemutatkozás megfogalmazása (My name is … I’m …. Nice to meet you.)
− személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? How old are
you? I’m 9.)
− hogylét iránti érdeklődés (How are you?)
− hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK.)
− bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry.)
− bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.)
− jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Have a nice day/weekend.)
− főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Trick or
treat.)
− véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes. No. Are you OK? Yes. No.)
− tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like …? Yes, I do. No, I don’t.)

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it like? It’s
a/an…/ It’s big. It’s long and comfortable.)
igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes. No.)
tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. Where is she? I don’t know.)
nem értés megfogalmazása (Sorry, I don’t understand.)
visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Sorry, I don’t understand. Pardon?)
alapvető érzések kifejezése (I’m happy. I’m cold. I’m hungry.)
utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here. Read the text.)
kívánság kifejezése (I would like to ...)
kérés és arra történő reakció kifejezése (Can you give me a pen? Yes. Sorry, I can’t.)
kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Would you like a ...? Yes, please.
No, thanks. I would like …)
meghívás és arra történő reakció kifejezése (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I
can’t.)
javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema tonight. Good idea.)

Nyelvi elemek, struktúrák a 4. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

a létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m ..., I’m not …, Are you …? Is he …?)
a cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Present Simple (I eat bread for
breakfast. I don’t like cheese.)
birtoklás kifejezése jelen időben: ’to have’ ige (I have/haven’t got … She has/hasn’t got …
Have you got …? Has she got …?)
felszólító mód: (Come here., Don’t shout.)
birtoklás: birtokos névmások, birtoklás kifejezése (My, your, his/her/its, our, their, Joe’s
brother…)
mennyiségi viszonyok: egyes és többes számú főnevek (dog, dogs, child, children)
mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …hundred), sorszámok (first, second, third)
térbeli viszonyok: prepozíciók, határozószók (There is/are…, in, on, under)
időbeli viszonyok: napok, időpont megadása (on Monday, at 4 o’ clock)
modalitás: a ’can’ segédige (I can/can’t swim.)
szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak és személyes névmások (and, but, I, my, me
mine)

TÉMAKÖR: Personal topics and topics concerning immediate environment and nature
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

−
−
−
−

közöl alapvető személyes információkat magáról, egyszerű nyelvi elemek segítségével;
érzéseit egy-két szóval vagy begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével kifejezi,
főként rákérdezés alapján, nonverbális eszközökkel kísérve a célnyelvi megnyilatkozást;
kiemeli az ismert nyelvi elemeket tartalmazó, rövid, egyszerű, a nyelvtanításhoz készült,
illetve eredeti szöveg lényegét, fő mondanivalóját;
felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt mindennapi
nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben;

−
−
−

−

felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, bemutatkozásra használt mindennapi nyelvi
funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben;
felismeri és használja a legegyszerűbb, megszólításra használt mindennapi nyelvi funkciókat
az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben;
felismeri és használja a legegyszerűbb, a köszönet és az arra történő reagálás kifejezésére
használt mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő,
egyszerű helyzetekben;
felismeri és használja a legegyszerűbb, a tudás és nem tudás kifejezésére használt
mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű
helyzetekben.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

−
−
−

a személyes és környezeti tématartományban megért rövid, nagyon egyszerű célnyelvi
szöveget;
a személyes és környezeti tématartományban létrehoz rövid, nagyon egyszerű célnyelvi
szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel
felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi
szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben.

TÉMAKÖR: Topics concerning classroom activities
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

megismétli az élőszóban elhangzó egyszerű szavakat, kifejezéseket játékos, mozgást igénylő,
kreatív nyelvórai tevékenységek során;
lebetűzi a tanult szavakat, szükség esetén segítséggel;
lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során;
megold játékos írásbeli feladatokat a szavak, szószerkezetek, rövid mondatok szintjén;
írásban megnevezi az ajánlott tématartományokban megjelölt, begyakorolt elemeket;
támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó
jellegű nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során;
értelmezi azokat az idegen nyelven szóban elhangzó nyelvórai szituációkat, melyeket
anyanyelvén már ismer;
támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos
alkotó, mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során;
rövid, néhány mondatból álló párbeszédet folytat, felkészülést követően;
a tanórán a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően
alkalmazza;
új szavak, kifejezések tanulásakor ráismer a már korábban tanult szavakra, kifejezésekre;
új szavak, kifejezések tanulásakor felismeri, ha új elemmel találkozik és rákérdez, vagy
megfelelő tanulási stratégiával törekszik a megértésre;
a célok eléréséhez társaival rövid feladatokban együttműködik;
egy feladat megoldásának sikerességét segítséggel értékelni tudja
felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt mindennapi
nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben;

−
−

−

felismeri és használja a legegyszerűbb, megszólításra használt mindennapi nyelvi funkciókat
az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben;
felismeri és használja a legegyszerűbb, a köszönet és az arra történő reagálás kifejezésére
használt mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő,
egyszerű helyzetekben;
felismeri és használja a legegyszerűbb, a tudás és nem tudás kifejezésére használt
mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű
helyzetekben.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

−
−
−

részt vesz egyszerű szövegértést igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben;
részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben;
a tanórán bekapcsolódik a már ismert játékos, interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, a
begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően alkalmazza.

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

−
−
−
−

részt vesz kreatív tevékenységekben, projektmunkában szavak, szószerkezetek, rövid
mondatok leírásával, esetleg képi kiegészítéssel;
támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó
jellegű nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során;
aktívan bekapcsolódik a közös meseolvasásba, a mese tartalmát követi;
támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos
alkotó, mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

−
−
−

összekapcsol a nyelvi tevékenységek során feldolgozott tartalmakat az anyanyelvén korábban
megszerzett ismeretekkel;
alkalmaz egyéb tanulásterületekre, különös tekintettel a művészeti és mozgásos tartalmakra
jellemző tevékenységeket nyelvórán;
felismer művészeti és mozgásos tevékenységekhez kapcsolódó alapvető célnyelvi
kifejezéseket, utasításokat, eszközöket.

TÉMAKÖR: English and language learning
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−
−
−
−
−
−

felismeri az anyanyelve és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli különbségeket;
felfigyel a célnyelvre jellemző hangok kiejtésére;
felismeri az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő írásmód és betűkészlet
közötti különbségeket;
ismeri az adott nyelv ábécéjét;
lebetűzi a nevét;
felismeri az anyanyelv és az idegen nyelv hangkészletét;

−
−

megkülönbözteti az anyanyelvi és a célnyelvi írott szövegben a betű- és jelkészlet közti
különbségeket;
új szavak, kifejezések tanulásakor felismeri, ha új elemmel találkozik és rákérdez, vagy
megfelelő tanulási stratégiával törekszik a megértésre.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

−

megismerkedik a célnyelv főbb jellemzőivel;

− felismeri az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is.
TÉMAKÖR: Intercultural topics
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−
−
−

megismeri a főbb, az adott célnyelvi kultúrákhoz tartozó országok nevét, földrajzi
elhelyezkedését, főbb országismereti jellemzőit;
ismeri a főbb célnyelvi kultúrához tartozó ünnepekhez kapcsolódó alapszintű kifejezéseket,
állandósult szókapcsolatokat és szokásokat;
megtapasztalja a közös célnyelvi olvasás élményét.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

−
−

találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb ünnepeivel, hagyományaival;
találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb szokásaival.

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

−
−
−
−

lebetűzi a tanult szavakat, szükség esetén segítséggel;
lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során;
támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó
jellegű nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során;
támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos
alkotó, mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív munkaformákban.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

−

a begyakorolt nyelvi elemeket, célnyelven megismert tartalmakat játékos tevékenységekben
használja.

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

csendes olvasás keretében feldolgozva megért ismert szavakat tartalmazó, pár szóból vagy
mondatból álló, akár illusztrációval támogatott szöveget;
megérti a nyelvi szintjének megfelelő, akár vizuális eszközökkel is támogatott írott
utasításokat és kérdéseket, és ezekre adekvát válaszreakciókat ad;
beazonosítja a célzott információt az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó rövid,
egyszerű, a nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti szövegben.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

−

felhasznál és létrehoz rövid, nagyon egyszerű célnyelvi szövegeket szabadidős tevékenységek
során.

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

−
−

részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, projektmunkában
szavak, szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi kiegészítéssel;
törekszik arra, hogy a célnyelvet eszközként alkalmazza információszerzésre.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

−
−

célnyelven megoszt egyedül, vagy társaival együttműködésben megszerzett, alapvető
információkat szóban, akár vizuális elemekkel támogatva;
alapvető célzott információt megszerez a tanult témákban tudásának bővítésére.

Környezetismeret
3. évfolyam
TÉMAKÖR: Megfigyelés, mérés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– felismeri az élőlényeken, élettelen anyagokon az érzékelhető és mérhető tulajdonságokat;
– felismeri, megnevezi és megfigyeli az életfeltételeket, életjelenségeket;
– adott szempontok alapján algoritmus szerint élettelen anyagokon és élőlényeken megfigyeléseket
végez;
– adott szempontok alapján élettelen anyagokat és élőlényeket összehasonlít, csoportosít;
– időjárási megfigyeléseket tesz, méréseket végez;
– megfigyeléseinek, összehasonlításainak és csoportosításainak tapasztalatait szóban, rajzban,
írásban rögzíti, megfogalmazza;
– figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat;
– növényt ültet és gondoz, megfigyeli a fejlődését, tapasztalatait rajzos formában rögzíti;
– méréshez megválasztja az alkalmi vagy szabvány mérőeszközt, mértékegységeket;
– algoritmus szerint, előzetes viszonyítás, majd becslés után méréseket végez, becsült és mért
eredményeit összehasonlítja;
– az adott alkalmi vagy szabvány mérőeszközt megfelelően használja;
– a méréseket és azok tapasztalatait a mindennapi életben alkalmazza.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– azonosítja az anyagok halmazállapotát, megnevezi és összehasonlítja azok alapvető jellemzőit;
– felismeri, megnevezi és megfigyeli egy konkrét növény választott részeit, algoritmus alapján a
részek tulajdonságait. Megfogalmazza, mi a növényi részek szerepe a növény életében;
– megnevezi az időjárás fő elemeit;
– felismeri, megnevezi és megfigyeli egy konkrét állat választott részeit, algoritmus alapján a részek
tulajdonságait. Megfogalmazza, mi a megismert rész szerepe az állat életében;
– felismeri az élettelen anyagokon és az élőlényeken a mérhető tulajdonságokat.
FOGALMAK
élő, élettelen, növény, állat, ember, érzékszerv, érzékeléstípus, érzékelhető tulajdonság, halmazállapot,
mérés, mérőeszköz, mérőszám, mértékegység, hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő

TÉMAKÖR: Az élettelen környezet kölcsönhatásai
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– tanítói segítséggel egyszerű kísérleteket végez;
– a vizsgálatok tapasztalatait megfogalmazza, rajzban, írásban rögzíti;
– a kísérletek tapasztalatait a mindennapi életben alkalmazza.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– a kísérletezés elemi lépéseit annak algoritmusa szerint megvalósítja;
– a tanító által felvetett problémával kapcsolatosan hipotézist fogalmaz meg, a vizsgálatok
eredményét összeveti hipotézisével;
– az adott kísérlethez választott eszközöket megfelelően használja;

–
–
–

figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat (például olvadás, forrás, fagyás,
párolgás, lecsapódás, égés, ütközés);
megfigyeli a mozgások sokféleségét, csoportosítja a mozgásformákat: hely- és helyzetváltoztató
mozgás;
egyszerű kísérletek során megfigyeli a halmazállapot-változásokat: fagyás, olvadás, forrás,
párolgás, lecsapódás;

FOGALMAK
szilárd – folyékony – légnemű halmazállapot; halmazállapot-változás; olvadás, fagyás, párolgás,
forrás, lecsapódás, mozgás

TÉMAKÖR: Tájékozódás az időben
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– életkorának megfelelően eligazodik az időbeli relációkban, ismeri és használja az életkorának
megfelelő időbeli relációs szókincset;
– naptárt használ, időintervallumokat számol, adott eseményeket időrend szerint sorba rendez;
– napirendet tervez a napszakok változásaihoz kapcsolva.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– felismeri a napszakok, évszakok változásait
– megfelelő sorrendben sorolja fel a napszakokat, a hét napjait, a hónapokat, az évszakokat, ismeri
ezek időtartamát, relációit;
– figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat (például víz körforgása, emberi élet
szakaszai, növények csírázása, növekedése);
– az évszakokra vonatkozó megfigyeléseket végez, tapasztalatait rögzíti, és az adatokból
következtetéseket von le;
– megismeri és modellezi a víz természetben megtett útját, felismeri a folyamat ciklikus jellegét;
– megnevezi az ember életszakaszait;
– megfigyeli a növények csírázásának és növekedésének feltételeit, ezekre vonatkozóan egyszerű
kísérleteket végez;
– analóg és digitális óráról leolvassa a pontos időt.
FOGALMAK
évszak, életkor, életszakasz, körforgás, naptár, hónap, nap, napszak, szaporodás, fejlődés

TÉMAKÖR: Tájékozódás a térben
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– ismeri és használja az életkorának megfelelő relációs szókincset;
– iránytű segítségével megállapítja és megnevezi a fő- és mellékvilágtájakat;
– irányokat ad meg viszonyítással;
– megkülönböztet néhány térképfajtát: domborzati, közigazgatási, turista-, autós;
– felismeri és használja az alapvető térképjeleket: felszínformák, vizek, települések, útvonalak,
államhatárok.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– a tanterméről, otthona valamely helyiségéről egyszerű alaprajzot készít és leolvas;
– az iskola környezetéről egyszerű térképvázlatot készít;

–
–
–
–

tájékozódik az iskola környékéről és településéről készített térképvázlattal és térképpel. Az iskola
környezetéről egyszerű térképvázlatot készít;
felismeri a különböző domborzati formákat, felszíni vizeket, ismeri jellemzőiket;
felismeri lakóhelyének jellegzetes felszínformáit;
domborzati térképen felismeri a felszínformák és vizek jelölését.

FOGALMAK
fő- és mellékvilágtáj, alaprajz, térképvázlat, térkép, domborzati térkép, közigazgatási térkép,
autóstérkép, turistatérkép, felszínforma

TÉMAKÖR: Életközösségek lakóhelyünk környezetében
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– ismeri a lakóhelyéhez közeli életközösségek (erdő, mező-rét, víz-vízpart) főbb jellemzőit;
– felelősségtudattal rendelkezik a szűkebb, illetve tágabb környezete iránt;
– tevékenységeinek tapasztalatait szóban, rajzban, írásban rögzíti.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– felismeri a lakóhelyéhez közeli életközösségek és az ott élő élőlények közötti különbségeket (pl.
természetes – mesterséges életközösség, erdő – mező, rét – víz, vízpart – park, díszkert –
zöldséges, gyümölcsöskert esetében);
– megnevezi a megismert életközösségekre jellemző élőlényeket, használja az életközösségekhez
kapcsolódó kifejezéseket;
– algoritmus alapján megfigyeli és összehasonlítja a saját lakókörnyezetében fellelhető növények és
állatok jellemzőit. A megfigyelt tulajdonságok alapján csoportokba rendezi azokat;
– algoritmus alapján megfigyeli és összehasonlítja hazánk természetes és mesterséges élőhelyein,
életközösségeiben élő növények és állatok jellemzőit. A megfigyelt jellemzőik alapján
csoportokba rendezi azokat;
– konkrét példán keresztül megfigyeli és felismeri az élőhely, életmód és testfelépítés kapcsolatát;
– megfigyeléseit mérésekkel (például időjárási elemek, testméret), modellezéssel, egyszerű
kísérletek végzésével (például láb- és csőrtípusok) egészíti ki;
– felismeri, hogy az egyes fajok környezeti igényei eltérőek;
– felismeri a megismert életközösségek növényei és állatai közötti jellegzetes kapcsolatokat;
– példákkal mutatja be az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatását. Felismeri a
természetvédelem jelentőségét;
FOGALMAK
erdő, mező-rét, víz-vízpart, élőhely, életmód, környezeti igény, alkalmazkodás, testfelépítés,
tápláléklánc, táplálékhálózat

TÉMAKÖR: Testünk, egészségünk
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– ismeri az emberi szervezet fő életfolyamatait;
– tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, összetevőivel, az emberi szervezet egészséges
testi és lelki fejlődéséhez szükséges szokásokkal, azokat igyekszik betartani;
– felismeri az egészséges, gondozott környezet jellemzőit. Megfogalmazza, milyen hatással van a
környezet az egészségére.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– felismeri és megnevezi az emberi test részeit;
– megnevezi az érzékszerveket és azok szerepét a megismerési folyamatokban;
– belátja az érzékszervek védelmének fontosságát, és ismeri ezek eszközeit, módjait;
– ismer betegségeket, felismeri a legjellemzőbb betegségtüneteket, a betegségek megelőzésének
alapvető módjait.
FOGALMAK
érzékszerv, testrész, szervezet, túlsúly, alultápláltság, egészség, betegség, egészségvédelem,
egészségvédő szokások

4. évfolyam
TÉMAKÖR: Megfigyelés, mérés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– felismeri az élőlényeken, élettelen anyagokon az érzékelhető és mérhető tulajdonságokat;
– felismeri, megnevezi és megfigyeli az életfeltételeket, életjelenségeket;
– adott szempontok alapján algoritmus szerint élettelen anyagokon és élőlényeken megfigyeléseket
végez;
– adott szempontok alapján élettelen anyagokat és élőlényeket összehasonlít, csoportosít;
– időjárási megfigyeléseket tesz, méréseket végez;
– megfigyeléseinek, összehasonlításainak és csoportosításainak tapasztalatait szóban, rajzban,
írásban rögzíti, megfogalmazza;
– figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat;
– növényt ültet és gondoz, megfigyeli a fejlődését, tapasztalatait rajzos formában rögzíti;
– méréshez megválasztja az alkalmi vagy szabvány mérőeszközt, mértékegységeket;
– algoritmus szerint, előzetes viszonyítás, majd becslés után méréseket végez, becsült és mért
eredményeit összehasonlítja;
– az adott alkalmi vagy szabvány mérőeszközt megfelelően használja;
– a méréseket és azok tapasztalatait a mindennapi életben alkalmazza.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– azonosítja az anyagok halmazállapotát, megnevezi és összehasonlítja azok alapvető jellemzőit;
– felismeri, megnevezi és megfigyeli egy konkrét növény választott részeit, algoritmus alapján a
részek tulajdonságait. Megfogalmazza, mi a növényi részek szerepe a növény életében;
– megnevezi az időjárás fő elemeit;
– felismeri, megnevezi és megfigyeli egy konkrét állat választott részeit, algoritmus alapján a részek
tulajdonságait. Megfogalmazza, mi a megismert rész szerepe az állat életében;
– felismeri az élettelen anyagokon és az élőlényeken a mérhető tulajdonságokat.
FOGALMAK
élő, élettelen, növény, állat, ember, érzékszerv, érzékeléstípus, érzékelhető tulajdonság, halmazállapot,
mérés, mérőeszköz, mérőszám, mértékegység, hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő

TÉMAKÖR: Az élettelen környezet kölcsönhatásai
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– tanítói segítséggel egyszerű kísérleteket végez;
– a vizsgálatok tapasztalatait megfogalmazza, rajzban, írásban rögzíti;

–

a kísérletek tapasztalatait a mindennapi életben alkalmazza;

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– a kísérletezés elemi lépéseit annak algoritmusa szerint megvalósítja;
– a tanító által felvetett problémával kapcsolatosan hipotézist fogalmaz meg, a vizsgálatok
eredményét összeveti hipotézisével;
– az adott kísérlethez választott eszközöket megfelelően használja;
– figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat (például olvadás, forrás, fagyás,
párolgás, lecsapódás, égés, ütközés);
– megfigyeli a mozgások sokféleségét, csoportosítja a mozgásformákat: hely- és helyzetváltoztató
mozgás;
– egyszerű kísérletek során megfigyeli a halmazállapot-változásokat: fagyás, olvadás, forrás,
párolgás, lecsapódás;
– tanítói segítséggel égéssel kapcsolatos egyszerű kísérleteket végez. Csoportosítja a megvizsgált
éghető és éghetetlen anyagokat;
– megfogalmazza a tűz és az égés szerepét az ember életében.
FOGALMAK
szilárd – folyékony – légnemű halmazállapot; halmazállapot-változás; olvadás, fagyás, párolgás,
forrás, lecsapódás, mozgás, ütközés, égés

TÉMAKÖR: Tájékozódás az időben
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– életkorának megfelelően eligazodik az időbeli relációkban, ismeri és használja az életkorának
megfelelő időbeli relációs szókincset;
– naptárt használ, időintervallumokat számol, adott eseményeket időrend szerint sorba rendez;
– napirendet tervez a napszakok változásaihoz kapcsolva.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– felismeri a napszakok, évszakok változásai, valamint a Föld mozgásai közötti összefüggéseket;
– megfelelő sorrendben sorolja fel a napszakokat, a hét napjait, a hónapokat, az évszakokat, ismeri
ezek időtartamát, relációit;
– figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat (például víz körforgása, emberi élet
szakaszai, növények csírázása, növekedése);
– az évszakokra vonatkozó megfigyeléseket végez, tapasztalatait rögzíti, és az adatokból
következtetéseket von le;
– megismeri és modellezi a víz természetben megtett útját, felismeri a folyamat ciklikus jellegét;
– megnevezi az ember életszakaszait;
– megfigyeli a növények csírázásának és növekedésének feltételeit, ezekre vonatkozóan egyszerű
kísérleteket végez;
– analóg és digitális óráról leolvassa a pontos időt.
FOGALMAK
évszak, életkor, életszakasz, körforgás, Föld forgása, Föld keringése, naptár, hónap, nap, napszak,
szaporodás, fejlődés

TÉMAKÖR: Tájékozódás a térben
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– ismeri és használja az életkorának megfelelő relációs szókincset;
– iránytű segítségével megállapítja és megnevezi a fő- és mellékvilágtájakat;
– irányokat ad meg viszonyítással;
– megkülönböztet néhány térképfajtát: domborzati, közigazgatási, turista-, autós;
– felismeri és használja az alapvető térképjeleket: felszínformák, vizek, települések, útvonalak,
államhatárok.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– a tanterméről, otthona valamely helyiségéről egyszerű alaprajzot készít és leolvas;
– az iskola környezetéről egyszerű térképvázlatot készít;
– tájékozódik az iskola környékéről és településéről készített térképvázlattal és térképpel. Az iskola
környezetéről egyszerű térképvázlatot készít;
– felismeri a különböző domborzati formákat, felszíni vizeket, ismeri jellemzőiket;
– felismeri lakóhelyének jellegzetes felszínformáit;
– domborzati térképen felismeri a felszínformák és vizek jelölését.
FOGALMAK
fő- és mellékvilágtáj, alaprajz, térképvázlat, térkép, domborzati térkép, közigazgatási térkép,
autóstérkép, turistatérkép, felszínforma

TÉMAKÖR: Hazánk, Magyarország
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– ismeri és használja az életkorának megfelelő térbeli relációs szókincset;
– megnevezi és iránytű segítségével megállapítja a fő- és mellékvilágtájakat, irányokat ad meg
viszonyítással;
– felismeri és használja az alapvető térképjeleket: felszínformák, vizek, települések, útvonalak,
államhatárok;
– megkülönböztet néhány térképfajtát: domborzati, közigazgatási, turista-, autós.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– iránytű segítségével megállapítja és megnevezi a fő- és mellékvilágtájakat;
– irányokat ad meg viszonyítással;
– térkép segítségével megnevezi Magyarország jellemző felszínformáit (síkság, hegy, hegység,
domb, dombság), vizeit (patak, folyó, tó);
– térkép segítségével megmutatja hazánk nagytájait, felismeri azok jellemző felszínformáit;
– térkép segítségével megnevezi hazánk szomszédos országait, megyéit, saját megyéjét,
megyeszékhelyét, környezetének nagyobb településeit, hazánk fővárosát, és ezeket megtalálja a
térképen is.
FOGALMAK
térkép, domborzati térkép, közigazgatási térkép, felszínforma, megye, megyeszékhely, település,
főváros

TÉMAKÖR: Életközösségek lakóhelyünk környezetében
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– ismeri a lakóhelyéhez közeli életközösségek (erdő, mező-rét, víz-vízpart) főbb jellemzőit;
– felelősségtudattal rendelkezik a szűkebb, illetve tágabb környezete iránt;
– tevékenységeinek tapasztalatait szóban, rajzban, írásban rögzíti.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– felismeri a lakóhelyéhez közeli életközösségek és az ott élő élőlények közötti különbségeket (pl.
természetes – mesterséges életközösség, erdő – mező, rét – víz, vízpart – park, díszkert –
zöldséges, gyümölcsöskert esetében);
– megnevezi a megismert életközösségekre jellemző élőlényeket, használja az életközösségekhez
kapcsolódó kifejezéseket;
– algoritmus alapján megfigyeli és összehasonlítja a saját lakókörnyezetében fellelhető növények és
állatok jellemzőit. A megfigyelt tulajdonságok alapján csoportokba rendezi azokat;
– algoritmus alapján megfigyeli és összehasonlítja hazánk természetes és mesterséges élőhelyein,
életközösségeiben élő növények és állatok jellemzőit. A megfigyelt jellemzőik alapján
csoportokba rendezi azokat;
– konkrét példán keresztül megfigyeli és felismeri az élőhely, életmód és testfelépítés kapcsolatát;
– megfigyeléseit mérésekkel (például időjárási elemek, testméret), modellezéssel, egyszerű
kísérletek végzésével (például láb- és csőrtípusok) egészíti ki;
– felismeri, hogy az egyes fajok környezeti igényei eltérőek;
– felismeri a megismert életközösségek növényei és állatai közötti jellegzetes kapcsolatokat;
– példákkal mutatja be az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatását. Felismeri a
természetvédelem jelentőségét;
– felismeri, mely anyagok szennyezhetik környezetünket a mindennapi életben, mely szokások
vezetnek környezetünk károsításához;
– elsajátít olyan szokásokat és viselkedésformákat, amelyek a károsítások megelőzésére irányulnak
(pl. hulladékminimalizálás – anyagtakarékosság, újrahasználat és -felhasználás, tömegközlekedés,
gyalogos vagy kerékpáros közlekedés előnyben részesítése, energiatakarékosság).
FOGALMAK
természetes és mesterséges életközösség, erdő, mező-rét, víz-vízpart, élőhely, életmód, környezeti
igény, alkalmazkodás, testfelépítés, tápláléklánc, táplálékhálózat

TÉMAKÖR: Testünk, egészségünk
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– ismeri az emberi szervezet fő életfolyamatait;
– tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, összetevőivel, az emberi szervezet egészséges
testi és lelki fejlődéséhez szükséges szokásokkal, azokat igyekszik betartani;
– felismeri az egészséges, gondozott környezet jellemzőit. Megfogalmazza, milyen hatással van a
környezet az egészségére.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– felismeri és megnevezi az emberi test részeit, fő szerveit, ismeri ezek működését, szerepét;
– megnevezi az érzékszerveket és azok szerepét a megismerési folyamatokban;
– belátja az érzékszervek védelmének fontosságát, és ismeri ezek eszközeit, módjait;
– ismer betegségeket, felismeri a legjellemzőbb betegségtüneteket, a betegségek megelőzésének
alapvető módjait.

FOGALMAK
szerv, érzékszerv, testrész, szervezet, túlsúly, alultápláltság, egészség, betegség, egészségvédelem,
egészségvédő szokások

Digitális kultúra
3. ÉVFOLYAM

TÉMAKÖR: A digitális világ körülöttünk
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– közvetlen otthoni vagy iskolai környezetéből megnevez néhány informatikai eszközt, felsorolja
fontosabb jellemzőit;
– önállóan vagy tanítói segítséggel választ más tantárgyak tanulásának támogatásához
applikációkat, digitális tananyagot, oktatójátékot, képességfejlesztő digitális alkalmazást.
FOGALMAK
internet, digitális, számítógép, mobileszközök, információ, program

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– megfogalmazza, néhány példával alátámasztja, hogyan könnyíti meg a felhasználó munkáját az
adott eszköz alkalmazása;
– a feladathoz, problémához digitális eszközt, illetve alkalmazást, applikációt, felhasználói felületet
választ; felsorol néhány érvet választásával kapcsolatosan.
FOGALMAK
digitális eszköz, számítógép, tablet, okostelefon, nyomtató, monitor, digitális fényképezőgép, digitális
kamera, adattárolás, egér, billentyűzet, mentés

TÉMAKÖR: Alkotás digitális eszközökkel
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez;
− megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított
eljárásokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– adott szempontok alapján megfigyel néhány, grafikai alkalmazással készített produktumot,
személyes véleményét megfogalmazza;
– grafikai alkalmazással egyszerű, közvetlenül hasznosuló rajzot, grafikát, dokumentumot hoz létre.
FOGALMAK
rajzolóprogram, mentés, mentés másként, menü, rajzeszköz, alkalmazás

TÉMAKÖR: Információszerzés az e-Világban
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– információt keres az interneten más tantárgyak tanulása során, és felhasználja azt;
– állításokat fogalmaz meg grafikonokról, infografikákról, táblázatokról; a kapott információkat
felhasználja napi tevékenysége során;
– információkat keres, a talált adatokat felhasználja digitális produktumok létrehozására.
FOGALMAK
böngészőprogram, keresés, hamis információ, kulcsszó, adat, grafikon, címsor, weboldal, találat

TÉMAKÖR: Védekezés a digitális világ veszélyei ellen
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– tisztában van a személyes adat fogalmával, törekszik megőrzésére, ismer néhány példát az eVilág veszélyeivel kapcsolatban;
– ismeri és használja a kapcsolattartás formáit és a kommunikáció lehetőségeit a digitális
környezetben.
FOGALMAK
internetes zaklatás, internetfüggőség, játékfüggőség, álhír

TÉMAKÖR: A robotika és a kódolás alapjai
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez;
– kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, melyek az adott
probléma megoldásához szükségesek.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű eszközök
segítségével megvalósítja;
– felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi lépésekből
álló, adott sorrendben végrehajtandó cselekvést;
– egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések
sorrendjét, megfogalmazza az algoritmus várható kimenetelét.
FOGALMAK
robot, elemi lépések, sorrend, eseménysor, program, programozás

4. ÉVFOLYAM

TÉMAKÖR: A digitális világ körülöttünk
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez;
– online és offline környezetben egyaránt megold különböző feladatokat, ötleteit, véleményét
megfogalmazza.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– közvetlen otthoni vagy iskolai környezetéből megnevez néhány informatikai eszközt, felsorolja
fontosabb jellemzőit;
– önállóan vagy tanítói segítséggel választ más tantárgyak tanulásának támogatásához
applikációkat, digitális tananyagot, oktatójátékot, képességfejlesztő digitális alkalmazást;
– kezdetben tanítói segítséggel, majd önállóan használ néhány, életkorának megfelelő alkalmazást,
elsősorban információgyűjtés, gyakorlás, egyéni érdeklődésének kielégítése céljából.
– ismer néhány, kisiskolások részére készített portált, információforrást, digitálistananyaglelőhelyet.
FOGALMAK
internet, digitális, számítógép, mobileszközök, információ, program, okoseszközök, adatok, tárolás,
keresés, applikáció, oktatóprogram

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez;
– kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, amelyek az adott
probléma megoldásához szükségesek.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– megfogalmazza, néhány példával alátámasztja, hogyan könnyíti meg a felhasználó munkáját az
adott eszköz alkalmazása;
– a feladathoz, problémához digitális eszközt, illetve alkalmazást, applikációt, felhasználói felületet
választ; felsorol néhány érvet választásával kapcsolatosan;
– egyszerű feladatokat old meg informatikai eszközökkel. Esetenként tanítói segítséggel összetett
funkciókat is alkalmaz;
– közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban.
FOGALMAK
digitális eszköz, számítógép, tablet, okostelefon, nyomtató, monitor, digitális fényképezőgép, digitális
kamera, adattárolás, egér, billentyűzet, háttértár, projektor, laptop, mentés, ki- és bekapcsolás,
újraindítás, beállítások, függőség, menü

TÉMAKÖR: Alkotás digitális eszközökkel
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez;
− megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított
eljárásokat;
− online és offline környezetben egyaránt megold különböző feladatokat, ötleteit, véleményét
megfogalmazza.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– adott szempontok alapján megfigyel néhány, grafikai alkalmazással készített produktumot,
személyes véleményét megfogalmazza;
– grafikai alkalmazással egyszerű, közvetlenül hasznosuló rajzot, grafikát, dokumentumot hoz létre;
– adott szempontok alapján megfigyel néhány, grafikai alkalmazással készített produktumot,
személyes véleményét megfogalmazza;
– egy rajzos dokumentumot adott szempontok alapján értékel, módosít;
– egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít.
FOGALMAK
rajzolóprogram, mentés, mentés másként, menü, rajzeszköz, alkalmazás, szerkesztés, visszavonás,
módosítás, képfájl, digitális fotó

TÉMAKÖR: Információszerzés az e-Világban
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez;
– a rendelkezésére álló eszközökkel, forrásokból meggyőződik a talált vagy kapott információk
helyességéről.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– információt keres az interneten más tantárgyak tanulása során, és felhasználja azt;
– állításokat fogalmaz meg grafikonokról, infografikákról, táblázatokról; a kapott információkat
felhasználja napi tevékenysége során;
– információkat keres, a talált adatokat felhasználja digitális produktumok létrehozására;
– kiválasztja a számára releváns információt, felismeri a hamis információt;
– képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, oktatójáték,
képességfejlesztő digitális alkalmazás kiválasztására.
FOGALMAK
böngészőprogram, keresés, hamis információ, nem megbízható weboldalak, kulcsszó,
keresőkifejezés, álhír, infografika, adat, grafikon, címsor, weboldal, webhely, URL, pontos kifejezés,
találat

TÉMAKÖR: Védekezés a digitális világ veszélyei ellen
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez;

– egyszerű eljárásokkal meggyőződik néhány, az interneten talált információ igazságértékéről.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– tisztában van a személyes adat fogalmával, törekszik megőrzésére, ismer néhány példát az eVilág veszélyeivel kapcsolatban;
– ismeri és használja a kapcsolattartás formáit és a kommunikáció lehetőségeit a digitális
környezetben;
– ismeri a mobileszközök alkalmazásának előnyeit, korlátait, etikai vonatkozásait;
– közvetlen tapasztalatokkal rendelkezik a mobileszközök oktatási célú felhasználásával
kapcsolatban.
FOGALMAK
internetes zaklatás, internetfüggőség, játékfüggőség, álhír, blokkolás, kizárás, jelentés, bizalmas
információk, jelszó, személyes adat

TÉMAKÖR: A robotika és a kódolás alapjai
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez;
– kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, melyek az adott
probléma megoldásához szükségesek;
– eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű
tevékenységsorokat;
– alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű esetben
módosítja azokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű eszközök
segítségével megvalósítja;
– felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi lépésekből
álló, adott sorrendben végrehajtandó cselekvést;
– egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések
sorrendjét, megfogalmazza az algoritmus várható kimenetelét;
– feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki;
– a valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a
kódsorozatot a kívánt eredmény eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza;
– adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, meserészleteket
jelenít meg padlórobottal vagy más eszközzel.
FOGALMAK
robot, elemi lépések, sorrend, eseménysor, program, programozás, kód, kódolás, végrehajtás,
módosítás, utasítás, elágazás

Etika
1. évfolyam
TÉMAKÖR: Éntudat – Önismeret
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
-

meggyőződik róla, hogy a hiányosságok javíthatók, a kitűzött célok teljesíthetők;
felismeri és megjeleníti az alapérzelmeket, az alapérzelmeken kívül is megnevezi a saját érzelmi
állapotait;
felismeri, milyen tevékenységeket, helyzeteket kedvel, vagy nem kedvel, azonosítja saját
viselkedésének jellemző elemeit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléréséhez szükséges főbb lépéseket;
- céljai megvalósítása közben önkontrollt végez.
FOGALMAK
én, viszonyulás a másik emberhez, érzelem, érzület, öröm, bánat, félelem, harag, otthon, védettség,
bizalom, fejlődés, változás, cél, szokás

TÉMAKÖR: Család – Helyem a családban
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
-

felismeri és megnevezi a szűkebb és a tágabb családtagjait, a rokonsági szinteket
azonosítja a családi szerep- és felelősségvállalást
átéli a különböző családi események fontosságát
megérti, elkülöníti a családi és az egyéb ünnepeket, és törekszik az ünnepek előkészületeinek
aktív résztvevőjévé válni;
felismeri a családtagokkal és barátokkal kapcsolatos pozitív és negatív érzéseit, törekszik ezek
okainak feltárására, kezelésük érdekében erőfeszítéseket tesz.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- felismeri a különböző élethelyzetek (pl. új családtag érkezése, egy családtag elvesztése, iskolai
siker, kudarc, új barátság, kiközösítés) érzelmi megnyilvánulásait;
- megérti a családi szokások jelentőségét a családi összetartozás megélésében és bizalmi
kapcsolatainak alakulásában;
- képes azonosítani a szeretet és elfogadás jelzéseit;
- felismeri az őt ért bántalmazást, ismer néhány olyan segítő bizalmi személyt, akihez segítségért
fordulhat.

FOGALMAK
biztonság, egészség, családtag, rokon, barát, ismerős, hétköznap, hétvége, ünnep, szeretet, tisztelet

TÉMAKÖR: Helyem az osztály közösségében
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
–

felméri az osztályközösségben elfoglalt helyét és feladatait; érdeklődésének és tudásának
megfelelő feladatot vállal a közös munkában;
megkülönbözteti a tiszteletteljes és sértő közlési módokat hagyományos és digitális
környezetben egyaránt, véleményét másokat nem bántó módon fejezi ki;
felismeri az együttműködést segítő, vagy akadályozó tevékenységeket, és saját szerepét az
együttműködésben;

–
–

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– ismeri, és életkorának megfelelően alkalmazza a beszélgetés alapvető szabályait;
– mások helyzetébe tudja képzelni magát, és megérti a másik személy nézőpontját és érzéseit;
– különbséget tesz verbális és nem verbális jelzések között, és törekszik ezek értelmezésére;
– megkülönbözteti a felnőttekkel és társakkal folytatott interakciós helyzeteket, és azonosítja azok
sajátos szabályait;
– rendelkezik megfelelő kommunikációs eszköztárral ahhoz, hogy barátsággá alakuló kapcsolatokat
kezdeményezzen;
– ismeri a testi és érzelmi biztonságra vonatkozó gyermekjogokat.
FOGALMAK
figyelem, testbeszéd, tisztelet, sértés, vita, harag, kibékülés, elfogadás, megbocsátás, lelkiismeret

TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – Helyem a társadalomban
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
–

ismeri az állami, nemzeti és vallási ünnepek jelentését, a hozzájuk kapcsolódó jelképeket,
valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét;
– felismeri a közösségek működésének feltételeit, a kiközösítés jeleit, és erkölcsi érzékenységgel
reagál ezekre;
– ismer néhány, a közvetlen lakóhelyéhez kapcsolódó, alapvető kulturális és természeti értéket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– érdeklődést mutat Magyarország történelmi emlékei iránt, felismer közülük néhányat;
– különböző konkrét helyzetekben azonosítja, és társaival megvitatja a szabályok jelentőségét,
megérti a szabályszegés lehetséges következményeit;
– az igazságosság és igazságtalanság fogalmát fiktív vagy valós helyzetekhez kapcsolja, véleményt
alakít ki ezekről;
– felismeri a közösségek működésének feltételeit, és erkölcsi érzékenységgel viszonyul ezekhez.

FOGALMAK
lakóhely, szabály, alkalmazkodás, egyenlőség, igazságosság, együttműködés, érzelem, büszkeség

TÉMAKÖR: A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekébe
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
–
–

felismeri a természet esztétikus rendjét,
megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, megoldási
javaslatot tesz környezetének fejlesztésére.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– felelősséggel gondoskodik háziállatokról vagy a környezetében előforduló állatokról,
növényekről;
– megismer néhány veszélyeztetett fajt, ezek veszélyeztetettségének okait, és
megfogalmazza, miért szükséges az élővilág védelme;
– fogyasztási szokásaiban példát hoz olyan elemekre, amelyek révén figyelembe vehetők a
környezetvédelmi szempontok.
FOGALMAK
gondozás, gondoskodás, veszélyeztetett, természetvédelem, környezetkárosítás, hulladék, szelektív
gyűjtés, környezetvédelem.

TÉMAKÖR: Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
–
–

felismeri az olvasott vagy a hallott bibliai tanításokban és más kulturálisan hagyományozott
történetekben megjelenő együttélési szabályokat;
megismer többféle, a jelentősebb vallási ünnepekhez kapcsolódó egyházi és kulturális
szokást.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–
–

megismer néhány fontosabb ünnephez kapcsolódó vallási eseményt és a hozzá kapcsolódó
zsidó és keresztény bibliai szövegekre támaszkodó történetet;
a zsidó és keresztény bibliai történetekben, a kulturálisan hagyományozott történetekben
megnyilvánuló igazságos és megbocsátó magatartásra, saját életéből példákat hoz.

FOGALMAK
vallás, hit, egyházi ünnepkörök, népszokások, érték, szeretet, tisztelet, segítőkészség, türelem, jó és
rossz.

2. évfolyam
TÉMAKÖR: Éntudat – Önismeret
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
-

meggyőződik róla, hogy a hiányosságok javíthatók, a kitűzött célok teljesíthetők;
felismeri és megjeleníti az alapérzelmeket, az alapérzelmeken kívül is megnevezi a saját érzelmi
állapotait;
felismeri, milyen tevékenységeket, helyzeteket kedvel, vagy nem kedvel, azonosítja saját
viselkedésének jellemző elemeit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléréséhez szükséges főbb lépéseket;
- céljai megvalósítása közben önkontrollt végez.
FOGALMAK
én, viszonyulás a másik emberhez, érzelem, érzület, öröm, bánat, félelem, harag, otthon, védettség,
bizalom, fejlődés, változás, cél, szokás

TÉMAKÖR: Család – Helyem a családban
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
-

felismeri és megnevezi a szűkebb és a tágabb családtagjait, a rokonsági szinteket
azonosítja a családi szerep- és felelősségvállalást
átéli a különböző családi események fontosságát
megérti, elkülöníti a családi és az egyéb ünnepeket, és törekszik az ünnepek előkészületeinek
aktív résztvevőjévé válni;
felismeri a családtagokkal és barátokkal kapcsolatos pozitív és negatív érzéseit, törekszik ezek
okainak feltárására, kezelésük érdekében erőfeszítéseket tesz.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- felismeri a különböző élethelyzetek (pl. új családtag érkezése, egy családtag elvesztése, iskolai
siker, kudarc, új barátság, kiközösítés) érzelmi megnyilvánulásait;
- megérti a családi szokások jelentőségét a családi összetartozás megélésében és bizalmi
kapcsolatainak alakulásában;
- képes azonosítani a szeretet és elfogadás jelzéseit;
- felismeri az őt ért bántalmazást, ismer néhány olyan segítő bizalmi személyt, akihez segítségért
FOGALMAK
biztonság, egészség, családtag, rokon, barát, ismerős, hétköznap, hétvége, ünnep, szeretet, tisztelet

TÉMAKÖR: Helyem az osztály közösségében
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
–

felméri az osztályközösségben elfoglalt helyét és feladatait; érdeklődésének és tudásának
megfelelő feladatot vállal a közös munkában;
megkülönbözteti a tiszteletteljes és sértő közlési módokat hagyományos és digitális
környezetben egyaránt, véleményét másokat nem bántó módon fejezi ki;
felismeri az együttműködést segítő, vagy akadályozó tevékenységeket, és saját szerepét az
együttműködésben;

–
–

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– ismeri, és életkorának megfelelően alkalmazza a beszélgetés alapvető szabályait;
– mások helyzetébe tudja képzelni magát, és megérti a másik személy nézőpontját és érzéseit;
– különbséget tesz verbális és nem verbális jelzések között, és törekszik ezek értelmezésére;
– megkülönbözteti a felnőttekkel és társakkal folytatott interakciós helyzeteket, és azonosítja azok
sajátos szabályait;
– rendelkezik megfelelő kommunikációs eszköztárral ahhoz, hogy barátsággá alakuló kapcsolatokat
kezdeményezzen;
– ismeri a testi és érzelmi biztonságra vonatkozó gyermekjogokat.
FOGALMAK
figyelem, testbeszéd, tisztelet, sértés, vita, harag, kibékülés, elfogadás, megbocsátás, lelkiismeret

TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – Helyem a társadalomban
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
–

ismeri az állami, nemzeti és vallási ünnepek jelentését, a hozzájuk kapcsolódó jelképeket,
valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét;
– felismeri a közösségek működésének feltételeit, a kiközösítés jeleit, és erkölcsi érzékenységgel
reagál ezekre;
– ismer néhány, a közvetlen lakóhelyéhez kapcsolódó, alapvető kulturális és természeti értéket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– érdeklődést mutat Magyarország történelmi emlékei iránt, felismer közülük néhányat;
– különböző konkrét helyzetekben azonosítja, és társaival megvitatja a szabályok jelentőségét,
megérti a szabályszegés lehetséges következményeit;
– az igazságosság és igazságtalanság fogalmát fiktív vagy valós helyzetekhez kapcsolja, véleményt
alakít ki ezekről;
– felismeri a közösségek működésének feltételeit, és erkölcsi érzékenységgel viszonyul ezekhez.
FOGALMAK
lakóhely, szabály, alkalmazkodás, egyenlőség, igazságosság, együttműködés, érzelem, büszkeség

TÉMAKÖR: A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
–
–

felismeri a természet esztétikus rendjét,
megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, megoldási
javaslatot tesz környezetének fejlesztésére.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– felelősséggel gondoskodik háziállatokról vagy a környezetében előforduló állatokról,
növényekről;
– megismer néhány veszélyeztetett fajt, ezek veszélyeztetettségének okait, és
megfogalmazza, miért szükséges az élővilág védelme;
– fogyasztási szokásaiban példát hoz olyan elemekre, amelyek révén figyelembe vehetők a
környezetvédelmi szempontok.
FOGALMAK
gondozás, gondoskodás, veszélyeztetett, természetvédelem, környezetkárosítás, hulladék, szelektív
gyűjtés, környezetvédelem.

TÉMAKÖR: Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
–
–

felismeri az olvasott vagy a hallott bibliai tanításokban és más kulturálisan hagyományozott
történetekben megjelenő együttélési szabályokat;
megismer többféle, a jelentősebb vallási ünnepekhez kapcsolódó egyházi és kulturális
szokást.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–
–

megismer néhány fontosabb ünnephez kapcsolódó vallási eseményt és a hozzá kapcsolódó
zsidó és keresztény bibliai szövegekre támaszkodó történetet;
a zsidó és keresztény bibliai történetekben, a kulturálisan hagyományozott történetekben
megnyilvánuló igazságos és megbocsátó magatartásra, saját életéből példákat hoz.

FOGALMAK
vallás, hit, egyházi ünnepkörök, népszokások, érték, szeretet, tisztelet, segítőkészség, türelem, jó és
rossz.

3. évfolyam
TÉMAKÖR: Éntudat – Önismeret
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
– meggyőződik róla, hogy a hiányosságok javíthatók, a gyengeségek fejleszthetők, és
teljesíthető rövid távú célokat tűz maga elé saját tudásának és képességeinek fejlesztése
céljából.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– felismeri és megjeleníti az alapérzelmeket, az alapérzelmeken kívül is felismeri és
megnevezi a saját érzelmi állapotait;
– felismeri, milyen tevékenységeket, helyzeteket kedvel, vagy nem kedvel, azonosítja saját
viselkedésének jellemző elemeit;
– célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléréséhez szükséges főbb lépéseket;
– céljai megvalósítása közben önkontrollt végez, siker esetén önjutalmazást gyakorol.
FOGALMAK
tulajdonság , érzelem, önuralom, vágy, terv, siker, eredmény, meggyőződés, példakép

TÉMAKÖR: Család – Helyem a családban
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
– ismeri a család testi, lelki -védelemmel kapcsolatos feladatait
– motivált az őt érintő problémák megoldáskeresésében;
– saját maga is keres módszereket a stresszhelyzetben keletkezett negatív érzelmek,
gondolatok és tettek kezeléséhez;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– ismeri a családi biztonság kereteit az őt ért bántalmazást, ismer néhány olyan segítő bizalmi
személyt, akihez segítségért fordulhat;
– felismeri a különböző élethelyzetek (pl.: új családtag érkezése, egy családtag elvesztése,
iskolai siker, kudarc, új barátság, kiközösítés) érzelmi megnyilvánulásait
– megérti az ünneplés jelentőségét, elkülöníti a családi és az egyéb ünnepeket, és törekszik az
ünnepek előkészületeinek aktív résztvevőjévé válni;
– megérti a családi szokások jelentőségét a családi összetartozás megélésében és bizalmi
kapcsolatainak alakulásában, természetesnek tartja ezek különbözőségét;
– felismeri a családtagokkal és barátokkal kapcsolatos pozitív és negatív érzéseit, törekszik
ezek okainak feltárására, kezelésük érdekében erőfeszítéseket tesz;
– képes azonosítani a szeretet és elfogadás jelzéseit.
FOGALMAK
együttérzés, bizalom, közösség, felelősség, következmény, feladatmegosztás, joga van

TÉMAKÖR: Helyem az osztály közösségébe
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
– felméri az osztályközösségben elfoglalt helyét és feladatait; érdeklődésének és tudásának
megfelelő feladatot vállal a közös munkában
– megkülönbözteti a sértő és tiszteletteljes közlési módokat hagyományos és digitális
környezetben egyaránt; saját érdekeit és véleményét másokat nem bántó módon fejezi ki;
– felismeri az együttműködést segítő vagy akadályozó tevékenységeket és saját szerepét az
együttműködésben.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– ismeri, és életkorának megfelelően alkalmazza a beszélgetés alapvető szabályait;
– mások helyzetébe tudja képzelni magát, és megérti a másik személy nézőpontját és
érzéseit;
– különbséget tesz verbális és nem verbális jelzések között, és törekszik ezek értelmezésére;
– megkülönbözteti a felnőttekkel és társakkal folytatott interakciós helyzeteket, és azonosítja
azok sajátos szabályait;
– rendelkezik megfelelő kommunikációs eszköztárral ahhoz, hogy barátsággá alakuló
kapcsolatokat kezdeményezzen;
– társas kapcsolatait a bizalom, szeretet, együttműködés és felelősség szempontjából
vizsgálja és értelmezi;
– Kortárs kapcsolatok
FOGALMAK
megértés , ismerős, barát, kortárs, vélemény, türelem, jog és kötelesség

TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – Helyem a társadalomban
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
– ismeri az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök jelentőségét, a hozzájuk kapcsolódó
jelképeket, valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét;
– felismeri a közösségek működésének feltételeit, a kiközösítés jeleit, és erkölcsi
érzékenységgel reagál ezekre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– ismeri a közvetlen lakóhelyéhez kapcsolódó legfontosabb kulturális és természeti értékeket,
ezekről képes ismereteket rendszerezni,
– érdeklődést mutat a nemzet történelmi emlékei iránt, ismer közülük néhányat;
– ismereteket szerez a Kárpát-medencében élő magyarokról, Magyarországon élő
nemzetiségekről, népcsoportokról, valamint az európai népek közös alapkultúrájáról;
– különböző kontextusokban azonosítja és társaival megvitatja az együttélési alapszabályok
jelentőségét, megfogalmazza a szabályszegés következményeit;
– ismeri a testi és érzelmi biztonságra vonatkozó gyermeki szükségleteket;

–
–

tájékozott a gyermeki jogokról, ennek családi, iskolai és iskolán kívüli következményeiről, a
gyermekek és felnőttek ezzel kapcsolatos kötelességeiről;
mérlegeli az igazságosság és igazságtalanság fogalmát, a valós helyzetekben véleményt alakít
ki ezekről.

FOGALMAK
hagyomány , tulajdon, ünnep, egyházi ünnep, természeti érték, történelmi érték, szabályalkotás,
együttműködés, befogadás, felelősségvállalás

TÉMAKÖR: A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
– megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, megoldási
javaslatot tesz környezetének megőrzésére, esztétikus fejlesztésére.
– felismeri az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi szükségességét
FOGALMAK
környezetszennyezés,
környezettudatosság,
újrahasznosítás,
környezetvédelem, teremtett rend, természeti érték

fejlődés,

mértékletesség,

TÉMAKÖR: Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
– azonosítja az olvasott vagy a hallott zsidó és keresztény bibliai tanításokban vagy más
kulturálisan hagyományozott történetekben megjelenő együttélési szabályokat;
– megérti, értelmei az európai, a nemzeti kultúra eredetét, forrását.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– értelmezi a „jó” és a „rossz”, helyes és helytelen közötti különbségeket, azokat konkrét
példákon keresztül alkalmazza, és megoldási javaslatokat fogalmaz meg a helytelen
viszonyulásokkal kapcsolatban;
– megismer az egyes egyházak ünnepköreihez kapcsolódó alapvető vallási, kulturális
eseményeket és a hozzá kapcsolódó zsidó és keresztény bibliai szövegekre támaszkodó
történeteteket;
– megismer az egyes egyházi ünnepkörökhöz (karácsony, húsvét, pünkösd, hanuka, pészah)
kapcsolódó tartalmakat, jelképeket, szokásokat, néphagyományokat
– a zsidó és keresztény bibliai történetekben, kulturálisan hagyományozott történetekben
megnyilvánuló igazságos és megbocsátó magatartásra saját életéből példákat hoz.
FOGALMAK
érték, önzetlenség, mértékletesség, igazságosság, megbocsátás, lelkiismeret, világkép, Isten, élet,
halál

4. évfolyam
TÉMAKÖR: Éntudat – Önismeret
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
– meggyőződik róla, hogy a hiányosságok javíthatók, a gyengeségek fejleszthetők, és
teljesíthető rövid távú célokat tűz maga elé saját tudásának és képességeinek fejlesztése
céljából.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– csoportos tevékenységek keretében felismeri és megjeleníti az alapérzelmeket, az
alapérzelmeken kívül is felismeri és megnevezi a saját érzelmi állapotait;
– felismeri, milyen tevékenységeket, helyzeteket kedvel, vagy nem kedvel, azonosítja saját
viselkedésének jellemző elemeit;
– célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléréséhez szükséges főbb lépéseket;
– céljai megvalósítása közben önkontrollt végez, siker esetén önjutalmazást gyakorol.
FOGALMAK
tulajdonság, érzelem, önuralom, vágy, terv, siker, eredmény, meggyőződés, példakép

TÉMAKÖR: Család – Helyem a családban
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
– ismeri a család testi, lelki -védelemmel kapcsolatos feladatait
– motivált az őt érintő problémák megoldáskeresésében;
– saját maga is keres módszereket a stresszhelyzetben keletkezett negatív érzelmek,
gondolatok és tettek kezeléséhez;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– ismeri a családi biztonság kereteit az őt ért bántalmazást, ismer néhány olyan segítő bizalmi
személyt, akihez segítségért fordulhat;
– felismeri a különböző élethelyzetek (pl.: új családtag érkezése, egy családtag elvesztése,
iskolai siker, kudarc, új barátság, kiközösítés) érzelmi megnyilvánulásait
– megérti az ünneplés jelentőségét, elkülöníti a családi és az egyéb ünnepeket, és törekszik az
ünnepek előkészületeinek aktív résztvevőjévé válni;
– megérti a családi szokások jelentőségét a családi összetartozás megélésében és bizalmi
kapcsolatainak alakulásában, természetesnek tartja ezek különbözőségét;
– felismeri a családtagokkal és barátokkal kapcsolatos pozitív és negatív érzéseit, törekszik
ezek okainak feltárására, kezelésük érdekében erőfeszítéseket tesz;
– képes azonosítani a szeretet és elfogadás jelzéseit.
FOGALMAK
együttérzés, bizalom, közösség, felelősség, következmény, feladatmegosztás, joga van

TÉMAKÖR: Helyem az osztály közösségében
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
– felméri az osztályközösségben elfoglalt helyét és feladatait; érdeklődésének és tudásának
megfelelő feladatot vállal a közös munkában
– megkülönbözteti a sértő és tiszteletteljes közlési módokat hagyományos és digitális
környezetben egyaránt; saját érdekeit és véleményét másokat nem bántó módon fejezi ki;
– felismeri az együttműködést segítő vagy akadályozó tevékenységeket és saját szerepét az
együttműködésben.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– ismeri, és életkorának megfelelően alkalmazza a beszélgetés alapvető szabályait;
– mások helyzetébe tudja képzelni magát, és megérti a másik személy nézőpontját és
érzéseit;
– különbséget tesz verbális és nem verbális jelzések között, és törekszik ezek értelmezésére;
– megkülönbözteti a felnőttekkel és társakkal folytatott interakciós helyzeteket, és azonosítja
azok sajátos szabályait;
– rendelkezik megfelelő kommunikációs eszköztárral ahhoz, hogy barátsággá alakuló
kapcsolatokat kezdeményezzen;
– társas kapcsolatait a bizalom, szeretet, együttműködés és felelősség szempontjából
vizsgálja és értelmezi;
FOGALMAK
megértés, ismerős, barát, kortárs, vélemény, türelem, jog és kötelesség

TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – Helyem a társadalomban
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
– ismeri az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök jelentőségét, a hozzájuk kapcsolódó
jelképeket, valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét;
– felismeri a közösségek működésének feltételeit, a kiközösítés jeleit, és erkölcsi
érzékenységgel reagál ezekre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– ismeri a közvetlen lakóhelyéhez kapcsolódó legfontosabb kulturális és természeti értékeket,
ezekről képes ismereteket rendszerezni,
– érdeklődést mutat a nemzet történelmi emlékei iránt, ismer közülük néhányat;
– ismereteket szerez a Kárpát-medencében élő magyarokról, Magyarországon élő
nemzetiségekről, népcsoportokról, valamint az európai népek közös alapkultúrájáról;
– különböző kontextusokban azonosítja és társaival megvitatja az együttélési alapszabályok
jelentőségét, megfogalmazza a szabályszegés következményeit;
– ismeri a testi és érzelmi biztonságra vonatkozó gyermeki szükségleteket;
– tájékozott a gyermeki jogokról, ennek családi, iskolai és iskolán kívüli következményeiről, a
gyermekek és felnőttek ezzel kapcsolatos kötelességeiről;

–

mérlegeli az igazságosság és igazságtalanság fogalmát, a valós helyzetekben véleményt alakít
ki ezekről.

FOGALMAK
hagyomány, tulajdon, ünnep, egyházi ünnep, természeti érték, történelmi érték, szabályalkotás,
együttműködés, befogadás, felelősségvállalás

TÉMAKÖR: A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
– megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, megoldási
javaslatot tesz környezetének megőrzésére, esztétikus fejlesztésére.
– felismeri az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi szükségességét
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– felismeri, hogy miért szükséges az élővilág védelme; minderről képes információt gyűjteni
fizikai és digitális környezetben is;
– fogyasztási szokásaiban példát hoz olyan elemekre, amelyek révén figyelembe vehetők a
környezetvédelmi szempontok, és felhívja társai figyelmét is ezekre.
FOGALMAK
környezetszennyezés,
környezettudatosság,
újrahasznosítás,
környezetvédelem, teremtett rend, természeti érték

fejlődés,

mértékletesség,

TÉMAKÖR: Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
– azonosítja az olvasott vagy a hallott zsidó és keresztény bibliai tanításokban vagy más
kulturálisan hagyományozott történetekben megjelenő együttélési szabályokat;
– megérti, értelmei az európai, a nemzeti kultúra eredetét, forrását.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– értelmezi a „jó” és a „rossz”, helyes és helytelen közötti különbségeket, azokat konkrét
példákon keresztül alkalmazza, és megoldási javaslatokat fogalmaz meg a helytelen
viszonyulásokkal kapcsolatban;
– megismer az egyes egyházak ünnepköreihez kapcsolódó alapvető vallási, kulturális
eseményeket és a hozzá kapcsolódó bibliai szövegekre támaszkodó történeteteket;
– megismer az egyes egyházi ünnepkörökhöz (karácsony, húsvét, pünkösd, ) kapcsolódó
tartalmakat, jelképeket, szokásokat, néphagyományokat
– a zsidó és keresztény bibliai történetekben, kulturálisan hagyományozott történetekben
megnyilvánuló igazságos és megbocsátó magatartásra saját életéből példákat hoz.
FOGALMAK
érték, önzetlenség, mértékletesség, igazságosság, megbocsátás, lelkiismeret, világkép, Isten, élet,
halál

Ének-zene

1. évfolyam
TÉMAKÖR: Zeneművek/Énekes anyag
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelelő hangmagasságban énekel, törekszik a
tiszta intonációra;
− különböző hangerővel tud énekelni;
− a zenei produkciók kifejező előadásmódján a pedagógus visszajelzése alapján alakít;
− ismeri a tanult, énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangokat;
− kézjelről énekel;
− belső hallása fejlődik.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− emlékezetből énekel legalább 20 gyermekdalt;
− jó testtartással, helyes légzéssel, megfelelő tempóban, artikulálva énekel c’ – d” hangterjedelemben;
− elsajátítja a jól intonált, kifejező éneklés alapjait;
− a gyermek a dalokban felfedezi önmagát, s így azonosulni tud velük;
FOGALMAK
népdal; gyermekjátékdal; körjáték; néptánc; hangszerkíséret; helyes légzéstechnika; szolmizáció; kézjel
TÉMAKÖR: Zeneművek/Zenehallgatás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− érzékeli és megnevezi a hangerő, hangszín, hangmagasság változásait, az őt körülvevő világ
hangjaiban, tanult dalokban, zeneművekben;
− zenehallgatási élményekkel gazdagodik;
− megismeri az énekelve megtanult dalt, feldolgozás formájában is;
− képes asszociálni a hallott zenében megjelenített állatokra, életképekre;
− megismer több, a mindennapokhoz, továbbá alkalmakhoz, ünnepekhez, jeles napokhoz fűződő
zenei részletet;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

−
−
−
−
−
−
−
−
−

a hallgatott zenét adott szempontok alapján megfigyeli, és ezekről tanári kérdések segítségével
szóban beszámol;
a zenei aktivitáson keresztül megtapasztalja a zenei befogadás örömét;
felismeri a zongora hangját;
felismeri és megkülönbözteti a gyermekkar és a vegyeskar hangzását;
meg tudja különböztetni a szólóhangszer hangzását a zenekari hangzástól;
képzelete és kreatív gondolkodása fejlődik;
képes az érzelmi azonosulásra;
egyre hosszabb zenei részletekre képes figyelni;
képes megérteni az zenék üzenetét;

−

szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval kifejezi a zene által benne keltett
érzéseket.

FOGALMAK
énekhang; gyermekkar; zongoramű; kíséret; népdalfeldolgozás; zenekar; duó
TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/ Ritmikai fejlesztés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− érti a tempó és az egyenletes lüktetés fogalmát;
− megkülönbözteti a mérőt és a ritmust;
− a testét hangszerként is használja;
− egyszerű ritmushangszereket használ.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− érzékeli és hangoztatja az egyenletes mérőt a tanult dalokban, zenei szemelvényekben
− érzékeli az ütemhangsúlyt;
− tapsolja a dalok, mondókák ritmusát;
− felismeri és hangoztatja a negyed, nyolcadpár ritmusokat, a negyed értékű szünetet, tájékozódik a
2/4-es ütemben, felismeri és használja az ütemvonalat, záróvonalat, az ismétlőjelet;
− mondókákat alkot, ritmusokat rögtönöz.
FOGALMAK
mérő; ritmus; szünet; ütem; ütemvonal; záróvonal; ismétlőjel, ütemmutató; ritmushangszer; rögtönzés;
ötvonalas rendszer; vonal-vonalköz; kezdőhang - záróhang; gyors; lassú; osztinátó
TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− érzékeli a hangok egymásutánját, különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket, ezeket
felismeri az őt körülvevő világ hangjaiban, tanult dalokban, zeneművekben;
− érti a különbséget a hangerő, hangszín, hangmagasság fogalmai között;
− rövid dallamsorokat rögtönöz;
− örömmel vesz részt az alkotói folyamatokban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megismeri, énekli és alkalmazza a pentaton hangkészlet hangjait;
− a dalokat tanári segítséggel szolmizálva énekli, kézjelekkel mutatja;
− a fenti hangkészletben különböző gyakorlási formákban használja, belső hallása fejlődik;
− megtapasztalja a relatív szolmizáció lényegét;
− a tanult dalok, zenei részletek éneklésekor tudja változtatni hangerejét a zenei kifejezésnek
megfelelően;
− különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket hallás után megfigyel és reprodukál.
FOGALMAK
halk, hangos, hangmagasság, hangszín, hangerő, dallam, dallamsor

TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/ Zenei írás, olvasás

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megfigyeli és azonosítja az alapvető zenei jelenségeket (hangmagasság, dallamvonal, és időbeli
viszonyok) a kottában;
− kottaképről azonosítja a hallás után tanult dalokat;
− érzékeli, hogy ugyanaz a dallamrészlet különböző magasságokban írható, olvasható.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

−
−
−
−

tanári segítséggel képes leírni egyszerű ritmusokat a tanult értékekkel;
tanári segítséggel képes leírni egyszerű dallamfordulatokat a tanult dallamhangokkal;
képes egyszerű kottában tájékozódni;
megtapasztalja a relatív szolmizáció jellemzőit, illetve előnyeit.

FOGALMAK
hangjegy
2. évfolyam
TÉMAKÖR: Zeneművek/Énekes anyag
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelelő hangmagasságban énekel, törekszik a
tiszta intonációra;
− különböző hangerővel tud énekelni;
− a zenei produkciók kifejező előadásmódján a pedagógus visszajelzése alapján alakít;
− ismeri a tanult, énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangokat;
− kézjelről énekel;
− belső hallása fejlődik.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− emlékezetből énekel legalább 20 gyermekdalt;
− jó testtartással, helyes légzéssel, megfelelő tempóban, artikulálva énekel c’ – d” hangterjedelemben;
− elsajátítja a jól intonált, kifejező éneklés alapjait;
− a gyermek a dalokban felfedezi önmagát, s így azonosulni tud velük;
FOGALMAK
népdal; gyermekjátékdal; körjáték; néptánc; hangszerkíséret; szolmizáció; kézjel
TÉMAKÖR: Zeneművek/Zenehallgatás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− érzékeli és megnevezi a hangerő, hangszín, hangmagasság változásait, az őt körülvevő világ
hangjaiban, tanult dalokban, zeneművekben;
− zenehallgatási élményekkel gazdagodik;
− megismeri az énekelve megtanult dalt, feldolgozás formájában is;
− képes asszociálni a hallott zenében megjelenített állatokra, életképekre;
− megismer több, a mindennapokhoz, továbbá alkalmakhoz, ünnepekhez, jeles napokhoz fűződő
zenei részletet;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

a hallgatott zenét adott szempontok alapján megfigyeli, és ezekről tanári kérdések segítségével
szóban beszámol;
a zenei aktivitáson keresztül megtapasztalja a zenei befogadás örömét;
felismeri a zongora hangját;
felismeri és megkülönbözteti a gyermekkar és a vegyeskar hangzását;
meg tudja különböztetni a szólóhangszer hangzását a zenekari hangzástól;
képzelete és kreatív gondolkodása fejlődik;
képes az érzelmi azonosulásra;
egyre hosszabb zenei részletekre képes figyelni;
képes megérteni az zenék üzenetét;
szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval kifejezi a zene által benne keltett
érzéseket.

FOGALMAK
énekhang; gyermekkar; vegyeskar; zongoramű; kíséret; népdalfeldolgozás; zenekar; duó
TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/ Ritmikai fejlesztés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− érti a tempó és az egyenletes lüktetés fogalmát;
− megkülönbözteti a mérőt és a ritmust;
− a testét hangszerként is használja;
− egyszerű ritmushangszereket használ.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− érzékeli és hangoztatja az egyenletes mérőt a tanult dalokban, zenei szemelvényekben
− érzékeli az ütemhangsúlyt;
− tapsolja a dalok, mondókák ritmusát;
− felismeri és hangoztatja a negyed, nyolcadpár, fél értékű ritmusokat, a negyed és a fél értékű
szünetet, tájékozódik a 2/4-es ütemben, felismeri és használja az ütemvonalat, záróvonalat, az
ismétlőjelet;
− mondókákat alkot, ritmusokat rögtönöz.
FOGALMAK
mérő; ritmus; szünet; ütem; ütemvonal; záróvonal; ismétlőjel, ütemmutató; ritmushangszer; rögtönzés;
ötvonalas rendszer; vonal-vonalköz; pótvonal; kezdőhang - záróhang; gyors; lassú; osztinátó,
ritmuskánon
TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− érzékeli a hangok egymásutánját, különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket, ezeket
felismeri az őt körülvevő világ hangjaiban, tanult dalokban, zeneművekben;
− érti a különbséget a hangerő, hangszín, hangmagasság fogalmai között;
− rövid dallamsorokat rögtönöz;
− örömmel vesz részt az alkotói folyamatokban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megismeri, énekli és alkalmazza a pentaton hangkészlet hangjait;
− a dalokat tanári segítséggel szolmizálva énekli, kézjelekkel mutatja;

−
−
−
−

a fenti hangkészletben különböző gyakorlási formákban használja, belső hallása fejlődik;
megtapasztalja a relatív szolmizáció lényegét;
a tanult dalok, zenei részletek éneklésekor tudja változtatni hangerejét a zenei kifejezésnek
megfelelően;
különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket hallás után megfigyel és reprodukál.

FOGALMAK
halk, hangos, hangmagasság, hangszín, hangerő, dallam, dallamsor, kánon
TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/ Zenei írás, olvasás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
megfigyeli és azonosítja az alapvető zenei jelenségeket (hangmagasság, dallamvonal, és időbeli
viszonyok) a kottában;
− kottaképről azonosítja a hallás után tanult dalokat;
− érzékeli, hogy ugyanaz a dallamrészlet különböző magasságokban írható, olvasható.

−

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tanári segítséggel képes leírni egyszerű ritmusokat a tanult értékekkel;
− tanári segítséggel képes leírni egyszerű dallamfordulatokat a tanult dallamhangokkal;
− képes egyszerű kottában tájékozódni;
− megtapasztalja a relatív szolmizáció jellemzőit, illetve előnyeit.
FOGALMAK
hangjegy,kottakép
3. évfolyam
TÉMAKÖR: Zeneművek/Énekes anyag
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelelő hangmagasságban énekel, törekszik a
tiszta intonációra;
− különböző dinamikai szinteken tud énekelni;
− a zenei produkciók kifejező előadásmódján a pedagógus visszajelzése alapján alakít;
− hangterjedelme túllép az oktávon.

−

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− emlékezetből énekel legalább 40 magyar népdalt;
− ismer a tanult magyar népdalokhoz tartozó népszokásokat;
− előadói készsége tovább fejlődik;
− a gyermek a dalokban megtalálja önmagát, s így azonosulni tud velük;
− érzékeli a lineáris és a vertikális történéseket a zenében.
FOGALMAK
tempo giusto, magyar népszokások, jeles napok, táncház

TÉMAKÖR: Zeneművek/ Zenehallgatás

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− zenehallgatási élményekkel gazdagodik;
− további zongoradarabokban ismer rá a tanult dalokra;
− népdalfeldolgozásokat hall zenekari kísérettel;
− megismerkedik a zenében alkalmazható humorral;
− ismerete gazdagodik a különböző stílusban írott zeneművek meghallgatása által;
− megismer több, a mindennapokhoz, továbbá alkalmakhoz, ünnepekhez, jeles napokhoz fűződő zenei
részletet;
− megismerkedik a szimfonikus zenekar főbb hangszereivel (hegedű, cselló, fuvola, oboa, klarinét,
kürt, trombita);
− megismerkedik a zenében alkalmazott humorral.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
meg tudja különböztetni a népdalfeldolgozásokat az egyéb szimfonikus művektől;
megkülönbözteti a szólóhangszer hangzását a zenekari hangzástól;
képzelete és kreatív gondolkodása fejlődik;
képes az érzelmi azonosulásra;
egyre hosszabb zenei részletekre képes figyelni;
kialakul a többirányú figyelem készsége, a lineáris és a vertikális történések érzékelése.

−
−
−
−
−
−

FOGALMAK
visszatérés a zenében, vagy ABA forma; duett; szólóének (dal)
TÉMAKÖR: Zenei ismeretek /Ritmikai fejlesztés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
felismeri a páros és a páratlan lüktetést;
az ütemhangsúlyokat mozgással érzékelteti;
aktívan részt vesz az alkotói folyamatokban.

−
−
−

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a 4/4-es ütemet, valamint az egész értékű kottát és az egyedül álló nyolcadot azok szüneteivel;
− megkülönbözteti a páros és páratlan lüktetést;
− felismeri és hangoztatja az összetett ritmust: szinkópa;
− ritmizálva szólaltat meg mondókákat, gyermekverseket;
− egyszerű ritmussorokat rögtönöz.
FOGALMAK
szinkópa; zenei hangsúly; páratlan lüktetés
TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/ Hallásfejlesztés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelelő hangmagasságban énekel, törekszik a
tiszta intonációra;
− különböző dinamikai szinteken tud énekelni;
− a zenei produkciók kifejező előadásmódján a pedagógus visszajelzése alapján alakít;
− énekel a pentaton hangsorban;
− énekel a hétfokú hangsorban;
− a tanult énekelt zenei anyagot tanári vezetéssel el tudja énekelni kézjelezve és szolmizálva.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megismeri, énekli és alkalmazza a felső dó , alsó lá és alsó szó hangokat;
− megfigyel és hallás után reprodukál különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket;
− a tanult dalok, zenei részletek éneklésekor hangerejét a zenei kifejezésnek megfelelően tudja
változtatni.
FOGALMAK
forte; piano; halkítás-erősítés; dallam- és szöveghangsúly; pentaton hangsor.
TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/ Zenei írás-olvasás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megfigyeli és azonosítja az alapvető zenei jelenségeket (hangmagasság, dallamvonal, és időbeli
viszonyok) a kottában;
− kottaképről azonosítja a hallás után tanult dalokat;
− érzékeli, hogy ugyanaz a dallamrészlet különböző magasságokban írható, olvasható.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tanári segítséggel képes leírni egyszerű ritmusokat a tanult értékekkel;
− tanári segítséggel képes leírni egyszerű dallamfordulatokat a tanult dallamhangokkal;
− elmélyültebb lesz alapvető tájékozottsága a kottában;
− megtapasztalja a relatív szolmizáció lényegét;
− a hallás után tanult dalokat képes a kottakép alapján azonosítani és a kottában követni;
− a kottában felismeri a tanult új ritmusképleteket és dallamhangokat;
− pentaton dalokat tanári segítséggel szolmizálva énekel, kézjelekkel mutatja;
− helyesen használja a szolmizációs hangokat és neveket különböző intonációs és hangképző
gyakorlatoknál, hallásfejlesztésnél.
FOGALMAK
A korábbiak elmélyítése
4. évfolyam
TÉMAKÖR: Zeneművek/Énekes anyag
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelelő hangmagasságban énekel, törekszik a
tiszta intonációra;
− különböző dinamikai szinteken tud énekelni;
− a zenei produkciók kifejező előadásmódján a pedagógus visszajelzése alapján alakít;
− hangterjedelme túllép az oktávon.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− emlékezetből énekel legalább 40 magyar népdalt;
− emlékezetből énekli a Himnuszt;
− ismer a tanult magyar népdalokhoz tartozó népszokásokat;
− előadói készsége tovább fejlődik;
− a gyermek a dalokban megtalálja önmagát, s így azonosulni tud velük;
− érzékeli a lineáris és a vertikális történéseket a zenében.
FOGALMAK

tempo giusto, giusto, magyar népszokások, jeles napok, táncház
TÉMAKÖR: Zeneművek/ Zenehallgatás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
zenehallgatási élményekkel gazdagodik;
további zongoradarabokban ismer rá a tanult dalokra;
népdalfeldolgozásokat hall zenekari kísérettel;
megismerkedik a zenében alkalmazható humorral;
ismerete gazdagodik a különböző stílusban írott zeneművek meghallgatása által;
megismer több, a mindennapokhoz, továbbá alkalmakhoz, ünnepekhez, jeles napokhoz fűződő zenei
részletet;
− megismerkedik a szimfonikus zenekar főbb hangszereivel (hegedű, cselló, fuvola, oboa, klarinét,
kürt, trombita, ütőhangszerek);
− megismerkedik a zenében alkalmazott humorral.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− meg tudja különböztetni a népdalfeldolgozásokat az egyéb szimfonikus művektől;
− megkülönbözteti a szólóhangszer hangzását a zenekari hangzástól;
− képzelete és kreatív gondolkodása fejlődik;
− képes az érzelmi azonosulásra;
− egyre hosszabb zenei részletekre képes figyelni;
− kialakul a többirányú figyelem készsége, a lineáris és a vertikális történések érzékelése.

−
−
−
−
−
−

FOGALMAK
Himnusz; visszatérés a zenében, vagy ABA forma; duett; szólóének (dal)
TÉMAKÖR: Zenei ismeretek /Ritmikai fejlesztés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
felismeri a páros és a páratlan lüktetést;
az ütemhangsúlyokat mozgással érzékelteti;
aktívan részt vesz az alkotói folyamatokban.

−
−
−

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a 4/4-es ütemet, valamint az egész értékű kottát és az egyedül álló nyolcadot azok szüneteivel;
− ismeri a ¾-es ütemet, valamint a pontozott fél értékű kottát;
− megkülönbözteti a páros és páratlan lüktetést;
− felismeri és hangoztatja az összetett ritmusokat: szinkópa, nyújtott és éles ritmus;
− ritmizálva szólaltat meg mondókákat, gyermekverseket;
− egyszerű ritmussorokat rögtönöz.
FOGALMAK
szinkópa; zenei hangsúly; nyújtott és éles ritmus; páratlan lüktetés
TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/ Hallásfejlesztés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelelő hangmagasságban énekel, törekszik a
tiszta intonációra;

−

−
−
−
−
−

különböző dinamikai szinteken tud énekelni;
a zenei produkciók kifejező előadásmódján a pedagógus visszajelzése alapján alakít;
énekel a pentaton hangsorban;
énekel a hétfokú hangsorban;
a tanult énekelt zenei anyagot tanári vezetéssel el tudja énekelni kézjelezve és szolmizálva.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megismeri, énekli és alkalmazza a felső dó , alsó lá és alsó szó hangokat;
megfigyel és hallás után reprodukál különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket;
a tanult dalok, zenei részletek éneklésekor hangerejét a zenei kifejezésnek megfelelően tudja
változtatni.

−
−
−

FOGALMAK
forte; piano; halkítás-erősítés; dallam- és szöveghangsúly; pentaton hangsor; hétfokú hangsor;
violinkulcs.
TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/ Zenei írás-olvasás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megfigyeli és azonosítja az alapvető zenei jelenségeket (hangmagasság, dallamvonal, és időbeli
viszonyok) a kottában;
− kottaképről azonosítja a hallás után tanult dalokat;
− érzékeli, hogy ugyanaz a dallamrészlet különböző magasságokban írható, olvasható.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tanári segítséggel képes leírni egyszerű ritmusokat a tanult értékekkel;
− tanári segítséggel képes leírni egyszerű dallamfordulatokat a tanult dallamhangokkal;
− elmélyültebb lesz alapvető tájékozottsága a kottában;
− megtapasztalja a relatív szolmizáció lényegét;
− a hallás után tanult dalokat képes a kottakép alapján azonosítani és a kottában követni;
− a kottában felismeri a tanult új ritmusképleteket és dallamhangokat;
− pentaton és hétfokú dalokat tanári segítséggel szolmizálva énekel, kézjelekkel mutatja;
− helyesen használja a szolmizációs hangokat és neveket különböző intonációs és hangképző
gyakorlatoknál, hallásfejlesztésnél.
FOGALMAK
A korábbiak elmélyítése

Vizuális kultúra
1. évfolyam
Témakör: Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, tapasztalat
Fogalmak
sík, tér, méret, irány, szín
Témakör: Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
● élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális
eszközökkel egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, formáz, épít;
● rövid szövegekhez, egyéb tananyagtartalmakhoz síkbeli és térbeli vizuális illusztrációt
készít különböző vizuális eszközökkel: rajzol, fest, formáz, épít és a képet, tárgyat
szövegesen értelmezi;
● egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű makettet
készít egyénileg, és az elképzelést szövegesen is bemutatja, magyarázza;
● elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű
eszközöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít, és élményeit
szövegesen megfogalmazza;
● saját vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza;
● saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti;
●
különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében
konstruál;
● élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális
eszközökkel egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, formáz, épít;
● a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés
segítségével magyarázza, illusztrálja;
● saját érzelmeit, hangulatait segítséggel megfogalmazza és egyszerű dramatikus
eszközökkel eljátssza, vizuális eszközökkel megjeleníti;
● korábban átélt eseményeket, tapasztalatokat, élményeket különböző vizuális
eszközökkel, élmény szerűen megjelenít: rajzol, fest, formáz, épít és magyarázza azt;
● valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, fest,
formázl;
● adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez.
Fogalmak
történet, szereplő, helyszín, illusztráció, vizuális technikák, népművészeti technikák
Témakör: Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
● a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés
segítségével magyarázza, illusztrálja
● a vizuális nyelv elemeinek értelmezésével és használatával kísérletezik;

az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló,
célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez;
● egyszerű, mindennapok során használt jeleket felismer;
● adott cél érdekében egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket – jel,
meghívó, plakát – készít .
● pontosan ismeri államcímerünk és nemzeti zászlónk felépítését, összetevőit, színeit
●

Fogalmak
jel, jelzés, vizuális üzenet, hirdetés, leegyszerűsítés, változat, díszítőmotívum, szimbólum
Témakör: Médiahasználat – Valós és virtuális információk
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
● saját munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket szereplők karaktere,
szín-, fényhatás, kompozíció, kifejezőerő szempontjából szövegesen elemez,
összehasonlít;
● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló,
célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez;
● valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan feldolgozza: rajzol, fest, formáz,
eljátszik, elmesél.
Fogalmak
információ, mozgókép, könyv, televízió, film, internet
Témakör: Álló- és mozgókép – Kép, hang, történetek
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
● az adott életkornak megfelelő rövid mozgóképi közléseket segítséggel elemez, a
vizuális kifejezőeszközök használatának tudatosítása érdekében;
● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló,
célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez;
● időbeli történéseket egyszerű vizuális eszközökkel, segítséggel megjelenít;
● saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti;
● adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez..
Fogalmak
animációs film, képkocka, képsorozat
Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak,
környezetünk valós terei és mesés helyek
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
● elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű
eszközöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít és élményeit
szövegesen megfogalmazza;
● alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit: vág, ragaszt, kötöz, fűz,
mintáz;
● gyűjtött természeti vagy mesterséges formák egyszerűsítésével, vagy a magyar
díszítőművészet általa megismert mintakincsének felhasználásával mintát tervez;
● adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit

●

●
●
●
●

különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében
konstruál. egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű
makettet készít és az elképzelést szövegesen is bemutatja, magyarázza;
saját vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza;
képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után adott szempontok szerint
következtetést fogalmaz meg, megállapításait társaival is megvitatja;
adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit
különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében
konstruál.

Fogalmak
funkció, hagyomány, díszítés, minta, motívum, építészet, műemlék, műemlékvédelem
2. évfolyam
Témakör: Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, tapasztalat
Fogalmak
sík, tér, méret, irány, szín, felület, képelem
Témakör: Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
● élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális
eszközökkel egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, formáz, épít;
● rövid szövegekhez, egyéb tananyagtartalmakhoz síkbeli és térbeli vizuális illusztrációt
készít különböző vizuális eszközökkel: rajzol, fest, formáz, épít és a képet, tárgyat
szövegesen értelmezi;
● egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű makettet
készít egyénileg vagy csoportmunkában, és az elképzelést szövegesen is bemutatja,
magyarázza;
● elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű
eszközöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában,
és élményeit szövegesen megfogalmazza;
● saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza;
● saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti;
●
különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében
konstruál
● élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális
eszközökkel egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, formáz, épít;
● a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés
segítségével magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában;
● saját és mások érzelmeit, hangulatait segítséggel megfogalmazza és egyszerű
dramatikus eszközökkel eljátssza, vizuális eszközökkel megjeleníti;
● korábban átélt eseményeket, tapasztalatokat, élményeket különböző vizuális
eszközökkel, élményszerűen megjelenít: rajzol, fest, formáz, épít és magyarázza azt;
● azonosítja a nonverbális kommunikáció eszközeit: mimika, gesztus, ezzel kapcsolatos
tapasztalatait közlési és kifejezési helyzetekben használja;

valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, fest,
formáz, eljátszik, elmesél;
● adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez.
●

Fogalmak
történet, szereplő, helyszín, karakter, illusztráció, vizuális technikák, népművészeti technikák
Témakör: Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
● a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés
segítségével magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában;
● a vizuális nyelv elemeinek értelmezésével és használatával kísérletezik; az adott
életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, célzottan
kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez;
● egyszerű, mindennapok során használt jeleket felismer;
● adott cél érdekében egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket – jel,
meghívó, plakát – készít egyénileg vagy csoportmunkában;
● pontosan ismeri államcímerünk és nemzeti zászlónk felépítését, összetevőit, színeit
Fogalmak
jel, jelzés, vizuális üzenet, hirdetés, leegyszerűsítés, változat, díszítőmotívum, szimbólum
Témakör: Médiahasználat – Valós és virtuális információk
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló,
célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez;
● valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol,
fest, formáz, eljátszik, elmesél.
Fogalmak
információ, mozgókép, könyv, televízió, film, internet
Témakör: Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
● az adott életkornak megfelelő rövid mozgóképi közléseket segítséggel elemez, a
vizuális kifejezőeszközök használatának tudatosítása érdekében;
● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló,
célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez;
● időbeli történéseket egyszerű vizuális eszközökkel, segítséggel megjelenít;
● saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti;
● adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez.
Fogalmak
animációs film, képkocka, képsorozat

Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak,
környezetünk valós terei és mesés helyek
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
● elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű
eszközöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít és élményeit
szövegesen megfogalmazza;
● alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit: vág, ragaszt, kötöz, fűz,
mintáz;
● gyűjtött természeti vagy mesterséges formák egyszerűsítésével, vagy a magyar
díszítőművészet általa megismert mintakincsének felhasználásával mintát tervez;
● adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit
● különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében
konstruál. egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű
makettet készít és az elképzelést szövegesen is bemutatja, magyarázza;
● saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza;
● képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után adott szempontok szerint
következtetést fogalmaz meg, megállapításait társaival is megvitatja;
● adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit
● különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében
konstruál.
Fogalmak
funkció, hagyomány, díszítés, minta, motívum, építészet, műemlék, műemlékvédelem
3. évfolyam
Témakör: Vizuális kifejezőeszközök - Érzékelés, jellemzők, tapasztalat
Fogalmak
sík, tér, arányok, színharmónia, kompozíciós szempontok
Témakör: Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális
eszközökkel egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, fotóz, formáz, épít;
− korábban átélt eseményeket, tapasztalatokat, élményeket különböző vizuális
eszközökkel, élményszerűen megjelenít: rajzol, fest, formáz, épít, fotóz és magyarázza
azt;
− rövid szövegekhez, egyéb tananyagtartalmakhoz síkbeli és térbeli vizuális illusztrációt
készít különböző vizuális eszközökkel: rajzol, fest, fotóz, formáz, épít és a képet,
tárgyat szövegesen értelmezi;
− saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza;
− saját munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket szereplők karaktere,
szín-, fényhatás, kompozíció, kifejezőerő szempontjából szövegesen elemez,
összehasonlít;

− képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után önállóan megfogalmazza
és indokolja tetszésítéletét;
− valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol,
fest, formáz, eljátszik, elmesél;
− saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti.
− egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű makettet
készít egyénileg vagy csoportmunkában, és az elképzelést szövegesen is bemutatja,
magyarázza;
− elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű
eszközöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában,
és élményeit szövegesen megfogalmazza;
− saját és mások érzelmeit, hangulatait segítséggel megfogalmazza és egyszerű
dramatikus eszközökkel eljátssza, vizuális eszközökkel megjeleníti;
− azonosítja a nonverbális kommunikáció eszközeit: mimika, gesztus, ezzel kapcsolatos
tapasztalatait közlési és kifejezési helyzetekben használja;
− időbeli történéseket egyszerű vizuális eszközökkel, segítséggel megjelenít;
− adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez.
Fogalmak
figurális alkotás, portré, képmező, kompozíció, karakter, hangulat, képregény, fikció,
lényegkiemelés, karakter, gesztus, személyiségjegy, színhangulat, népviselet, parasztház,
tornác, székelykapu,
Témakör: Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés
segítségével magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában;
− az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló,
célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez;
− egyszerű, mindennapok során használt jeleket felismer;
− pontosan ismeri államcímerünk és nemzeti zászlónk felépítését, összetevőit, színeit;
− adott cél érdekében egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket – jel,
meghívó, plakát – készít egyénileg vagy csoportmunkában;
− saját kommunikációs célból egyszerű térbeli tájékozódást segítő ábrát – alaprajz,
térkép – készít.
Fogalmak
vizuális kommunikáció, befolyásolás, meggyőzés, figyelemfelkeltés, térkép, plakát, idő, címer

Témakör: Médiahasználat – Valós és virtuális információk
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után adott szempontok szerint
következtetést fogalmaz meg, megállapításait társaival is megvitatja;
− valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol,
fest, formáz, eljátszik, elmesél;
− a vizuális nyelv elemeinek értelmezésével és használatával kísérletezik;
− az adott életkornak megfelelő rövid mozgóképi közléseket segítséggel elemez, a
vizuális kifejezőeszközök használatának tudatosítása érdekében;
− az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló,
célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez;
− azonosítja a gyerekeknek szóló, vagy fogyasztásra ösztönző, célzottan kommunikációs
szándékú vizuális közléseket;
− adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít;
− adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez.
Fogalmak
média, reklám , televíziós műsortípus, televíziós sorozat, ismeretterjesztő műsor
Témakör: Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− saját munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket szereplők karaktere ,
szín-, fényhatás, kompozíció, kifejezőerő szempontjából szövegesen elemez,
összehasonlít;
− képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után önállóan megfogalmazza
és indokolja tetszésítéletét;
− képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után adott szempontok szerint
következtetést fogalmaz meg, megállapításait társaival is megvitatja;
− az adott életkornak megfelelő rövid mozgóképi közléseket segítséggel elemez, a
vizuális kifejezőeszközök használatának tudatosítása érdekében;
− időbeli történéseket egyszerű vizuális eszközökkel, segítséggel megjelenít;
− saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti;
− adott cél érdekében fotót készít.
Fogalmak
nézőpont, cselekmény, főszereplő, mellékszereplő, fényhatás, megvilágítás

Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak,
környezetünk valós terei és mesés helyek
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű
eszközöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában,
és élményeit szövegesen megfogalmazza;
− saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza;
− alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit: vág, ragaszt, tűz, varr,
kötöz, fűz, mintáz;
− adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg
és csoportmunkában;
− különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében
konstruál;
− különböző alakzatokat, motívumokat, egyszerű vizuális megjelenéseket látvány
alapján, különböző vizuális eszközökkel, viszonylagos pontossággal megjelenít:
rajzol, fest, formáz, épít;
− gyűjtött természeti vagy mesterséges formák egyszerűsítésével, vagy a magyar
díszítőművészet általa megismert mintakincsének felhasználásával mintát tervez.
egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű makettet
készít egyénileg vagy csoportmunkában, és az elképzelést szövegesen is bemutatja,
magyarázza;
− elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű
eszközöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában,
és élményeit szövegesen megfogalmazza;
− képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után adott szempontok szerint
következtetést fogalmaz meg, megállapításait társaival is megvitatja;
− különböző alakzatokat, motívumokat, egyszerű vizuális megjelenéseket látvány
alapján, különböző vizuális eszközökkel, viszonylagos pontossággal megjelenít:
rajzol, fest, nyomtat, formáz, épít;
− alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit: vág, ragaszt, tűz, varr,
kötöz, fűz, mintáz;
− adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg
− saját kommunikációs célból egyszerű térbeli tájékozódást segítő ábrát – alaprajz,
térkép – készít;
− különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít.
Fogalmak
tárgytervezés, csomagolás, használati tárgy-dísztárgy, vizuális ritmus, formai egyszerűsítés,
népi cserépedény, magyar népi hímzésmotívumok , épület, település, nézet: felül-, alul-,
oldalnézet, alaprajz, parasztház

4. évfolyam
Témakör: Vizuális kifejezőeszközök - Érzékelés, jellemzők, tapasztalat
Fogalmak
színelmélet, arányok betartása , kompozíciós szempontok, perspektíva
Témakör: Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális
eszközökkel egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, fotóz, formáz, épít;
− rövid szövegekhez, egyéb tananyagtartalmakhoz síkbeli és térbeli vizuális illusztrációt
készít különböző vizuális eszközökkel: rajzol, fest, fotóz, formáz, épít és a képet,
tárgyat szövegesen értelmezi;
− saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza;
− képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után önállóan megfogalmazza
és indokolja tetszésítéletét;
− valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol,
fest, formáz, eljátszik, elmesél;
− egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű makettet
készít egyénileg vagy csoportmunkában, és az elképzelést szövegesen is bemutatja
− elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű
eszközöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában,
és élményeit szövegesen megfogalmazza.
Fogalmak
figurális alkotás, portré, kompozíció, karakter, hangulat, fikció, lényegkiemelés, karakter,
gesztus, személyiségjegy, színhangulat, népviselet, parasztház, tornác, székelykapu,
Témakör: Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés
segítségével magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában;
− az adott életkornak megfelelő vizuális közléseket segítséggel értelmez;
− pontosan ismeri államcímerünk és nemzeti zászlónk felépítését, összetevőit, színeit;
− adott cél érdekében egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket – jel,
meghívó, plakát – készít egyénileg vagy csoportmunkában;
− saját kommunikációs célból egyszerű térbeli tájékozódást segítő ábrát – alaprajz,
térkép – készít
Fogalmak
vizuális kommunikáció, befolyásolás, meggyőzés, figyelemfelkeltés, térkép, plakát.

Témakör: Médiahasználat – Valós és virtuális információk
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után adott szempontok
szerint következtetést fogalmaz meg, megállapításait társaival is megvitatja;
− valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol,
fest, formáz, eljátszik, elmesél;
− a vizuális nyelv elemeinek értelmezésével és használatával kísérletezik;
− az adott életkornak megfelelő rövid mozgóképi közléseket segítséggel elemez, a
vizuális kifejezőeszközök használatának tudatosítása érdekében;
− az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló,
célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez;
− azonosítja a gyerekeknek szóló, vagy fogyasztásra ösztönző, célzottan kommunikációs
szándékú vizuális közléseket;
− adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít;
− adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez.
Fogalmak
média, reklám , televíziós műsortípus, televíziós sorozat, ismeretterjesztő műsor
Témakör: Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− saját munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket szereplők karaktere ,
szín-, fényhatás, kompozíció, kifejezőerő szempontjából szövegesen elemez,
összehasonlít;
− képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után önállóan megfogalmazza
és indokolja tetszésítéletét;
− képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után adott szempontok szerint
következtetést fogalmaz meg, megállapításait társaival is megvitatja;
− az adott életkornak megfelelő rövid mozgóképi közléseket segítséggel elemez, a
vizuális kifejezőeszközök használatának tudatosítása érdekében;
− időbeli történéseket egyszerű vizuális eszközökkel, segítséggel megjelenít;
− saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti;
− adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít
Fogalmak
nézőpont, cselekmény, főszereplő, mellékszereplő, fényhatás, megvilágítás

Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak,
környezetünk valós terei és mesés helyek
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű
eszközöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában,
és élményeit szövegesen megfogalmazza;
− saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza;
− alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit: vág, ragaszt, tűz, varr,
kötöz, fűz, mintáz;
− adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg;
− különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében
konstruál; különböző alakzatokat, motívumokat, egyszerű vizuális megjelenéseket
látvány alapján, különböző vizuális eszközökkel, viszonylagos pontossággal
megjelenít: rajzol, fest, nyomtat, formáz, épít;
− gyűjtött természeti vagy mesterséges formák egyszerűsítésével, vagy a magyar
díszítőművészet általa megismert mintakincsének felhasználásával mintát tervez.
− egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű makettet
készít egyénileg vagy csoportmunkában, és az elképzelést szövegesen is bemutatja,
magyarázza;
− elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű
eszközöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában,
és élményeit szövegesen megfogalmazza;
− képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után adott szempontok szerint
következtetést fogalmaz meg, megállapításait társaival is megvitatja;
− különböző alakzatokat, motívumokat, egyszerű vizuális megjelenéseket látvány
alapján, különböző vizuális eszközökkel, viszonylagos pontossággal megjelenít:
rajzol, fest, nyomtat, formáz, épít;
− alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit: vág, ragaszt, tűz, varr,
kötöz, fűz, mintáz;
− adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg
− saját kommunikációs célból egyszerű térbeli tájékozódást segítő ábrát – alaprajz,
térkép – készít;
− különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében
konstruál.
Fogalmak
tárgytervezés , csomagolás, használati tárgy-dísztárgy, vizuális ritmus, formai egyszerűsítés,
népi cserépedény, hímzésminta , épület, település, nézet: felül-, alul-, oldalnézet, alaprajz,
parasztház

TECHNIKA ÉS TERVEZÉS
1. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR: Anyagok a környezetünkben
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan szerez ismereteket – szín, alak,
átlátszóság, szag, keménység, rugalmasság, felületi minőség;
− alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát.
FOGALMAK
természetes anyagok, mesterséges anyagok, termések, magvak, fa, papír, fém, textil, fonal, műanyag,
szín, árnyalat, átlátszóság, szag, keménység, rugalmasság, felületi simaság

TÉMAKÖR: Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a tanult
munkafolyamatokat;
− egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat hajt végre a tevékenysége során;
− alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő és felületkezelő műveleteket végez el;
− saját tevékenységét a kitűzött célok mentén, megadott szempontok szerint reálisan értékeli;
− értékelés után megfogalmazza tapasztalatait, következtetéseket von le a későbbi
eredményesebb munkavégzés érdekében;
− felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, javíthat
annak állapotán;
− rendet tart a környezetében;
− törekszik a takarékos anyagfelhasználásra;
− szelektíven gyűjti a hulladékot;
− rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, problémamegoldási
képességgel;
− otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és
ismeri megelőzésük módját;
− takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel;
− tudatosan megtartja az egészséges és biztonságos munkakörnyezetét;
− az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet;
− ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit.
FOGALMAK
természetes anyag, mesterséges anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, képlékenység, becslés,
mérés, sablon, szálas anyag, hurkolás, fonás, csomózás, anyagtakarékosság, újrahasznosítás

TÉMAKÖR: Otthon – család – életmód
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a családellátó tevékenységeket, melyek keretében vállalt feladatait az iskolai önellátás
során munkamegosztásban végzi – terítés, rendrakás, öltözködés, növények, állatok gondozása
stb.
− felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét;
− felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, javíthat
annak állapotán;
− otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és
ismeri megelőzésük módját;
− takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel;
− rendet tart a környezetében;
− törekszik a takarékos anyagfelhasználásra;
− szelektíven gyűjti a hulladékot;
− ismeri a tudatos vásárlás néhány fontos elemét;
− ismeri az egészségmegőrzés tevékenységeit.
FOGALMAK
lakás, otthon, család, életmód, családi ház, lakberendezés, egészséges életmód, táplálkozás, higiénia,
testápolás, öltözködés, veszélyforrás, baleset, háztartási baleset, háztartás, házimunka,
munkamegosztás, időbeosztás, napirend, szabadidő, takarékosság, környezet, környezetvédelem,
hulladék, szelektív hulladékgyűjtés

TÉMAKÖR: Jeles napok, ünnepek
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a tanult
munkafolyamatokat;
− alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát;
− felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét;
− ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit.
FOGALMAK
jeles nap, jelkép, ünnep, népszokás, viselkedéskultúra, öltözködéskultúra, munkaszervezés,
dekoráció, esztétika

Témakör: Közlekedés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri és használni, alkalmazni tudja a legfontosabb közlekedési lehetőségeket, szabályokat,
viselkedési elvárásokat;
− az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet;
− rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, problémamegoldási
képességgel.

FOGALMAK
gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai, tömegközlekedési eszközök, kulturált közlekedés,
biztonságos járműhasználat

2. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR: Anyagok a környezetünkben
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan szerez ismereteket – szín, alak,
átlátszóság, szag, keménység, rugalmasság, felületi minőség;
− alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát.
FOGALMAK
természetes anyagok, mesterséges anyagok, termések, magvak, fa, papír, fém, textil, fonal, műanyag,
szín, árnyalat, átlátszóság, szag, keménység, rugalmasság, felületi simaság

TÉMAKÖR: Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a tanult
munkafolyamatokat;
− egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat hajt végre a tevékenysége során;
− alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő és felületkezelő műveleteket végez el;
− saját tevékenységét a kitűzött célok mentén, megadott szempontok szerint reálisan értékeli;
− értékelés után megfogalmazza tapasztalatait, következtetéseket von le a későbbi
eredményesebb munkavégzés érdekében;
− felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, javíthat
annak állapotán;
− rendet tart a környezetében;
− törekszik a takarékos anyagfelhasználásra;
− szelektíven gyűjti a hulladékot;
− rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, problémamegoldási
képességgel;
− otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és
ismeri megelőzésük módját;
− takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel;
− tudatosan megtartja az egészséges és biztonságos munkakörnyezetét;
− az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet;
− ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit.
FOGALMAK
természetes anyag, mesterséges anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, képlékenység, becslés,
mérés, sablon, szálas anyag, hurkolás, fonás, csomózás, anyagtakarékosság, újrahasznosítás

TÉMAKÖR: Otthon – család – életmód
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a családellátó tevékenységeket, melyek keretében vállalt feladatait elvégzi – terítés,
rendrakás, öltözködés, növények, állatok gondozása stb.
− felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét;
− felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, javíthat
annak állapotán;
− otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és
ismeri megelőzésük módját;
− takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel;
− rendet tart a környezetében;
− törekszik a takarékos anyagfelhasználásra;
− szelektíven gyűjti a hulladékot;
− ismeri a tudatos vásárlás néhány fontos elemét;
− ismeri az egészségmegőrzés tevékenységeit.
− Környezetvédelem
FOGALMAK
lakás, otthon, család, életmód, családi ház, lakberendezés, egészséges életmód, táplálkozás, higiénia,
testápolás, öltözködés, veszélyforrás, baleset, háztartási baleset, háztartás, házimunka,
munkamegosztás, időbeosztás, napirend, szabadidő, takarékosság, környezet, környezetvédelem,
hulladék, szelektív hulladékgyűjtés

TÉMAKÖR: Jeles napok, ünnepek
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a tanult
munkafolyamatokat;
− alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát;
− felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét;
− ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit.
FOGALMAK
jeles nap, jelkép, ünnep, népszokás, viselkedéskultúra, öltözködéskultúra, munkaszervezés,
dekoráció, esztétika

Témakör: Közlekedés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri és használni, alkalmazni tudja a legfontosabb közlekedési lehetőségeket, szabályokat,
viselkedési elvárásokat;
− az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet;
− rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, problémamegoldási
képességgel.

FOGALMAK
gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai, tömegközlekedési eszközök, kulturált közlekedés,
biztonságos járműhasználat

3. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR: Anyagok a környezetünkben
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan szerez ismereteket – szín, alak,
átlátszóság, szag, keménység, rugalmasság, felületi minőség;
− alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát.
FOGALMAK
anyag, alapanyag, termék, fizikai tulajdonság, technológiai tulajdonság, anyagvizsgálat

TÉMAKÖR: Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a tanult
munkafolyamatokat;
− egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat hajt végre a tevékenysége során;
− alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő és felületkezelő műveleteket végez el;
− saját tevékenységét a kitűzött célok mentén, megadott szempontok szerint reálisan értékeli;
− értékelés után megfogalmazza tapasztalatait, következtetéseket von le a későbbi
eredményesebb munkavégzés érdekében;
− felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, javíthat
annak állapotán;
− rendet tart a környezetében;
− törekszik a takarékos anyagfelhasználásra;
− szelektíven gyűjti a hulladékot;
− rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, problémamegoldási
képességgel;
− otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és
ismeri megelőzésük módját;
− takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel;
− tudatosan megtartja az egészséges és biztonságos munkakörnyezetét;
− az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet;
− ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit.
FOGALMAK
anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, alaprajz, méret, mérés, előöltés, díszítőöltés, veszélyforrás,
baleset, segítségnyújtás, újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés

TÉMAKÖR: Otthon – család – életmód
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a családellátó tevékenységeket, melyek keretében vállalt feladatait az iskolai önellátás
során munkamegosztásban végzi – terítés, rendrakás, öltözködés, növények, állatok gondozása
stb.;
− felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét;
− felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, javíthat
annak állapotán;
− otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és
ismeri megelőzésük módját;
− takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel;
− rendet tart a környezetében;
− törekszik a takarékos anyagfelhasználásra;
− szelektíven gyűjti a hulladékot;
− ismeri a tudatos vásárlás néhány fontos elemét;
− ismeri az egészségmegőrzés tevékenységeit.
FOGALMAK
ház, lakás, otthon, modell, tápanyagok, életmód, veszélyforrás, lakberendezés, baleset,
munkamegosztás, időbeosztás, környezetvédelem, szemét, hulladék

TÉMAKÖR: Jeles napok, ünnepek
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a tanult
munkafolyamatokat;
− alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát;
− felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét;
− ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit.
FOGALMAK
népszokás, hagyomány, nemzeti érték, viselkedéskultúra, öltözködéskultúra

TÉMAKÖR: Közlekedés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri és használni, alkalmazni tudja a legfontosabb közlekedési lehetőségeket, szabályokat,
viselkedési elvárásokat;
− az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet;
− rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési és problémamegoldási
képességgel.
FOGALMAK
úttest, kerékpárút, gyalogosforgalom, tömegközlekedés, helyi és helyközi közlekedés, biztonsági és
udvariassági szabályok, térképismeret, útvonalterv

4. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR: Anyagok a környezetünkben
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan szerez ismereteket – szín, alak,
átlátszóság, szag, keménység, rugalmasság, felületi minőség;
− alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát.
FOGALMAK
anyag, alapanyag, termék, fizikai tulajdonság, technológiai tulajdonság, anyagvizsgálat

TÉMAKÖR: Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a tanult
munkafolyamatokat;
− egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat hajt végre a tevékenysége során;
− alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő és felületkezelő műveleteket végez el;
− saját tevékenységét a kitűzött célok mentén, megadott szempontok szerint reálisan értékeli;
− értékelés után megfogalmazza tapasztalatait, következtetéseket von le a későbbi
eredményesebb munkavégzés érdekében;
− felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, javíthat
annak állapotán;
− rendet tart a környezetében;
− törekszik a takarékos anyagfelhasználásra;
− szelektíven gyűjti a hulladékot;
− rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, problémamegoldási
képességgel;
− otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és
ismeri megelőzésük módját;
− takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel;
− tudatosan megtartja az egészséges és biztonságos munkakörnyezetét;
− az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet;
− ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit.
FOGALMAK
anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, alaprajz, méret, mérés, előöltés, díszítőöltés, veszélyforrás,
baleset, segítségnyújtás, újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés

TÉMAKÖR: Otthon – család – életmód
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a családellátó tevékenységeket, melyek keretében vállalt feladatait az iskolai önellátás
során munkamegosztásban végzi – terítés, rendrakás, öltözködés, növények, állatok gondozása
stb.;
− felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét;
− felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, javíthat
annak állapotán;
− otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és
ismeri megelőzésük módját;
− takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel;
− rendet tart a környezetében;
− törekszik a takarékos anyagfelhasználásra;
− szelektíven gyűjti a hulladékot;
− ismeri a tudatos vásárlás néhány fontos elemét;
− ismeri az egészségmegőrzés tevékenységeit.
FOGALMAK
ház, lakás, otthon, modell, tápanyagok, életmód, veszélyforrás, lakberendezés, baleset,
munkamegosztás, időbeosztás, környezetvédelem, szemét, hulladék

TÉMAKÖR: Jeles napok, ünnepek
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a tanult
munkafolyamatokat;
− alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát;
− ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit.
FOGALMAK
népszokás, hagyomány, nemzeti érték, viselkedéskultúra, öltözködéskultúra

TÉMAKÖR: Közlekedés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri és használni, alkalmazni tudja a legfontosabb közlekedési lehetőségeket, szabályokat,
viselkedési elvárásokat;
− az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet;
− rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési és problémamegoldási
képességgel.
FOGALMAK
úttest, kerékpárút, gyalogosforgalom, tömegközlekedés, helyi és helyközi közlekedés, biztonsági és
udvariassági szabályok, térképismeret, útvonalterv

Testnevelés
1. évfolyam
TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között
koordináltan hajtja végre;
− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő
gyakorlatokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait.
FOGALMAK
menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; botgyakorlat, babzsákgyakorlat,
labdagyakorlat, karikagyakorlat, ugrókötél-gyakorlat, utasítás, szóban közlés, bemutatás,
bemutattatás, statikus gyakorlatelemek elnevezései

TÉMAKÖR: Kúszások és mászások
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között
koordináltan hajtja végre;
− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő
gyakorlatokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− mozgásműveltsége szintjénél fogva pontosan hajtja végre a keresztező mozgásokat;
FOGALMAK
utánzó gyakorlatok, kúszások-mászások kifejezései (pl.: medvejárás, rákjárás, pókjárás, fókakúszás,
katonakúszás), irányváltoztatás, sorverseny, váltóverseny

TÉMAKÖR: Járások, futások
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat;
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között
koordináltan hajtja végre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− futását összerendezettség, lépésszabályozottság, ritmusosság jellemzi.
FOGALMAK
járás, utánzó járás, futás, mozgásirány, állórajt, rajtjel, kartartás, lendítés, hajlítás, szabály, sebesség,
váltás, lépéshossz, perc, távtartás, térdemeléssel futás, saroklendítéssel futás

TÉMAKÖR: Szökdelések, ugrások
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között
koordináltan hajtja végre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a különböző ugrásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek
ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre.
FOGALMAK
felugrás, elugrás, indiánszökdelés, sasszé, galopp, oldalazó szökdelés, méter, elugrási hely, leérkező
hely, ritmus

TÉMAKÖR: Dobások, ütések
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között
koordináltan hajtja végre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a különböző dobásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek
ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre.
FOGALMAK
dobás, gurítás, lökés, hajítás, terelés, ütés, célfelület, dobásirány, ütőfogás, tenyeres oldal, fonák
oldal

TÉMAKÖR: Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között
koordináltan hajtja végre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő
gyakorlatokat;
− a támasz- és függésgyakorlatok végrehajtásában a testtömegéhez igazodó erő- és egyensúlyozási
képességgel rendelkezik.
FOGALMAK
egyensúly, támasz, függés, függőállás, gurulás, gurulóátfordulás, mérlegállás, tarkóállás,
„csikórugdalózás”, mászás, mászókulcsolás, vándormászás, bátorugrás, pókjárás, rákjárás, fókajárás,
medvejárás, sántaróka-járás, nyúlugrás, térdelés, felguggolás, alaplendület, madárfogás

TÉMAKÖR: Labdás gyakorlatok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban;
− játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására törekszik, játék- és
együttműködési készsége megmutatkozik;
− célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban;
− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja;
− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos,
célszerű játéktevékenységet.
FOGALMAK
mellső átadás, felső átadás, alsó átadás, egy- és kétkezes átadás, labdavezetés, labdaelkapás,
labdakezelés, labdaív, pattintó érintés, gurítás, bekísérés, görgetés

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban;
− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja;
− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a testnevelési és népi játékokban tudatosan, célszerűen alkalmazza az alapvető mozgásformákat;
− játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására törekszik, játék- és
együttműködési készsége megmutatkozik;
− célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban;
− labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos,
célszerű játéktevékenységet.
FOGALMAK
szabályjátékok, népi és körjátékok, utánzó játékok, fogójátékok statikus és dinamikus akadályokkal,
ugróiskola, sorverseny, váltóverseny.

TÉMAKÖR: Küzdőfeladatok és -játékok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja;
− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri és képes megnevezni a küzdőfeladatok, esések, tompítások játék- és baleset-megelőzési
szabályait;

FOGALMAK
húzások, tolások, önkontroll, sportszerű küzdelem, esések, lábérintések, kézérintések, asszertivitás,
közvetlen kontakt, pillanatnyi kontakt

TÉMAKÖR: Foglalkozások alternatív környezetben
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő alkalmazására,
végrehajtására.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ellenőrzött tevékenység keretében mozog a szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az
időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben;
− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és rendjére,
hanem erre felhívja társai figyelmét is.
FOGALMAK
időjárás, öltözködés, szabadtéri foglalkozások, téli játékok, nyári játékok, síelés, korcsolyázás, túrázás,
tájékozódás, közlekedési szabályok, természetvédelem

2. évfolyam
TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között
koordináltan hajtja végre;
− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő
gyakorlatokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait.
FOGALMAK
menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; botgyakorlat, babzsákgyakorlat,
labdagyakorlat, karikagyakorlat, ugrókötél-gyakorlat, utasítás, szóban közlés, bemutatás,
bemutattatás, statikus gyakorlatelemek elnevezései

TÉMAKÖR: Kúszások és mászások
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között
koordináltan hajtja végre;
− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő
gyakorlatokat.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− mozgásműveltsége szintjénél fogva pontosan hajtja végre a keresztező mozgásokat;
FOGALMAK
utánzó gyakorlatok, kúszások-mászások kifejezései (pl.: medvejárás, rákjárás, pókjárás, fókakúszás,
katonakúszás), irányváltoztatás, sorverseny, váltóverseny

TÉMAKÖR: Járások, futások
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat;
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között
koordináltan hajtja végre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− futását összerendezettség, lépésszabályozottság, ritmusosság jellemzi.
FOGALMAK
járás, utánzó járás, futás, mozgásirány, állórajt, rajtjel, kartartás, lendítés, hajlítás, szabály, sebesség,
váltás, lépéshossz, perc, távtartás, térdemeléssel futás, saroklendítéssel futás

TÉMAKÖR: Szökdelések, ugrások
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között
koordináltan hajtja végre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a különböző ugrásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek
ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre.
FOGALMAK
felugrás, elugrás, indiánszökdelés, sasszé, galopp, oldalazó szökdelés, méter, elugrási hely, leérkező
hely, ritmus

TÉMAKÖR: Dobások, ütések
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között
koordináltan hajtja végre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a különböző dobásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek
ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre.
FOGALMAK
dobás, gurítás, lökés, hajítás, terelés, ütés, célfelület, dobásirány, ütőfogás, tenyeres oldal, fonák
oldal

TÉMAKÖR: Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között
koordináltan hajtja végre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő
gyakorlatokat;
− a támasz- és függésgyakorlatok végrehajtásában a testtömegéhez igazodó erő- és egyensúlyozási
képességgel rendelkezik.
FOGALMAK
egyensúly, támasz, függés, függőállás, gurulás, gurulóátfordulás, mérlegállás, tarkóállás,
„csikórugdalózás”, mászás, mászókulcsolás, vándormászás, bátorugrás, pókjárás, rákjárás, fókajárás,
medvejárás, sántaróka-járás, nyúlugrás, térdelés, felguggolás, alaplendület, madárfogás

TÉMAKÖR: Labdás gyakorlatok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban;
− játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására törekszik, játék- és
együttműködési készsége megmutatkozik;
− célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban;
− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja;
− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos,
célszerű játéktevékenységet.
FOGALMAK
mellső átadás, felső átadás, alsó átadás, egy- és kétkezes átadás, labdavezetés, labdaelkapás,
labdakezelés, labdaív, pattintó érintés, gurítás, bekísérés, görgetés

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban;
− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja;
− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a testnevelési és népi játékokban tudatosan, célszerűen alkalmazza az alapvető mozgásformákat;
− játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására törekszik, játék- és
együttműködési készsége megmutatkozik;
− célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban;

−

labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos,
célszerű játéktevékenységet.

FOGALMAK
szabályjátékok, népi és körjátékok, utánzó játékok, fogójátékok statikus és dinamikus akadályokkal,
ugróiskola, sorverseny, váltóverseny.

TÉMAKÖR: Küzdőfeladatok és -játékok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja;
− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri és képes megnevezni a küzdőfeladatok, esések, tompítások játék- és baleset-megelőzési
szabályait;
FOGALMAK
húzások, tolások, önkontroll, sportszerű küzdelem, esések, lábérintések, kézérintések, asszertivitás,
közvetlen kontakt, pillanatnyi kontakt

TÉMAKÖR: Foglalkozások alternatív környezetben
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő alkalmazására,
végrehajtására.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ellenőrzött tevékenység keretében mozog a szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az
időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben;
− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és rendjére,
hanem erre felhívja társai figyelmét is.
FOGALMAK
időjárás, öltözködés, szabadtéri foglalkozások, téli játékok, nyári játékok, síelés, korcsolyázás, túrázás,
tájékozódás, közlekedési szabályok, természetvédelem

3. évfolyam
TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között
koordináltan hajtja végre;
− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő
gyakorlatokat.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait.
FOGALMAK
menet- és futásgyakorlatok, oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat, botgyakorlat, babzsákgyakorlat,
labdagyakorlat, karikagyakorlat, ugrókötél-gyakorlat, utasítás, szóban közlés, bemutatás,
bemutattatás, statikus gyakorlatelemek elnevezései

TÉMAKÖR: Kúszások és mászások
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között
koordináltan hajtja végre;
− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő
gyakorlatokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− mozgásműveltsége szintjénél fogva pontosan hajtja végre a keresztező mozgásokat.
FOGALMAK
függőleges, vízszintes, akadálypálya, páros feladatok, mászás fel-le, függés

TÉMAKÖR: Járások, futások
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat;
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között
koordináltan hajtja végre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− futását összerendezettség, lépésszabályozottság, ritmusosság jellemzi.
FOGALMAK
futó ritmus, futó tempó, tempótartás, vezényszó, célvonal, futósáv, másodperc, sprint – vágta futás,
oldalazó futás, keresztlépés

TÉMAKÖR: Szökdelések, ugrások
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között
koordináltan hajtja végre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a különböző ugrásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek
ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre.
FOGALMAK
lendületszerzés, ismétlésszám, ugrókötélhajtás, ütem, elugró sáv, centiméter, talajra érkezés, elugró
láb, lendítő láb, átlépő technika, optimális sebesség, kísérletszám

TÉMAKÖR: Dobások, ütések
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között
koordináltan hajtja végre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a különböző dobásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek
ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre.
FOGALMAK
egykezes dobás, vetés, lendületszerzés, röppálya, kirepülési szög, távolságmérés, távolságbecslés,
tenyeres ütés, fonák ütés, csapóütés, labda terelése

TÉMAKÖR: Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között
koordináltan hajtja végre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő
gyakorlatokat;
− a támasz- és függésgyakorlatok végrehajtásában a testtömegéhez igazodó erő- és egyensúlyozási
képességgel rendelkezik.
FOGALMAK
tarkóállás, kézállás, zsugorfejállás, kézen átfordulás oldalra, hajlékonyság, harántspárga, oldalspárga,
híd, bakugrás, függőleges repülés, kéztámasz, segítségadás, akarat

TÉMAKÖR: Labdás gyakorlatok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a megtanultak birtokában örömmel vesz részt a játékokban;
− játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására törekszik, játék- és
együttműködési készsége megmutatkozik;
− célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban;
− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja;
− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos,
célszerű játéktevékenységet.
FOGALMAK
belső, külső, teljes csüd, dekázás, alkalmazkodás, figyelemmegosztás, társak megjátszása, alacsony és
magas labdavezetés, kosárérintés, alkarérintés, szemkontaktus, érintőfelület

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a megtanultak birtokában örömmel vesz részt a játékokban;
− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja;
− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a testnevelési és népi játékokban tudatosan, célszerűen alkalmazza az alapvető mozgásformákat;
− játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására törekszik, játék- és
együttműködési készsége megmutatkozik;
− célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban;
− labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos,
célszerű játéktevékenységet.
FOGALMAK
támadó és védő szerep, pontszerző játék, célzó játék, kisjátékok, célfelület, szélességi mozgás,
elszakadás a védőtől, passzsáv, együttműködés, érintő távolság

TÉMAKÖR: Küzdőfeladatok és -játékok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja;
− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri és képes megnevezni a küzdőfeladatok, esések, tompítások játék- és baleset-megelőzési
szabályait
FOGALMAK
ellenfél tisztelete, felelősség, tompítás, esések, gördülések, grundbirkózás, mögé kerülés, kitolás,
asszertivitás, önvédelem, menekülés, önuralom, kitartás

TÉMAKÖR: Foglalkozások alternatív környezetben
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő alkalmazására,
végrehajtására.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ellenőrzött tevékenység keretében mozog a szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az
időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben;
− a szabadban végzett foglalkozások során ügyel környezete tisztaságára és rendjére.
FOGALMAK
görkorcsolyázás, sportöltözet, ütős játékok,

4. évfolyam
TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között
koordináltan hajtja végre;
− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő
gyakorlatokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait.
FOGALMAK
menet- és futásgyakorlatok, oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat, botgyakorlat, babzsákgyakorlat,
labdagyakorlat, karikagyakorlat, ugrókötél-gyakorlat, utasítás, szóban közlés, bemutatás,
bemutattatás, statikus gyakorlatelemek elnevezései

TÉMAKÖR: Kúszások és mászások
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között
koordináltan hajtja végre;
− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő
gyakorlatokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− mozgásműveltsége szintjénél fogva pontosan hajtja végre a keresztező mozgásokat.
FOGALMAK
függőleges, vízszintes, akadálypálya, páros feladatok, mászás fel-le, függés

TÉMAKÖR: Járások, futások
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat;
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között
koordináltan hajtja végre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− futását összerendezettség, lépésszabályozottság, ritmusosság jellemzi.
FOGALMAK
futó ritmus, futó tempó, tempótartás, vezényszó, célvonal, futósáv, másodperc, sprint – vágta futás,
oldalazó futás, keresztlépés

TÉMAKÖR: Szökdelések, ugrások
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között
koordináltan hajtja végre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a különböző ugrásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek
ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre.
FOGALMAK
lendületszerzés, ismétlésszám, ugrókötélhajtás, ütem, elugró sáv, centiméter, talajra érkezés, elugró
láb, lendítő láb, átlépő technika, optimális sebesség, kísérletszám

TÉMAKÖR: Dobások, ütések
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között
koordináltan hajtja végre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a különböző dobásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek
ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre.
FOGALMAK
egykezes dobás, vetés, lendületszerzés, röppálya, kirepülési szög, távolságmérés, távolságbecslés,
tenyeres ütés, fonák ütés, csapóütés, labda terelése

TÉMAKÖR: Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között
koordináltan hajtja végre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő
gyakorlatokat;
− a támasz- és függésgyakorlatok végrehajtásában a testtömegéhez igazodó erő- és egyensúlyozási
képességgel rendelkezik.
FOGALMAK
tarkóállás, kézállás, zsugorfejállás, kézen átfordulás oldalra, hajlékonyság, harántspárga, oldalspárga,
híd, bakugrás, függőleges repülés, kéztámasz, segítségadás, akarat

TÉMAKÖR: Labdás gyakorlatok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a megtanultak birtokában örömmel vesz részt a játékokban;

−
−
−
−

játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására törekszik, játék- és
együttműködési készsége megmutatkozik;
célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban;
játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja;
a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos,
célszerű játéktevékenységet.
FOGALMAK
belső, külső, teljes csüd, dekázás, alkalmazkodás, figyelemmegosztás, társak megjátszása, alacsony és
magas labdavezetés, kosárérintés, alkarérintés, szemkontaktus, érintőfelület

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a megtanultak birtokában örömmel vesz részt a játékokban;
− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja;
− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a testnevelési és népi játékokban tudatosan, célszerűen alkalmazza az alapvető mozgásformákat;
− játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására törekszik, játék- és
együttműködési készsége megmutatkozik;
− célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban;
− labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos,
célszerű játéktevékenységet.
FOGALMAK
támadó és védő szerep, pontszerző játék, célzó játék, kisjátékok, célfelület, szélességi mozgás,
elszakadás a védőtől, passzsáv, együttműködés, érintő távolság

TÉMAKÖR: Küzdőfeladatok és -játékok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja;
− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri és képes megnevezni a küzdőfeladatok, esések, tompítások játék- és baleset-megelőzési
szabályait
FOGALMAK
ellenfél tisztelete, felelősség, tompítás, esések, gördülések, grundbirkózás, mögé kerülés, kitolás,
asszertivitás, önvédelem, menekülés, önuralom, kitartás

TÉMAKÖR: Foglalkozások alternatív környezetben
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő alkalmazására,
végrehajtására.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ellenőrzött tevékenység keretében mozog a szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az
időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben;
− a szabadban végzett foglalkozások során ügyel környezete tisztaságára és rendjére.
FOGALMAK
görkorcsolyázás, sportöltözet, ütős játékok,

MAGYAR NYELV
5. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR: A kommunikáció alapjai
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri országunk jelképeinek eredetét
− képes történelmi jelképeinket értelmezni,
− ismeri és alkalmazza a kommunikációs illemszabályokat
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− felismeri és megnevezi a nyelvi és nem nyelvi kommunikáció elemeit;
− használja a digitális kommunikáció eszközeit, megnevezi azok főbb jellemző tulajdonságait;
− felismeri a kommunikáció főbb zavarait, alkalmaz korrekciós lehetőségeket;
FOGALMAK
természetes jelek, mesterséges jelek, jelrendszerek, feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna,
beszédhelyzet, arcjáték, gesztusok, testhelyzet, külső megjelenés, térköz; hangsúly, hanglejtés,
tempó, hangerő, szünet, csend; megszólítás, bemutatkozás, bemutatás, kérdés, kérés

TÉMAKÖR: Helyesírás, nyelvhelyesség játékosan
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− képes az önkontrollra és szövegjavításra fokozatos önállósággal.
− törekszik a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes helyesírásra.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri és alkalmazza az alapvető helyesírási szabályokat (kiejtés elve, szóelemzés elve,
hagyomány elve, egyszerűsítés elve).
FOGALMAK
hang és betű, ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve,
egyszerűsítés elve) elválasztás, helyes kiejtés, nyelvi normáknak megfelelő mondatalkotás,
határozóragok megfelelő használata

TÉMAKÖR: Állandósult szókapcsolatok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megérti és használja az ismert állandósult szókapcsolatokat;
− különféle módokon megjeleníti az ismert szólások, közmondások jelentését
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismer és ért számos egyszerű közmondást és szólást, szóláshasonlatot, közmondást, találós
kérdést, nyelvtörőt, kiszámolót, mondókát
FOGALMAK
állandósult szókapcsolat, szólás, szóláshasonlat, közmondás, szállóige, köznyelvi metaforák

TÉMAKÖR: A nyelvi szintek: a beszédhang, a fonéma, a szóelemek, a szavak, az
összetett szavak
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a kiejtés és az írás összefüggéseit, szabályszerűségeit
− ismeri a főbb szóelemeket, az alapszófajokat (ige, főnév, melléknév, számnév, névmás)
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a magyar hangrendszer főbb jellemzőit és a hangok kapcsolódási szabályait. Írásban
helyesen jelöli;
FOGALMAK
beszédhang, fonéma, magánhangzó, mássalhangzó, hangkapcsolódási szabályszerűségek, szó,
szóelem, egyszerű szó, összetett szó

TÉMAKÖR: Hangalak és jelentés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri az egyjelentésű, a többjelentésű, az azonos alakú, az ellentétes jelentésű szavak, a
rokon értelmű szavak, a hasonló alakú szavak, a hangutánzó és a hangulatfestő szavak
fogalmát, jelentését.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a szavak jelentése és hangalakja közötti összefüggéseket
FOGALMAK
egyjelentésű, többjelentésű, hasonló alakú, ellentétes jelentésű, hangutánzó, hangulatfestő
szavak, jelentésmező

TÉMAKÖR: Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megfelelő, kialakult egyéni írástechnika alakul ki
− különféle megjelenésű és típusú szövegeket megért és maga is alkot
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a szövegalkotás műveleteit: anyaggyűjtés, címválasztás, a lényeges gondolatok
kiválasztása, elrendezése, az időrend, a szöveg tagolása bekezdésekre.
− a tanult fogalmazási műfajokban jártas
FOGALMAK
elbeszélés, leírás, feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat, jellemzés, levél, elektronikus
levél, plakát, meghívó, könyvismertető

6. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR: Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a szövegben.
A szófajokhoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, szövegalkotási,
szövegértési tudnivalók
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− érti és megnevezi a tanult nyelvi egységek szövegbeli szerepét;

felismeri és elemzi a főbb szóelemek mondat- és szövegbeli szerepét, törekszik helyes
alkalmazásukra
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− funkciójuk alapján felismeri és megnevezi a szóelemeket és szófajokat
FOGALMAK
szó, szóelem, szófajok: ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, igenevek, névmások,
viszonyszók, mondatszók
−

TÉMAKÖR: Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− az irodalmi olvasmányokhoz, egyéb tanulmányokhoz kapcsolódó információkat képes
gyűjteni a könyvtárban, feljegyzi és elrendezi az adatokat.
− a korosztálya számára készült lexikonokban, segédletekben jártas
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− etikusan és kritikusan használja a hagyományos papíralapú, illetve a világhálón található és
egyéb digitális adatbázisokat
FOGALMAK
könyvtár, katalógus, digitális adattárak, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, sajtó, folyóirat, rovat,
célcsoport, könyvismertetés

7. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR: A kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− használja a digitális kommunikáció eszközeit, megnevezi azok főbb jellemző tulajdonságait
− megfigyeli és értelmezi a tömegkommunikáció társadalmat befolyásoló szerepét;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− felismeri és megnevezi a nyelvi és nem nyelvi kommunikáció elemeit;
FOGALMAK
tömegkommunikáció, kommunikációs zavar, vélemény, vita, érv, cáfolat, hozzászólás,
felszólalás, alkalmi beszéd

TÉMAKÖR: Mondat a szövegben – az egyszerű mondat részei, az alá- és mellérendelő
szószerkezetek, a szóösszetételek
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a szövegben felismer és funkciójuk alapján azonosít alapvető és gyakori szószerkezeteket
(alanyos, határozós, jelzős, tárgyas);
− megfigyeli és elemzi a mondat szórendjét, a szórendi változatok, valamint a környező szöveg
kölcsönhatását;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− felismeri és elemzi a főbb szóelemek mondat- és szövegbeli szerepét, törekszik helyes
alkalmazásukra

FOGALMAK
egyszerű szó, összetett szó, mondatrészek, szószerkezetek (alárendelő: alanyos, tárgyas,
határozós, jelzős; mellérendelő: kapcsolatos, ellentétes, választó, magyarázó, következtető);
szóösszetétel, szóképzés, szórend

TÉMAKÖR: A magyar nyelv társadalmi és földrajzi változatai, ritkább szóalkotási
módok – játékos feladatokkal
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− Ismeri a Magyarországon élő nemzetiségek nyelvét, nyelvhasználatát.
− Tisztában van a szókincs változásával
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megfigyeli, elkülöníti és funkciót társítva értelmezi a környezetében előforduló
nyelvváltozatokat (nyelvjárások, csoportnyelvek, rétegnyelvek)
FOGALMAK
irodalmi nyelv, köznyelv, nyelvjárás, csoportnyelv, ifjúsági nyelv, jelnyelv

TÉMAKÖR: Könyvtárhasználat
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− Az irodalmi olvasmányokhoz, egyéb tanulmányokhoz kapcsolódó információkat képes
gyűjteni a könyvtárban, feljegyzi és elrendezi az adatokat.
− Jártasságot szerzett a korosztálya számára készült lexikonok használatában
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− etikusan és kritikusan használja a hagyományos papíralapú, illetve a világhálón található és
egyéb digitális adatbázisokat
FOGALMAK
szöveg, hagyományos szöveg, digitális szöveg, lineáris szöveg, nem lineáris szöveg

8. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR: Szövegértés és szövegalkotás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− érthetően, a kommunikációs helyzetnek megfelelően beszél
− gondolatait, érzelmeit, véleményét a kommunikációs helyzetnek megfelelően, érvekkel
alátámasztva fogalmazza meg, és mások véleményét is figyelembe vesz
− felismeri és szükség szerint a tanár segítségével értelmezi a szövegben számára ismeretlen
kifejezéseket
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megérti az életkorának megfelelő hallott és olvasott szövegeket
− a szövegalkotás során alkalmazza a tanult helyesírási és szerkesztési szabályokat, használja a
hagyományos és a digitális helyesírási szabályzatot és szótárt
− tanári segítséggel kreatív szöveget alkot a megismert műhöz kapcsolódóan hagyományos és
digitális formában;
FOGALMAK
elbeszélés, leírás, jellemzés, érvelés, cáfolat

TÉMAKÖR:

Összetett mondat a szövegben

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a mondat szó szerinti és pragmatikai jelentését felismeri, az elsődleges és másodlagos jelentést
megkülönbözteti
− felismeri és megkülönbözteti a tagolt és tagolatlan mondatot; a minimális és bővített mondatokat;
alárendelő és mellérendelő mondatokat
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− szerkezetük alapján megkülönbözteti az egyszerű és összetett mondatokat
FOGALMAK
összetett mondat, alárendelés, mellérendelés, logikai viszonyok; idézet, idézés

TÉMAKÖR: Nyelvtörténet, nyelvrokonság – játékosan
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tanári irányítással, néhány szempont alapján összehasonlítja az anyanyelv és a tanult idegen nyelv
sajátosságait;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a magyar nyelv eredetét, a nyelvrokonság hipotéziseit
FOGALMAK
rovásírás, nyelvemlék, nyelvújítás, nyelvcsalád, nyelvrokonság, jövevényszó

IRODALOM
5. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR: Család, otthon, nemzet – kisepikai (mese, monda, mítosz) és lírai alkotások
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a korábban megismert műfajokhoz (pl. mese, monda) kapcsolódó elemzési
szempontokat alkalmazza hasonló témájú szövegekben
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− személyes véleményt fogalmaz meg a szövegekben felvetett problémákról, azokat
személyes élethelyzethez kapcsolja
FOGALMAK
népmese, mese, mesealak, meseformálás, meseszám, kaland, motívum, monda, rege, mítosz,
valamint a témakörhöz választott szövegek elemzéséhez kapcsolódó fogalmak: hagyomány,
nemzeti hagyomány, nemzeti kultúra, hazaszeretet, eredetmonda, dal, életkép, idill, lírai én

TÉMAKÖR: Petőfi Sándor: János vitéz
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− felismeri, és bemutatja egy adott műfaj főbb jellemzőit
− az irodalmi szövegek befogadása során felismer és értelmez néhány alapvető nyelvistilisztikai eszközt: szóképek, alakzatok stb.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− képes élménye, véleménye megosztására, magatartásformák megítélésére, azonosulásra
erkölcsi értékekkel (pl. hűség, bátorság); memoriterek előadására.
FOGALMAK
verses epika, elbeszélő költemény; ütemhangsúlyos verselés, verssor; felező tizenkettes, páros
rím; hasonlat, metafora, megszemélyesítés; párhuzam, ellentét

TÉMAKÖR: Szülőföld, táj
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− azonosítja a versben a lírai én különböző megszólalásait, és elkülöníti a mű szerkezeti
egységeit
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a szövegből vett idézetekkel támasztja alá, és saját szavaival fogalmazza meg a lírai
szöveg hangulati jellemzőit, a befogadás során keletkezett érzéseit és gondolatait
FOGALMAK
hagyomány, napló, személyesség, tájleírás, téma, útleírás

TÉMAKÖR: Prózai nagyepika – Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− elolvasta a kötelező olvasmányokat
− megérti az irodalmi mű szövegszerű és elvont jelentéseit
− összehasonlít egy adott irodalmi művet annak adaptációival
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a megismert epikus művek cselekményét összefoglalja, fordulópontjait önállóan ismertet
− elkülöníti és jellemzi a fő- és mellékszereplőket, megkülönbözteti a helyszíneket, az
idősíkokat, azonosítja az előre- és visszautalásokat
FOGALMAK
Az epikai mű szerkezete: előkészítés, cselekmény, fordulat, bonyodalom, tetőpont, megoldás,
végkifejlet, helyszín, főszereplő, mellékszereplő
6. ÉVFOLYAM

TÉMAKÖR: Hősök az irodalomban
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− népköltészetet és műköltészetet megkülönböztet
− tudja, hogy a népköltészeti alkotások többféle változatban létezhetnek
− a nemzeti hagyomány szempontjából meghatározó néhány mű esetén bemutatja a
szerzőhöz és a korszakhoz kapcsolódó legfőbb jellemzőket
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a már korábbról ismert művek olvasásával felidézi a műfaji sajátosságokat
− megismer, rendszerez mondatípusokat
− a ballada műfaji jellemzőit, sajátos szerkesztés- és előadásmódját ismeri;
magatartásformákat, erkölcsi értékeket elemez
FOGALMAK
próbatétel, ismétlődő motívum, időmértékes verselés, vándortéma; daktilus, spondeus,
hexameter; epigramma, ballada, vígballada, népballada, műballada, balladai homály, kihagyás

TÉMAKÖR: Arany János: Toldi
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− felismeri, és bemutatja egy adott műfaj főbb jellemzőit
− az indulatot, hirtelen haragot mint magatartást elutasítja, erkölcsi értékeket (szeretet,
helytállás) vállal
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− képes élménye, véleménye megosztására, magatartásformák megítélésére, azonosulásra
erkölcsi értékekkel (pl. hűség, bátorság); memoriterek előadására.
− az irodalmi szövegek befogadása során felismer és értelmez néhány alapvető nyelvistilisztikai eszközt: szóképek, alakzatok stb.
− felismeri az elbeszélő költemény műfaját

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

TÉMAKÖR: Szeretet, hazaszeretet, szerelem
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− felismeri a tanult alapvető rímképleteket (páros rím, keresztrím, bokorrím), és
azonosítja az olvasott versek ritmikai, hangzásbeli hasonlóságait és különbségeit
− szöveghűen, értőn mondja el a memoriterként tanult lírai műveket
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− azonosítja a versben a lírai én különböző megszólalásait, és elkülöníti a mű szerkezeti
egységeit
− a szövegből vett idézetekkel támasztja alá, és saját szavaival fogalmazza meg a lírai
szöveg hangulati jellemzőit, a befogadás során keletkezett érzéseit és gondolatait
FOGALMAK
líra, lírai alany, lírai én, téma, motívum; versforma, rímszerkezet, keresztrím, alliteráció; dal,
népdal
TÉMAKÖR: Prózai nagyepika – Gárdonyi Géza: Egri csillagok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− elolvassa a kötelező olvasmányokat, és saját örömére is olvas
− megérti az irodalmi mű szövegszerű és elvont jelentéseit
− összehasonlít egy adott irodalmi művet annak adaptációival
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a megismert epikus mű cselekményét összefoglalja, fordulópontjait önállóan ismertet
− elkülöníti és jellemzi a fő- és mellékszereplőket, megkülönbözteti a helyszíneket, az
idősíkokat, azonosítja az előre- és visszautalásokat
− bemutatja a szerzőhöz és a korszakhoz kapcsolódó legfőbb jellemzőket
FOGALMAK
történelmi regény, elbeszélő, időszerkezet, több szálon futó cselekmény, jellemek
KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK:
Petőfi Sándor: János vitéz
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Választható magyar ifjúsági vagy meseregény (a táblázatban felsorolt művek közül a
szaktanár jelöli ki)
Arany János: Toldi
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Választható világirodalmi ifjúsági regény (a táblázatban felsorolt művek közül a szaktanár
jelöli ki)
MEMORITEREK:
Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék
Petőfi Sándor: János vitéz (részletek)
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem
Arany János: Rege a csodaszarvasról (részlet)

Arany János: Családi kör (részlet)
Arany János: A walesi bárdok (részlet)
Arany János: Toldi (részletek)
Kölcsey Ferenc: Himnusz (1-2. vsz.)
Vörösmarty Mihály: Szózat (1. és 2. vsz.+13.,14. vsz.)
7. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR: Korok és portrék
TANULÁSI EREDMÉNYEK:
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megérti az irodalmi mű szövegszerű és elvont jelentéseit
− összehasonlít egy adott irodalmi művet annak adaptációival
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a megismert epikus művek cselekményét összefoglalja, fordulópontjait önállóan ismertet
− elkülöníti és jellemzi a fő- és mellékszereplőket, megkülönbözteti a helyszíneket, az
idősíkokat, azonosítja az előre- és visszautalásokat
− felismeri a tanult alapvető rímképleteket (páros rím, keresztrím, bokorrím), és
azonosítja az olvasott versek ritmikai, hangzásbeli hasonlóságait és különbségeit
A középkor
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− Képes a korszak irodalmi szövegeinek értelmezésére
– Ismeri az európai kultúra kialakulásának folyamatát
FOGALMAK
középkor, román stílus, gótika, egyházi kultúra, lovagi kultúra, lovagi erények, trubadúrok,
intelem (parainesis), kódex, iniciálé, miniatűr
Reneszánsz, humanizmus, reformáció
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− Ismeri a reneszánsz világképet
− A reformáció és az anyanyelvi kultúra összefüggéseit felismeri
− A reneszánsz irodalom alkotóinak, műfajainak, jellegzetes motívumait ismeri
− A reneszánsz drámaváltozatok elkülöníti
FOGALMAK
reneszánsz, humanizmus, reformáció, könyvnyomtatás, vitézi élet, életkép, dal, epigramma,
dráma, vígjáték (komédia)
Irodalmunk a 17–18. században
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– A korszakban keletkezett irodalmi szövegeket olvassa, értelmezi
– A nemzeti hagyományunk szempontjából szimbolikus irodalmi szövegeinket ismeri
– A barokk jellegzetes műfajainak és stílusjegyeit ismeri
– A hazaszeretet megjelenése a korszak művészetében
FOGALMAK
kuruc kor, toborzódal, bujdosóének, siratóének, levél, emlékirat

A klasszicizmus és a romantika irodalma
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− A felvilágosodás és a romantika korának művelődéstörténeti és irodalmi programjáról
rendelkezik ismeretekkel
− Az irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és egyéni erkölcsi dilemmák
felismeri
− Alapvető lírapoétikai szakterminusokat ismer (lírai én, lírai én pozíciói; hangulati líra,
gondolati líra, közösségi líra; helyzetdal, életkép, megszólító vers)
− Alapvető hangulatok, beszélői attitűdöket, modalitásokat felismer: pl. vidám, könnyed,
humoros, ironikus, emelkedett, fennkölt, meghitt, idilli
− Néhány alapvető lírai műfaj jellemző darabját ismeri (pl.: dal, himnusz, epigramma, óda)
− Alapvető szóképeket felismer: hasonlat, megszemélyesítés, metafora
− A novella és a regény műfaji sajátosságait felismeri
− Novellákat és regények különböző szempontok szerint (téma, műfaj, nyelvi
kifejezőeszközök) értelmez
− A kisepikai és a nagyepikai alkotások különbségeit felismeri(cselekmény, szereplők,
helyszínek, tematikus fókusz, stb.)
FOGALMAK
romantika; közösségi emlékezet, önazonosság; szállóige, szónoklat, humor, óda, elégia, dal,
himnusz, epigramma, kisepika, anekdota, novella, elbeszélés
8. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR: Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− felismeri a tanult alapvető rímképleteket (páros rím, keresztrím, bokorrím), és
azonosítja az olvasott versek ritmikai, hangzásbeli hasonlóságait és különbségeit
− szöveghűen, értőn mondja el a memoriterként tanult lírai műveket
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− azonosítja a versben a lírai én különböző megszólalásait, és elkülöníti a mű szerkezeti
egységeit
− a szövegből vett idézetekkel támasztja alá, és saját szavaival fogalmazza meg a lírai
szöveg hangulati jellemzőit, a befogadás során keletkezett érzéseit és gondolatait
− a nemzeti hagyomány szempontjából meghatározó néhány mű esetén bemutatja a
szerzőhöz és a korszakhoz kapcsolódó legfőbb jellemzőket.
− a megismert epikus művek cselekményét összefoglalja, fordulópontjait önállóan ismertet
− elkülöníti és jellemzi a fő- és mellékszereplőket, megkülönbözteti a helyszíneket, az
idősíkokat, azonosítja az előre- és visszautalásokat
Líra a 20. század első felének magyar irodalmában
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− A nemzeti identitást meghatározó lírai szövegeket olvas és megért
− A 20. század első felében megjelenő művelődéstörténeti és irodalmi programokat képes
bemutatni
− Az irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és egyéni erkölcsi dilemmákat
felismeri, azonosítja

−
−
−
−

Lírai szövegeket poétikai-retorikai-stilisztikai szempontból elemez
Alapvető lírapoétikai szakterminusokat alkalmaz
Alapvető hangulatokat, beszélői attitűdöket, modalitásokat felismer
felismeri a szóképeket: hasonlat, megszemélyesítés, metafora, metonímia, szinesztézia,
szimbólum

FOGALMAK
metonímia, szimbólum; anafora
Epika a 20. század első felének magyar irodalmában
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− Ismeri a 20. század elejének epikai sokszínűségét, pl.: történelmi regény, idill,
iskolaregény, fejlődésregény; népies regény; paródia; lírai novella, realista novella
− Novellákat és regényrészleteket szövegközpontúan elemez
− A novella és az elbeszélés műfaji sajátosságait ismeri
FOGALMAK
kisepika, novella, elbeszélés, iskolaregény, fejlődésregény; népies regény; humor, paródia; lírai
novella, realista novella, aforizma
,,Vérző Magyarország”- Trianon
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− A nemzeti identitás meghatározó lírai szövegeit olvassa, megérti
− Egyes olvasott szövegek jellegzetes poétikai-retorikai alakzatait felismeri
FOGALMAK
békediktátum, elcsatolás, nemzeti trauma, nemzeti érzés, Kárpát-medencei magyarság,
nacionalizmus, patriotizmus
TÉMAKÖR: Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− felismeri a tanult alapvető rímképleteket (páros rím, keresztrím, bokorrím), és
azonosítja az olvasott versek ritmikai, hangzásbeli hasonlóságait és különbségeit
− szöveghűen, értőn mondja el a memoriterként tanult lírai műveket
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− azonosítja a versben a lírai én különböző megszólalásait, és elkülöníti a mű szerkezeti
egységeit
− a szövegből vett idézetekkel támasztja alá, és saját szavaival fogalmazza meg a lírai
szöveg hangulati jellemzőit, a befogadás során keletkezett érzéseit és gondolatait
− a nemzeti hagyomány szempontjából meghatározó néhány mű esetén bemutatja a
szerzőhöz és a korszakhoz kapcsolódó legfőbb jellemzőket.
− a megismert epikus művek cselekményét összefoglalja, fordulópontjait önállóan ismertet
− elkülöníti és jellemzi a fő- és mellékszereplőket, megkülönbözteti a helyszíneket, az
idősíkokat, azonosítja az előre- és visszautalásokat
− drámai műveket olvas és értelmez, előadásokat, feldolgozásokat megnéz (pl.:
mesedráma, vígjáték, ifjúsági regény adaptációja)
Líra a 20. század második felének magyar irodalmában
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− Alapvető hangulatokat, beszélői attitűdöket, modalitásokat felismer
− Néhány lírai műfaj jellemzőit ismeri (lírai önéletrajz, népies dal)

−

Szóképeket, alakzatokat felismer, azonosít

FOGALMAK
lírai önéletrajz, népies dal
Epika a 20. század második felének magyar irodalmában
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− Ismeri a 20. század második felének epikai sokszínűségét, pl.: lírai szociográfia,
egypercesek
− Ismeri az egyperces novella műfaji sajátosságait
FOGALMAK
egyperces, groteszk, humor
Dráma a 20. század második felének magyar irodalmában
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− A drámai döntési helyzeteket, motivációkat, konfliktusokat felismer
− A komikum, a humor tartalmi és nyelvi jellemzőit ismeri
− A monológ és a dialógus szerepét megkülönbözteti
− Drámarészletekből drámaegészt kibont
FOGALMAK
dráma mint műnem, tragédia, komédia, színház; a drámai szerkezet, alapszituáció, bonyodalom,
konfliktus, tetőpont, megoldás; monológ, dialógus, tér- és időviszonyok; drámai szerepkörök,
szereplők rendszere, jellemtípus
TÉMAKÖR: A 20. századi történelem az irodalomban
(II. világháború, holokauszt, romaholokauszt, a kommunista diktatúra áldozatai, 1956)
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− elolvassa a kötelező olvasmányokat, és saját örömére is olvas
− megérti az irodalmi mű szövegszerű és elvont jelentéseit
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a megismert epikus művek cselekményét összefoglalja, fordulópontjait önállóan ismertet
− elkülöníti és jellemzi a fő- és mellékszereplőket, megkülönbözteti a helyszíneket, az
idősíkokat, azonosítja az előre- és visszautalásokat
FOGALMAK
jellemfejlődés, szolidaritás, holokauszt, koncentrációs tábor, diktatúra, forradalom, szovjet
megszállás, emigráció, emigráns irodalom
KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK:
Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője vagy A két koldusdiák
Mikszáth Kálmán: A néhai bárány
Móricz Zsigmond: Pillangó vagy a Légy jó mindhalálig
William Shakespeare: Szentivánéji álom vagy Romeo és Júlia vagy Molière: A képzelt beteg
Szabó Magda: Abigél
MEMORITEREK:
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez
Kölcsey Ferenc: Himnusz – teljes szöveg
Kölcsey Ferenc: Huszt
Kölcsey Ferenc: Emléklapra

Vörösmarty Mihály: Szózat – teljes szöveg
Petőfi Sándor: Nemzeti dal
Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem
Petőfi Sándor: Szeptember végén
Ady Endre: Őrizem a szemed (részlet)
Reményik Sándor: Templom és iskola (részlet)
József Attila: Születésnapomra (részlet)
József Attila: Mama
Radnóti Miklós: Nem tudhatom (részlet)
Kányádi Sándor: Két nyárfa (részlet)

Történelem
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TÉMAKÖR: Személyes történelem
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- felismeri a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló jelentőségét.
- ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait.
- képes az idő ábrázolására pl. időszalag segítségével.
- képes különbséget tenni források között típus és kontextus alapján.
- képes önálló kérdések megfogalmazására a tárgyalt történelmi témával, eseményekkel
kapcsolatban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- egyszerű, személyes történeteket mesél el.
- családi fotókat, tárgyakat gyűjt és rendszerez.
- címert, zászlót, pecsétet készít önállóan.
- a történelmi időt vizuális eszközökkel ábrázolja.
FOGALMAK: kódex

TÉMAKÖR: Fejezetek az ókor történetéből
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- ismeri és fel tudja idézni az európai történelmi hagyományhoz kapcsolódó legfontosabb mítoszokat,
mondákat, történeteket, elbeszéléseket.
- be tudja mutatni az ókor életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az ekkor élt emberek életét
befolyásoló tényezőket.
- időrendbe tud állítani történelmi eseményeket.
- felismeri, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra kapcsolódik az adott történelmi témához.
- képen, egyszerű ábrán ábrázolt folyamatot, jelenséget saját szavaival le tud írni.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- felidézi az ókori egyiptomi, görög és római életmód főbb vonásait.
- bemutatja az ókor hadviselési szokásait.
- beazonosítja a mai magyar településneveket az ókori Pannónia térképén.

- a tanult háborúk okait és következményeit bemutatja; illetve a tanult hősökhöz kapcsolódó
történeteket felidézi.
FOGALMAK: öntözéses földművelés, fáraó, piramis, hieroglifa, városállam, jósda, többistenhit,
olümpiai játékok, monda, provincia, rabszolga, gladiátor, amfiteátrum, falanx, légió, népvándorlás.
Kronológia: Kr. e. 776 az első feljegyzett olümpiai játékok, Kr. e. 753 Róma alapítása a hagyomány
szerint, Kr. e. 490 a marathóni csata, Kr. u. 476 a Nyugatrómai Birodalom bukása.
TÉMAKÖR: A kereszténység
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- tisztában van a zsidó-keresztény kultúra kialakulásának főbb állomásaival, ismeri a legfontosabb
tanításait és hatását az európai civilizációra és Magyarországra.
- össze tudja foglalni saját szavaival hosszabb elbeszélő vagy leíró, valamint rövidebb magyarázó
szövegek tartalmát.
- képes megfigyelni, értelmezni és összehasonlítani a történelemben előforduló különböző emberi
magatartásformákat és élethelyzeteket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- bemutatja Jézus élete legfontosabb eseményeit.
- értelmezi Jézus erkölcsi tanításait.
- felidézi a Héber Biblia máig ható innovációit: egyistenhit, tízparancsolat, heti pihenőnap.
FOGALMAK: egyistenhit, Biblia, Ószövetség/Héber Biblia, Újszövetség, zsidó vallás, keresztény vallás,
keresztség és úrvacsora.

TÉMAKÖR: A középkor világai
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- ismeri és fel tudja idézni az európai történelmi hagyományhoz kapcsolódó legfontosabb mítoszokat,
mondákat, történeteket, elbeszéléseket.
- be tudja mutatni a középkor életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az ekkor élt emberek
életét befolyásoló tényezőket.
- kiemel lényeges információkat (kulcsszavakat) elbeszélő vagy leíró szövegekből, illetve rövidebb
magyarázó szövegekből, és az ezek alapján megfogalmazott kérdésekre egyszerű válaszokat képes
adni;
- időrendbe tud állítani történelmi eseményeket.
- felismeri, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra kapcsolódik az adott történelmi témához.

- képen, egyszerű ábrán ábrázolt folyamatot, jelenséget saját szavaival le tud írni.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- összehasonlítja a középkori és a mai életforma néhány jellegzetességét.
- összehasonlítja az egyes középkori társadalmi rétegek életformáját.
- összehasonlítja a középkori várost és a falut megadott szempontok alapján.
- bemutatja a középkori hadviselés legalapvetőbb jellemzőit.
FOGALMAK: földesúr, lovag, nemes, uradalom, jobbágy, robot, pápa, szerzetes, bencés rend, pálos
rend, kolostor, katolikus, román stílus, gótikus stílus, polgár, céh, iszlám vallás.
TÉMAKÖR: Képek és portrék az Árpád-kor történetéből
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- ismeri és fel tudja idézni a magyar történelmi hagyományhoz kapcsolódó legfontosabb mítoszokat,
mondákat, történeteket, elbeszéléseket.
- fel tudja idézni a középkori magyar történelem legfontosabb eseményeit, jelenségeit, folyamatait,
és fordulópontjait az Árpád-ház kihalásáig.
- ismeri a középkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, illetve szerepüket a
magyar nemzet történetében.
- felismeri, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra kapcsolódik az adott történelmi témához.
- meg tudja vizsgálni, hogy a történet szerzője résztvevője vagy kortársa volt-e az eseményeknek.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- felismeri a mondák és a valóság közötti kapcsolatokat és ellentmondásokat.
- felidéz történeteket az Árpád-kori magyar történelemből.
- felismeri a tanult történelmi személyek jelentőségét.
- a tanult uralkodókat elhelyezi az időszalagon.
FOGALMAK: hunok, finnugor, törzs, vérszerződés, fejedelem, honfoglalás, székelyek, kalandozások,
vármegye, tized, ispán, Szent Korona, tatárok/mongolok, kunok.
895 a honfoglalás, 997/1000–1038 István uralkodása, 1222 az Aranybulla kiadása, 1241–1242 a
tatárjárás, 1301 az Árpád-ház kihalása.
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TÉMAKÖR: Képek és portrék a magyar állam virágkorából
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit a középkorban,
példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára és
együttműködésére.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- felismeri a mondák és a valóság közötti kapcsolatokat és ellentmondásokat.
- értelmezi a tematikus térképet Nagy Lajos hódításairól és Hunyadi János hadjáratairól.
- felismeri a tanult történelmi személyek jelentőségét.
FOGALMAK: aranyforint, kormányzó, végvár, szekérvár, zsoldos.
1456 a nándorfehérvári diadal

TÉMAKÖR: Új látóhatárok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- tisztában van a középkor és újkor világképének fő vonásaival.
- képen, egyszerű ábrán ábrázolt folyamatot, jelenséget saját szavaival le tud írni.
- ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten fontos esemény és
jelenség időpontját;
- felismeri a különböző korokra és régiókra jellemző tárgyakat, alkotásokat, életmódokat, szokásokat,
változásokat, képes azokat összehasonlítani egymással, illetve a mai korral.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- bemutatja a nagy felfedezők útjait.
- összehasonlítja a céheket és a manufaktúrákat.
- bemutatja a világkereskedelem útvonalait térkép segítségével.
- feltárja a reformáció és katolikus megújulás hatását az anyanyelvi kultúra és oktatás területén.
- érvel a vallási türelem mellett.
FOGALMAK: gyarmat, manufaktúra, tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, bank, tőzsde, részvény,
reformáció, református, evangélikus, ellenreformáció és katolikus megújulás, jezsuiták, vallási
türelem, felvilágosodás.
1492 Amerika felfedezése, 1517 a reformáció kezdete.

TÉMAKÖR: Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- ismeri az újkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, illetve szerepüket a
magyar nemzet történetében.
- ismeri a korszak hadviselési szokásait, jellemzőit.
- képes magatartásformák megfigyelésére és jellemzésére.
- képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a hazaszeretet,
önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- rekonstruálja a mohácsi csata eseményeit térkép alapján.
- bemutatja a három részre szakadt országot és a fontosabb török hadjáratokat tematikus térképen.
- értékeli, hogy milyen hatással volt a török uralom Magyarország fejlődésére.
- bemutatja II. Rákóczi Ferenc életútját és személyiségét.
FOGALMAK: szultán, janicsár, török hódoltság, kuruc, labanc, szabadságharc, trónfosztás.
1526 a mohácsi csata, 1541 Buda eleste, 1552 Eger védelme, 1686 Buda visszafoglalása, 1703–1711 a
Rákóczi-szabadságharc.
TÉMAKÖR: Élet a kora újkori Magyarországon
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- be tudja mutatni a korszak életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az egyes történelmi
korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- összehasonlítja a kora újkori életmódot a maival.
- a török kori mezővárosok mindennapjait bemutatja különböző gyűjtött források alapján.
- összehasonlítja a 15. századi és a 18. század végi magyarországi etnikai viszonyait térképen, illetve
táblázatban vagy diagramon szereplő adatok segítségével.
FOGALMAK: nemzetiség, ortodox, barokk. Debrecen, Temesvár.

TÉMAKÖR: Forradalmak kora
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- ismeri és be tudja mutatni a 19. századi modernizáció gazdasági társadalmi és kulturális hatásait
Magyarországon és a világban.
- ismeri a korszak hadviselési szokásait, jellemzőit.
- időrendbe tud állítani történelmi eseményeket, képes az idő ábrázolására pl. időszalag segítségével.
- a tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket, képeket hozzá tudja rendelni egy
adott történelmi korhoz, régióhoz, államhoz.
- a történelmi szereplők megnyilvánulásainak szándékot tulajdonít.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- Véleményt fogalmaz meg a technikai fejlődés előnyeiről és hátrányairól.
- értékeli a francia forradalom pozitívumait és negatívumait.
- véleményt formál Napóleon alakjáról, történelmi szerepéről különböző források alapján.
FOGALMAK: ipari forradalom, gyár, szabad verseny, tömegtermelés, munkanélküliség, forradalom,
diktatúra. 1789 a francia forradalom, 1815 a waterlooi csata.
TÉMAKÖR: A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- ismeri és be tudja mutatni a 19. századi modernizáció gazdasági társadalmi és kulturális hatásait
Magyarországon és a világban.
- példákat tud felhozni arra, hogy a történelem során miként járultak hozzá a magyarok Európa és a
világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez.
- ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit a középkorban és
újkorban, példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára és
együttműködésére.
- valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot a középkori és újkori európai történelmi
folyamatokban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- bemutatja a reformkor legfontosabb vitatémáit.
- felidézi 1848. március 15-e eseményeit képek, dokumentumok, visszaemlékezések segítségével.
- jellemzi a kor történelmi szereplőit tevékenységük bemutatásával.
- méltatja a zsidóság pozitív szerepét a szabadságharcban.

- végigköveti a tavaszi hadjárat hadmozdulatait a térképen.
- A megemlékezik a szabadságharcot követő megtorlás néhány konkrét esetéről (aradi vértanúk, a
zsidóságot sújtó közösségi büntetés)
- értékeli a kiegyezést.
FOGALMAK: országgyűlés, közteherviselés, jobbágyfelszabadítás, sajtószabadság, cenzúra,
miniszterelnök, honvédség, kiegyezés. Széchenyi István, Kossuth Lajos, Batthyány Lajos, Bem József,
Ferenc József, Deák Ferenc. 1830–1848 a reformkor, 1848. március 15. a pesti forradalom, 1849.
október 6. az aradi kivégzések, 1867 a kiegyezés.
7. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR: A modern kor születése
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- tisztában van a 19. és 20. század fontosabb politikai eszméivel és azok hatásaival.
- a tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket, ikonikus szimbólumokat, tárgyakat,
képeket hozzá tudja rendelni egy adott történelmi korhoz, régióhoz, államhoz.
- több szempontból képes megkülönböztetni a történelmi jelenségek és események okait és
következményeit (pl. hosszú vagy rövid távú, gazdasági, társadalmi vagy politikai).
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- képes a 20. század eleji nagyhatalmak azonosítására, és a korabeli világra gyakorolt hatásuk
feltárására térképek és egyszerű ábrák segítségével.
- értelmezi és azonosítja a politikai eszmék legjellemzőbb gondolatait néhány egyszerű és rövid forrás
alapján.
- rendszerezi a 19. századi politikai eszmék céljait és jellemzőit.
FOGALMAK: nacionalizmus, liberalizmus, konzervativizmus, demokrácia, szocializmus, kommunizmus,
keresztényszocializmus, Bismarck, Marx, 1871 Németország egyesítése.
TÉMAKÖR: A dualizmus kora: felzárkózás Európához
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- ismeri az újkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, illetve szerepüket a
magyar nemzet történetében.
- ismeri és be tudja mutatni a 19. és 20. századi modernizáció gazdasági társadalmi és kulturális
hatásait Magyarországon és a világban.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- be tudja mutatni a dualizmus kori vidék és város lakóit és életmódját.
- azonosítani tudja a 20. század eleji és korunk életmódja közötti különbségeket.
- nyomon tudja követni a korszak ipari fejlődését diagramok, táblázatok segítségével.
FOGALMAK: közös ügyek, dualizmus, MÁV, Millennium, emancipáció, urbanizáció, Andrássy Gyula,
1896 a Millennium.
TÉMAKÖR: Az első világháború és következményei
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- ismeri az első világháború legfontosabb eseményeit, jellemzőit, valamint napjainkra is hatással bíró
következményeit.
- ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten fontos esemény,
jelenség és történelmi folyamat időpontját;
- fel tudja idézni az első világháború borzalmait, érveket tud felsorakoztatni a békére való törekvés
mellett.
- biztonsággal használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi események
helyszíneinek azonosítására, egyszerű jelenségek, folyamatok leolvasására, értelmezésére,
vaktérképen való elhelyezésére.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- csoportosítja a fontosabb hadviselő országokat a szövetségi rendszerek szerint.
- összehasonlítja az első világháborús hadviselést a korábbi háborúkéval.
- értékeli a trianoni békediktátum területi és demográfiai következményeit.
FOGALMAK: antant, központi hatalmak, front, állóháború, hátország, bolsevik, tanácsköztársaság,
vörösterror, fehér különítményes megtorlások, kisantant, Tisza István, Lenin, Károlyi Mihály, Horthy
Miklós, 1914–1918 az első világháború, 1917 a bolsevik hatalomátvétel, 1920. június 4. a trianoni
békediktátum.
TÉMAKÖR: Totális diktatúrák
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- ismeri a nemzetiszocialista és a kommunista diktatúrák főbb jellemzőit, az emberiség ellen
elkövetett bűneiket, ellentmondásaikat és ezek következményeit, továbbá a velük szembeni
ellenállás példáit.
- felismeri a különbségeket a demokratikus és a diktatórikus berendezkedések között, érvel a
demokrácia értékei mellett.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- azonosítja a kommunista Szovjetunió és a nemzetiszocialista Németország jellemzőit képi és
szöveges forrásokban.
- összehasonlítja a totális diktatúrákat (pl. jelképek, ideológiák, hatalmi eszközök).
- érvelni tud a 20. század kirekesztő ideológiáival szemben.
FOGALMAK: személyi kultusz, GULAG, totális állam, nemzetiszocializmus, antiszemitizmus, fasizmus,
Sztálin, Hitler
TÉMAKÖR: A Horthy-korszak
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- be tudja mutatni a Horthy-korszak életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az egyes
történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket.
- ismeri az újkori és jelenkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, illetve
szerepüket a magyar nemzet történetében.
- a tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket, ikonikus szimbólumokat, tárgyakat,
képeket hozzá tudja rendelni egy adott történelmi korhoz, régióhoz, államhoz.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- felidézi a Horthy-korszak gazdasági, kulturális, politikai és társadalmi eredményeit és problémáit.
- bemutatja Magyarország külpolitikai céljait és lehetőségeit.
- ismerteti a társadalmi változásokat szöveges és képi források alapján.
FOGALMAK: revízió, numerus clausus, pengő, Bethlen István, Klebelsberg Kuno, Szent-Györgyi Albert,
1920–1944 a Horthy-korszak.
TÉMAKÖR: A második világháború
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- ismeri a második világháború legfontosabb eseményeit, jellemzőit, valamint napjainkra is hatással
bíró következményeit.
- fel tudja idézni az első és második világháború borzalmait, érveket tud felsorakoztatni a békére való
törekvés mellett.
- ismeri a nemzetiszocialista és a kommunista diktatúrák főbb jellemzőit, az emberiség ellen
elkövetett bűneiket, ellentmondásaikat és ezek következményeit, továbbá a velük szembeni
ellenállás példáit.

- ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten fontos esemény,
jelenség és történelmi folyamat időpontját;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- feltárja a nemzetiszocialista Németország és a kommunista Szovjetunió szerepét a háború
kirobbantásában.
- bemutatja a magyar külpolitika háború előtti és alatti törekvéseit és mozgásterét.
- Ítéletet fogalmaz meg a második világháborús népirtásokról és háborús bűnökről.
FOGALMAK: tengelyhatalmak, szövetségesek, bécsi döntések, nyilasok, totális háború, holokauszt,
gettó, deportálás, koncentrációs tábor, zsidótörvények, Franklin D. Roosevelt, Churchill, Teleki Pál,
Szálasi Ferenc, Salkaházi Sára, 1939–1945 a második világháború, 1941. június a Szovjetunió
megtámadása, 1944. március 19. Magyarország német megszállása, 1945. április a háború vége
Magyarországon.
TÉMAKÖR: A megosztott világ
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az egyes
történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket.
- felismeri a különbségeket a demokratikus és a diktatórikus berendezkedések között, érvel a
demokrácia értékei mellett.
- meg tudja vizsgálni, hogy a történet szerzője résztvevője vagy kortársa volt-e az eseményeknek.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- áttekinti és értelmezi a második világháború után kialakult világrendet bemutató térképet.
- összehasonlítja a nyugati világ és a keleti blokk életkörülményeit.
- Információkat szerez, rendszerez és értelmez a két szuperhatalom fegyverkezési versenyéről
diagramok, táblázatok, képek és térképek segítségével.
FOGALMAK: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), hidegháború, vasfüggöny, berlini fal,
szuperhatalom, Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO), Varsói Szerződés, piacgazdaság, jóléti
állam, : Hruscsov, Kennedy.
TÉMAKÖR: Magyarország szovjetizálása
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- be tudja mutatni a Rákosi-korszak életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az egyes
történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket.
- felismeri a különbségeket a demokratikus és a diktatórikus berendezkedések között, érvel a
demokrácia értékei mellett.

- képes élethelyzetek, magatartásformák megfigyelésére és értelmezésére.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- felidézi a Magyarország szovjet megszállása következményeit.
- azonosítja a Rákosi-rendszer jellemzőit, bűneit források, képek alapján.
- bemutatja a határon túli magyarok megpróbáltatásait különböző források alapján.
FOGALMAK: malenkij robot, államosítás, tervgazdaság, Államvédelmi Hatóság (ÁVH), Kovács Béla,
Rákosi Mátyás, Mindszenty József, 1948–1956 a Rákosi-diktatúra.
8. ÉVFOLYAM

TÉMAKÖR: A forradalomtól az ezredfordulóig
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a hazaszeretet,
önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira;
- valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot a jelenkorban az európai történelmi
folyamatokban, valamint napjaink globális folyamataiban.
- ismeri hazája államszervezetét.
- képes megfigyelni, értelmezni és összehasonlítani a történelemben előforduló különböző emberi
magatartásformákat és élethelyzeteket.
- önálló véleményt képes megfogalmazni történelmi szereplőkről, eseményekről, folyamatokról.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- felidézi az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseit.
- összehasonlítja a Kádár-rendszer és napjaink életkörülményeit.
- időrendbe állítja a magyar történelem legfontosabb politikai eseményeit a rendszerváltoztatástól
napjainkig.
FOGALMAK: Molotov-koktél, sortüzek, munkásőrség, Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP),
Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ), úttörő, termelőszövetkezet, háztáji, maszek,
gulyáskommunizmus, rendszerváltoztatás, privatizáció, jogállam, többpártrendszer, Nagy Imre, Kádár
János, Gorbacsov, Reagan, II. János Pál, Antall József, Göncz Árpád, Horn Gyula, Orbán Viktor, 1956.
október 23. a forradalom kitörése, 1956. november 4. a szovjet támadás, 1956–1989 a Kádárrendszer, 1989–1990 a rendszerváltoztatás, 1990 az első szabad választások,

TÉMAKÖR: Együttélés a Kárpát-medencében
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit néhány történelmi
korszakban, beleértve a határon kívüli magyarság sorsát, megmaradásáért folytatott küzdelmét,
példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára és
együttműködésére.
- képes megfigyelni, értelmezni és összehasonlítani a történelemben előforduló különböző emberi
magatartásformákat és élethelyzeteket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- áttekinti a határon túli magyarság történetének főbb fordulópontjait 1920-tól napjainkig.
- példákat gyűjt a Kárpát-medence népeinek együttműködéséről és konfliktusairól a történelem
során.
- néhány információval bizonyítja a nemzeti összetartozás megnyilvánulásait az anyaországi és a
határon túli magyarsággal kapcsolatban.
FOGALMAK: kitelepítés, asszimiláció.
TÉMAKÖR: Népesedés és társadalom
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- felismeri, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra, grafikon vagy diagram kapcsolódik az adott
történelmi témához.
- példákat hoz a történelmi jelenségekre, folyamatokra;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- felidézi a népesedés nagy korszakait és azok jellemzőit.
- információkat gyűjt az élelemtermelés fejlődéséről (például régészeti leletek alapján).
FOGALMAK: háziasítás, nagy pestisjárvány, népességrobbanás, migráció, multikulturalizmus,
terrorizmus, globalizáció, Semmelweis Ignác
TÉMAKÖR: A demokratikus állam
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- felismeri a különbségeket a demokratikus és a diktatórikus berendezkedések között, érvel a
demokrácia értékei mellett.

- kiemel lényeges információkat (kulcsszavakat, tételmondatokat) elbeszélő vagy leíró, illetve
rövidebb magyarázó szövegekből és az ezek alapján megfogalmazott kérdésekre egyszerű válaszokat
adni.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- felidézi a demokrácia kialakulását, állomásait és jellemzi működésüket a különböző történelmi
korszakokban.
- áttekintő ábrát értelmez a magyarországi államszervezetről és a választási rendszerről.
FOGALMAK: népgyűlés, hatalmi ágak, alkotmány, elnök, általános választójog.
TÉMAKÖR: Régiók története
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- be tudja mutatni a jelenkor régióinak életmódját és kultúráját.
- tisztában van a 20. század fontosabb politikai és vallási eszméivel és azok hatásaival.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- felidézi az Európai Unió céljait.
- összehasonlítja a közép-európai régió középkori, újkori és mai térképeit.
- megvitatja az USA, Kína és a Közel-Kelet világpolitikai és gazdasági helyzetét.
FOGALMAK: integráció, euró, Európai Unió, visegrádi együttműködés, polgárháború, nagy fal,
hinduizmus, buddhizmus, kasztrendszer, Korán.
TÉMAKÖR: Mérlegen a magyar történelem
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
- ismeri az újkori és jelenkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, illetve
szerepüket a magyar nemzet történetében.
- példákat tud felhozni arra, hogy a történelem során miként járultak hozzá a magyarok Európa és a
világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez.
- ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit néhány történelmi
korszakban, beleértve a határon kívüli magyarság sorsát, megmaradásáért folytatott küzdelmét,
példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára és
együttműködésére.
- valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot az újkorban és jelenkorban az európai
történelmi folyamatokban, valamint napjaink globális folyamataiban.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- felidézi valamely területen kiemelkedő eredményt elérő magyarok tevékenységét.
- értékeli a Magyar Királyság középkori sikerességének okait.
- érveket gyűjt a Habsburg Birodalomhoz tartozásunk előnyeiről és hátrányairól.
- méltatja szabadságharcainkat az utóbb elért eredmények alapján.
FOGALMAK: Julianus barát, Kőrösi Csoma Sándor, Magyar László; Neumann János, Csonka János,
Galamb József, Kármán Tódor; Papp László, Puskás Ferenc, Egerszegi Krisztina,
Balczó András; Liszt Ferenc, Munkácsy Mihály, Kodály Zoltán, Bartók Béla, Korda Sándor.

Állampolgári ismeretek
8. évfolyam
TÉMAKÖR: Család; a családi szocializáció jellemzői; a hagyományos családmodell
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– felismeri a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló jelentőségét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– értelmezi a családi kohézió alapelemeit, jellemzőit: együttműködés, szeretetközösség,
kölcsönösség, tisztelet;
– értelmezi a család, mint a társadalom alapvető intézményének szerepét és jellemzőit;
– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát.
FOGALMAK
család, házasság, családi szerepek, gyermekvállalás

TÉMAKÖR: A család gazdálkodása és pénzügyei
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– ismeri a családi háztartás összetevőit, értelmezi a család gazdálkodását meghatározó és
befolyásoló tényezőket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– felismeri a családi háztartás gazdasági-pénzügyi fenntarthatóságának és a környezettudatos
életvitel kialakításának társadalmi jelentőségét.
FOGALMAK
családi háztartás, a család bevételei: jövedelmek, társadalmi juttatások, a tulajdonból származó
jövedelmek, örökség, nyeremény, a család kiadásai: létszükségleti kiadások, jóléti (például kulturális,
szabadidős és rekreációs) kiadások, rendkívüli kiadások,fogyasztás, pénzügyi tudatosság, gazdaságipénzügyi fenntarthatóság¸ környezettudatosság;

TÉMAKÖR: Településünk, lakóhelyünk megismerése
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– ismeri településének, lakóhelyének kulturális, néprajzi értékeit, a település történetének
alapvető eseményeit és fordulópontjait;
– ismeri a saját településének, lakóhelyének alapvető jellemzőit, értelmezi a településen működő
intézmények és szervezetek szerepét és működését.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– a lakóhelyével kapcsolatos javaslatokat fogalmaz meg, tervet készít a település fejlesztésének
lehetőségeiről;
– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát
– javaslatokat fogalmaz meg, tervet, tervezetet készít.

FOGALMAK
intézmény, önkormányzat, polgármester, polgármesteri hivatal, jegyző, egyház, vallási közösség,
szervezet, karitatív szervezet, civilszervezet, alapítvány, településfejlesztés, társadalmi felelősség,
fenntarthatóság;

TÉMAKÖR: Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötelezettségek
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– megfogalmazza a nemzeti identitás jelentőségét az egyén és a közösség szempontjából is.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– értelmezi a nemzetek, nemzetállamok helyét és szerepét a globális világban;
– értelmezi a honvédelem jelentőségét a globalizáció korában;
– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát;
– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs
eszközöket.
−
−
−

Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszerének megismerése, elemzése
Népek, nemzetiségek megismerése Magyarországon és a Kárpát-medencében
Nemzetfogalom, nemzeti identitás, nemzetállam; Lokálpatriotizmus, hazafiság, európaiság;
Nemzetiségek, nemzetiségi jogok

FOGALMAK
nemzet, nemzeti identitás, honvédelem, nemzeti kisebbség, nemzetiség, nemzetiségi jogok, Európai
Unió, jogok és kötelezettségek, hazaszeretet, globalizáció, nemzetpolitika

TÉMAKÖR: A magyar állam alapvető intézményei; az állam szerepe a gazdaságban
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– ismeri a magyar állam alapvető intézményeinek feladatkörét és működését;
– értelmezi a törvényalkotás folyamatát;
– azonosítja az igazságszolgáltatás intézményeit és működésük jellemzőit;
– értelmezi az állam gazdasági szerepvállalásának területeit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– felismeri a jogok és kötelességek közötti egyensúly kialakításának és fenntartásának fontosságát;
– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs
eszközöket;
– felismeri a közteherviselés társadalmi és erkölcsi jelentőségét, kiemeli az adómorál javításának
fontosságát.
FOGALMAK
állam, államforma, állampolgárság, alkotmány, Magyarország Alaptörvénye, köztársasági elnök,
Országgyűlés, törvény, Kormány, Alkotmánybíróság, jogképesség, korlátozott jogképesség,
intézmény, polgári per, büntetőper, bíróság, ügyészség, ügyvéd, közteherviselés, adó, adófajták,
adómorál, pénzügyi tudatosság, rendvédelem, katasztrófavédelem;

TÉMAKÖR: Mindennapi
feladatokra

ügyintézés,

felkészülés

a

felnőttkori

szerepekre,

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– azonosítja a mindennapi ügyintézés alapintézményeit, az alapvető ellátó rendszerek funkcióját és
működési sajátosságait;
– megismeri és értelmezi a diákmunka alapvető jogi feltételeit, kereteit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– információkat gyűjt és értelmez a foglalkoztatás, a szakmaszerkezet változásairól;
– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs
eszközöket.
FOGALMAK
ügyfélkapu, kormányablak, kormányhivatal, járási hivatal, polgármesteri hivatal, települési, fővárosi
és kerületi önkormányzat, körjegyzőség, diákmunka, munkaszerződés, pályaorientáció, életpályatervezés

TÉMAKÖR: A fogyasztóvédelem alapjai
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− fogyasztási szokásaiban érvényesíti a tudatosság szempontjait is.
FOGALMAK
fogyasztóvédelem, fogyasztói jogok, fogyasztói társadalom, a fogyasztói érdekek védelme, tudatos
fogyasztó, fenntarthatóság, ökológiai lábnyom

TÉMAKÖR: A nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és szociális ellátás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– értelmezi az alapvető ellátórendszerek funkcióját.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs
eszközöket.
FOGALMAK
köznevelés, felsőoktatás, szakképzés, egészségügyi rendszer, társadalombiztosítás, szociális ellátás,
családtámogatás, kórház, rendelőintézet, szakorvos, háziorvos;

Élő idegen nyelv: angol
5. évfolyam
Angol nyelvi funkciók az 5. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good morning!
Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m OK.)
köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.)
köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.)
bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi! Nice to meet you.)
információkérés, információadás (What’s your name? My name is Peter. How old are you?
I’m 10. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your birthday? On 4th July. What’s
your favourite animal? My favourite animals are cats. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I
haven’t. Have you got any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t.)
hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s wrong?)
hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK.)
bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.)
bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.)
jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Congratulations!)
főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Happy
Easter!)
megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és emailben (Dear Peter, Best wishes)
véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you think? I
think …)
tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like ...? Yes, I do. No, I don’t. What’s your
opinion about …? I think …)
dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it like? It’s
…/ It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... in Hungarian?)
igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I don’t.)
tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know. I have no idea.)
nem értés megfogalmazása (I don’t understand.)
visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it? Can you spell it for me?)
alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)
akarat, kívánság kifejezése (Would you like a ...? Yes, please. No, thanks. I would like …) *
kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry, I
can’t.)
kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank you.
Thank you.)*
betűzés kérésének kifejezése (Could you spell it, please?)
utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read the
text, please.)
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Angol nyelvi elemek, struktúrák az 5. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések
példák):
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are you …? Is he …? Who is
he? What’s that?)
szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Simple (I eat bread for
breakfast. I don’t like cheese. Do you play tennis?)
cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Continuous (Why is she crying? I’m not
listening. I’m leaving.)
létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... Were you …? Was he…?
Who was there? What was that?)
cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple (I ate bread for breakfast. I didn’t
see the film. Did you visit Joe?)
felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout.)
kérdőmondatok, kérdőszavak (who?, when?, where?, what?, how?)
birtoklás: birtokos névmások és ’s genitive (My, your, his/her/its, our, their, Joe’s brother …)
mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children)
mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …, hundred), sorszámok (first, second, third…)
mennyiségi viszonyok: megszámlálható főnevek (How many CDs have you got? I’ve got a lot
of/few CDs.)*
mennyiségi viszonyok: megszámlálhatatlan főnevek (How much money have you got? I’ve
got a lot of/little money.)*
térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right, in, on,
under, opposite, next to, between …)
időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a
week, every day), időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.
It’s quarter to eight.)
minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the
prettiest girl.)*
minőségi viszonyok: rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse)*
modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim. I must go.)
szövegösszetartó eszközök: névelők (a, an, the), mutató névmások (this, that, these, those),
kötőszavak (and, or, but, because), névmások (I, he, they…, me, him, them…), some/any
(There are some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got any matchboxes.
There’s some water in the vase. There isn’t any juice in my glass.)

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:
− az adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó
célnyelvi szöveget;
− az adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó
célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel;
− az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a
tanult nyelvi elemek felhasználásával.
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TÉMAKÖR: Personal topics and topics concerning immediate environment and nature
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt
lineárisan összefűzve;
− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az
ismert szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban;
− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű
nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;
− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
− üzeneteket ír;
− megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel;
− kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot;
− kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget,
elégedetlenséget;
− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is,
többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a személyes és környezeti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi
elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget;
− a személyes és környezeti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi
elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel;
− a személyes és környezeti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő
interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

TÉMAKÖR: Public matters
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális
csatornákon, tanórán kívül is.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a közéleti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó
célnyelvi szöveget;
− a közéleti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó
célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel;
− a közéleti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a
tanult nyelvi elemek felhasználásával.
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TÉMAKÖR: Topics concerning classroom activities
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi
óravezetést és utasításokat, kérdéseket;
− felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz tartozó
témákban;
− képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján;
− változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy
kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel;
− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult
nyelvi elemeket;
− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos
nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során;
− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális
alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során;
− egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló
történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;
− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak, vagy fordulatok ismétlését vagy betűzését
kéri.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, a begyakorolt nyelvi elemeket
tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően alkalmazza;
− a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak megfelelően alkalmazza.

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és
érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból.

TÉMAKÖR: English and language learning
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a célnyelv főbb jellemzőit;
− értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül
is.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben;
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−
−
−
−
−

alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és
befejezéséhez;
digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére;
megold játékos és változatos írásbeli feladatokat rövid szövegek szintjén.
nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik;
nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni.

TÉMAKÖR: Intercultural topics
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait
− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.

TÉMAKÖR: Current topics
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a
hozzájuk tartozó szituációkban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb
hírekkel, eseményekkel.

TÉMAKÖR: Entertainment and playful learning
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és
ismeretszerzésre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal;
− felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra.

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformákban;
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−
−

találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális
csatornákon, tanórán kívül is;
néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal.

6. évfolyam
Angol nyelvi funkciók az 6. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good morning!
Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m OK.)
köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.)
köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.)
bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi! Nice to meet you.)
információkérés, információadás (What’s your name? My name is Peter. How old are you?
I’m 10. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your birthday? On 4th July. What’s
your favourite animal? My favourite animals are cats. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I
haven’t. Have you got any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t.)
hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s wrong?)
hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK.)
bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.)
bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.)
jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Congratulations!)
főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Happy
Easter!)
megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és emailben (Dear Peter, Best wishes)
véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you think? I
think …)
tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like ...? Yes, I do. No, I don’t. What’s your
opinion about …? I think …)
dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it like? It’s
…/ It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... in Hungarian?)
igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I don’t.)
tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know. I have no idea.)
nem értés megfogalmazása (I don’t understand.)
visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it? Can you spell it for me?)
alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)
akarat, kívánság kifejezése (Would you like a ...? Yes, please. No, thanks. I would like …)
kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry, I
can’t.)
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−
−
−
−
−

javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea. Would you like to come to the
cinema? Yes, sure.)
meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t. I’d like to
invite you to my party.)
kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank you.
Thank you.)
betűzés kérésének kifejezése (Could you spell it, please?)
utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read the
text, please.)

Angol nyelvi elemek, struktúrák az 6. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések
példák):
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are you …? Is he …? Who is
he? What’s that?)
szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Simple (I eat bread for
breakfast. I don’t like cheese. Do you play tennis?)
cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Continuous (Why is she crying? I’m not
listening. I’m leaving.)
létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... Were you …? Was he…?
Who was there? What was that?)
cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple (I ate bread for breakfast. I didn’t
see the film. Did you visit Joe?) ;
Past Continuous (I was eating. He wasn’t playingn. Were they singing?); Present Perfect (I
have eaten. He hasn’t come. Have they flown?) *
jövő idejűség kifejezése: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s going to rain.);
Future Simple (I will come. He won’t read. Will they go?)*
felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout.)
kérdőmondatok, kérdőszavak (who?, when?, where?, what?, how?)
birtoklás: birtokos névmások és ’s genitive (My, your, his/her/its, our, their, Joe’s brother …)
mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children)
mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …, hundred), sorszámok (first, second, third…)
mennyiségi viszonyok: megszámlálható főnevek (How many CDs have you got? I’ve got a lot
of/few CDs.)
mennyiségi viszonyok: megszámlálhatatlan főnevek (How much money have you got? I’ve
got a lot of/little money.)
térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right, in, on,
under, opposite, next to, between …)
időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a
week, every day), időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.
It’s quarter to eight.)
minőségi viszonyok: melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the prettiest
girl.)
minőségi viszonyok: rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse);
határozószó ( quickly, badly, well, fast)

A *-gal jelölteket a magasabb óraszámú csoportokban tanítjuk.

−
−

modalitás: ’can’, ’must’, ’have to’ segédige (I can/can’t swim. I must go. I have to go. He
doesn’t have to go. When dou you have to go?)
szövegösszetartó eszközök: névelők (a, an, the), mutató névmások (this, that, these, those),
kötőszavak (and, or, but, because), névmások (I, he, they…, me, him, them…), some/any
(There are some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got any matchboxes.
There’s some water in the vase., There isn’t any juice in my glass.), határozatlan névmások
(somebody, anybody, nobody, everybody)

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:
− az adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó
célnyelvi szöveget;
− az adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó
célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel;
− az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a
tanult nyelvi elemek felhasználásával.

TÉMAKÖR: Personal topics and topics concerning immediate environment and nature
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt
lineárisan összefűzve;
− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az
ismert szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban;
− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű
nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;
− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
− üzeneteket ír;
− megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel;
− kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot;
− kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget,
elégedetlenséget;
− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is,
többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a személyes és környezeti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi
elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget;
− a személyes és környezeti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi
elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel;
− a személyes és környezeti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő
interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával.
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TÉMAKÖR: Public matters
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális
csatornákon, tanórán kívül is.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a közéleti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó
célnyelvi szöveget;
− a közéleti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó
célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel;
− a közéleti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a
tanult nyelvi elemek felhasználásával.

TÉMAKÖR: Topics concerning classroom activities
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi
óravezetést és utasításokat, kérdéseket;
− felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz tartozó
témákban;
− képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján;
− változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg, a tanult nyelvi
eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel;
− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult
nyelvi elemeket;
− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos
nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során;
− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális
alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során;
− egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló
történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;
− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak, vagy fordulatok ismétlését vagy betűzését
kéri.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, a begyakorolt nyelvi elemeket
tanári segítséggel megfelelően alkalmazza;

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít.
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és
érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból.

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

TÉMAKÖR: Intercultural topics
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait
− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.

TÉMAKÖR: Current topics
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a
hozzájuk tartozó szituációkban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb
hírekkel, eseményekkel.

TÉMAKÖR: Entertainment and playful learning
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és
ismeretszerzésre.
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal;
− felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra.

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

7. évfolyam
A 7. évfolyamra megfogalmazott kötelező nyelvi funkciók, nyelvi elemek és struktúrák a következők:
Angol nyelvi funkciók (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):
— megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excuse me. Can I help you?)
— bemutatkozás megfogalmazása (Let me introduce myself.)
— személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your favourite subject? It’s
maths.)
— hogylét iránti érdeklődés és reakció (What’s the matter? I feel…)
— bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. Don’t worry about it. It doesn’t
matter.)
— jókívánságok kifejezésekor a reakció megfogalmazása (Thank you, the same to you.)
— telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (XY speaking.)
— megszólítás, elbúcsúzás személyes levélben (Dear John, Best wishes, Love,)
— véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What’s your opinion? In
my opinion…, What do you think about …? I think …)
— tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (How do you like it? I think it’s…)
— képesség kifejezése (Can you speak French? Are you able to ride a horse? I can understand
French. I am unable to ride a horse.)
— szükségesség kifejezése (Do I have to ...? Do I need to …? You must … We have to …)
— lehetőség kifejezése (It may rain. She might visit us.)
— ígéret kifejezése (Will you help me? Don’t worry, I will. I promise …)
— szándék, kívánság kifejezése (What would you like to do? Would you like to have a rest? I’d
like to see that film.)
— dicséret, kritika kifejezése (It’s great. It’s a good idea. It’s boring.)
— dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it like? It’s
…, It’s made of …, It’s used for ...)
— visszakérdezés, ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?)
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— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand me?
Is it clear? Sorry, what does that mean?)
— betűzés kérése, betűzés (It spells …)
— felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Could you speak a little more slowly, please? Sorry,
that was a bit too fast.)
— öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Are you happy about it? What do you think of that?
How do you feel about it? Great! I’m glad to hear that. I’m so pleased that…, Good for you. I
feel so happy for … I’m sorry to hear that. What a pity. Oh, no! Oh, dear! I feel so sorry for …)
— elégedettség, elégedetlenség, bosszúság kifejezése (What do you think of…? Are you pleased
with …? Are you happy with …? Are you satisfied with …? That’s fine/nice/not bad. That was
fine/good/ nice. I’m quite satisfied with … I’m quite happy with … I’m quite pleased with …
It’s not good enough. That wasn’t very good.)
— csodálkozás kifejezése (How come? Is he? What a surprise!)
— javaslat és arra reagálás (Would you like to come to the cinema? Yes, sure.)
— meghívás és arra reagálás (I’d like to invite you to my party. Thank you, I’m happy to come.)
— információkérés, -adás (When is the next train? What time does the train arrive? Is the boss
here? Yes, he is.)
— egyetértés, egyet nem értés (Do you agree? What’s your opinion? How do you feel about it? I
agree. I don’t agree. I don’t think so.)
— valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (You are right. You are wrong.)
— egymást követő események leírása (What happened? First … then … finally …)
— bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Do you think they will come? They will probably
come.)
Angol nyelvi elemek, struktúrák a 7. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések
példák):
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t finished it yet.)
cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple (I ate bread for breakfast. I didn’t
see the film. Did you visit Joe?) ; Past Continuous (He was playing football.)
cselekvés, történés kifejezése múlt időben ’used to’ szerkezet (I used to play football.)
jövő idejűség kifejezése: ’will’ (When will you be fourteen? I’ll help you.)
felszólító mód: Egyes/Többesszám 1. személy (Let’s go.)
birtoklás: birtokos névmások (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs)
birtoklás kifejezése múlt időben: ’have’ (I didn’t have many friends at school.)
birtoklás kifejezése jövő időben: ’have’ (At the age of 25 I will have a car.)
időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one month.)
időbeli viszonyok: ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it. He has not finished it yet. She
has just entered the room.)
minőségi viszonyok: hosszabb melléknevek fokozása, összehasonlítás (She is the most
intelligent of all. Tom’s younger than Sue. Mary is more beautiful than Sue.)
modalitás: engedélykérés ’could’, ’may’ segédigékkel (Can/could/may I join you?)
modalitás: tanácsadás ’should/shouldn’t’ segédigével (You should ask her.)
modalitás: kötelezettség kifejezése ’have to’ segédigével (Did you have to be there?)
modalitás: tiltás kifejezése ’mustn’t’ segédigével (You mustn’t smoke here.)
szövegösszetartó eszközök: további kötőszavak (e.g. however)
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Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:
− az adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget;
− az adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget;
− az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a
tanult nyelvi elemek felhasználásával.

TÉMAKÖR: Personal topics and topics concerning immediate environment and nature
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt
lineárisan összefűzve;
− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az
ismert szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban;
− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
− összetett írott instrukciókat értelmez;
− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi,
egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;
− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
− véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi
eszközökkel;
− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően,
egyszerű spontán helyzetekben;
− váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál
egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban;
− üzeneteket ír;
− egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, és
arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem
értését;
− kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot;
− kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást;
− kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget,
elégedetlenséget;
− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy
visszakérdez;
− megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel;
− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is,
többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a személyes és környezeti tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget;
− a személyes és környezeti tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget;
− a személyes és környezeti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő
interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával.
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TÉMAKÖR: Public matters
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális
felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát;
− értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szövegekben
a beszélők gondolatmenetét;
− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó,
írott szövegekben megjelenő információkat;
− megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát;
− információt cserél, információt kér, információt ad.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a közéleti tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget;
− a közéleti tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget;
− a közéleti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a
tanult nyelvi elemek felhasználásával.

TÉMAKÖR: Topics concerning classroom activities
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi
óravezetést és utasításokat, kérdéseket;
− aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek- és ifjúsági irodalmi
alkotások közös előadásában;
− egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába;
− felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz tartozó
témákban;
− képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján;
− változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy
kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel;
− szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKTeszközök segítségével is meg tudja valósítani;
− a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi;
− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult
nyelvi elemeket;
− felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat;
− megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat;
− összetett írott instrukciókat értelmez;
− véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban interakciót
folytat;
− néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;
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−
−
−
−

egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló
történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;
összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és/de/vagy);
nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy
visszakérdez;
alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális
alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, a begyakorolt nyelvi elemeket
tanári segítséggel a feladat céljainak megfelelően alkalmazza.

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKTeszközök segítségével is meg tudja valósítani;
− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és
érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból.

TÉMAKÖR: English and language learning
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit;
− értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül
is;
− tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat.
− a tanuló a szövegek létrehozásához nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt
használ.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben;
− alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és
befejezéséhez;
− tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának
lényegét;
− digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére;
− következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet;
− ismeretlen szavak valószínű jelentését a szöveg összefüggéseinek alapján kikövetkezteti az
életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben;
− egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának;
− nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket;
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−
−

nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni;
hibáit többnyire észreveszi és javítja.

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

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

TÉMAKÖR: Entertainment
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
− kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális
felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett
ismereteivel;
− értelmez egyszerű, szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket;
− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó,
írott szövegekben megjelenő információkat;
− összetett írott instrukciókat értelmez;
− érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt.
− rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan;
− üzeneteket ír;
− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és
ismeretszerzésre;
− a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja.
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal;
− felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra.

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít;
− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket, dalokat elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és
ismeretszerzésre,
− rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok kapcsán,
hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával;
− néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal;
− felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre;
− felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra.

8. évfolyam
A 8. évfolyamra megfogalmazott kötelező nyelvi funkciók, nyelvi elemek és struktúrák a következők:
Angol nyelvi funkciók (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):
— megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excuse me. Can I help you?)
— bemutatkozás megfogalmazása (Let me introduce myself.)
— személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your favourite subject? It’s
maths.)
— hogylét iránti érdeklődés és reakció (What’s the matter? I feel…)
— bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. Don’t worry about it. It doesn’t
matter.)
— jókívánságok kifejezésekor a reakció megfogalmazása (Thank you, the same to you.)
— telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (XY speaking.)
— megszólítás, elbúcsúzás személyes levélben (Dear John, Best wishes, Love,)
— véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What’s your opinion? In
my opinion…, What do you think about …? I think …)
— tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (How do you like it? I think it’s…)
— képesség kifejezése (Can you speak French? Are you able to ride a horse? I can understand
French. I am unable to ride a horse.)
— szükségesség kifejezése (Do I have to ...? Do I need to …? You must … We have to …)
— lehetőség kifejezése (It may rain. She might visit us.)
— ígéret kifejezése (Will you help me? Don’t worry, I will. I promise …)
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— szándék, kívánság kifejezése (What would you like to do? Would you like to have a rest? I’d
like to see that film.)
— dicséret, kritika kifejezése (It’s great. It’s a good idea. It’s boring.)
— dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it like? It’s
…, It’s made of …, It’s used for ...)
— visszakérdezés, ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?)
— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand me?
Is it clear? Sorry, what does that mean?)
— betűzés kérése, betűzés (It spells …)
— felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Could you speak a little more slowly, please? Sorry,
that was a bit too fast.)
— öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Are you happy about it? What do you think of that?
How do you feel about it? Great! I’m glad to hear that. I’m so pleased that…, Good for you. I
feel so happy for … I’m sorry to hear that. What a pity. Oh, no! Oh, dear! I feel so sorry for …)
— elégedettség, elégedetlenség, bosszúság kifejezése (What do you think of…? Are you pleased
with …? Are you happy with …? Are you satisfied with …? That’s fine/nice/not bad. That was
fine/good/ nice. I’m quite satisfied with … I’m quite happy with … I’m quite pleased with …
It’s not good enough. That wasn’t very good.)
— csodálkozás kifejezése (How come? Is he? What a surprise!)
— remény kifejezése (I am looking forward to … I hope …)
— javaslat és arra reagálás (Would you like to come to the cinema? Yes, sure.)
— meghívás és arra reagálás (I’d like to invite you to my party. Thank you, I’m happy to come.)
— információkérés, -adás (When is the next train? What time does the train arrive? Is the boss
here? Yes, he is.)
— egyetértés, egyet nem értés (Do you agree? What’s your opinion? How do you feel about it? I
agree. I don’t agree. I don’t think so.)
— valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (You are right. You are wrong.)
— egymást követő események leírása (What happened? First … then … finally …)
— bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Do you think they will come? They will probably
come.)
Angol nyelvi elemek, struktúrák a 7-8. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések
példák):
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t finished it yet.)
cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple (I ate bread for breakfast. I didn’t
see the film. Did you visit Joe?) ; Past Continuous (He was playing football.)
cselekvés, történés kifejezése múlt időben ’used to’ szerkezet (I used to play football.)
jövő idejűség kifejezése: ’will’ (When will you be fourteen? I’ll help you.)
felszólító mód: Egyes/Többesszám 1. személy (Let’s go.)
birtoklás: birtokos névmások (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs)
birtoklás kifejezése múlt időben: ’have’ (I didn’t have many friends at school.)
birtoklás kifejezése jövő időben: ’have’ (At the age of 25 I will have a car.)
időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one month.)
időbeli viszonyok: ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it. He has not finished it yet. She
has just entered the room.)
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minőségi viszonyok: hosszabb melléknevek fokozása, összehasonlítás (She is the most
intelligent of all. Tom’s younger than Sue. Mary is more beautiful than Sue.)
modalitás: engedélykérés ’could’, ’may’ segédigékkel (Can/could/may I join you?)
modalitás: tanácsadás ’should/shouldn’t’ segédigével (You should ask her.)
modalitás: kötelezettség kifejezése ’have to’ segédigével (Did you have to be there?)
modalitás: tiltás kifejezése ’mustn’t’ segédigével (You mustn’t smoke here.)
szövegösszetartó eszközök: további kötőszavak (e.g. however)
Vonatkozó mellékmondat (He enjoyed the book that he read.)
Főnévi igenév és melléknévi igenév (I like skiing. I want to ski.)
Szenvedő szerkezet (jelen, múlt, jövőben) (The boys are/were/ will be chosen.)
feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains.)
függő beszéd kifejezése jelen időben (He says he is tired., I don’t know where he lives., Tell
him to stop it.)

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:
−
−
−

az adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget;
az adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget;
az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a
tanult nyelvi elemek felhasználásával.

TÉMAKÖR: Personal topics and topics concerning immediate environment and nature
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt
lineárisan összefűzve;
− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az
ismert szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban;
− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
− összetett írott instrukciókat értelmez;
− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi,
egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;
− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
− véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi
eszközökkel;
− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően,
egyszerű spontán helyzetekben;
− váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál
egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban;
− üzeneteket ír;
− egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, és
arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem
értését;
− kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot;
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kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást;
kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget,
elégedetlenséget;
nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy
visszakérdez;
megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel;
ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is,
többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a személyes és környezeti tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget;
− a személyes és környezeti tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget;
− a személyes és környezeti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő
interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

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

TÉMAKÖR: Topics concerning classroom activities
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi
óravezetést és utasításokat, kérdéseket;
− aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek- és ifjúsági irodalmi
alkotások közös előadásában;
− egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába;
− felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz tartozó
témákban;
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képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján;
változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg, a tanult nyelvi
eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel;
szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKTeszközök segítségével is meg tudja valósítani;
a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi;
értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult
nyelvi elemeket;
alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos
nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során;
felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat;
megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat;
összetett írott instrukciókat értelmez;
véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban interakciót
folytat;
néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;
egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló
történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;
összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és/de/vagy);
nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy
visszakérdez;
alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális
alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, a begyakorolt nyelvi elemeket
tanári segítséggel a feladat céljainak megfelelően alkalmazza.

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKTeszközök segítségével is meg tudja valósítani;
− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít;
− aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági irodalmi
alkotások közös előadásában.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és
érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból.

TÉMAKÖR: English and language learning
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit;
értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül
is;
tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat.
A tanuló a szövegek létrehozásához nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt
használ.

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

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

TÉMAKÖR: Current topics
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a
hozzájuk tartozó szituációkban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődésének
megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban;
− megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő
hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét.
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TÉMAKÖR: Entertainment
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
− kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális
felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett
ismereteivel;
− értelmez egyszerű, szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket;
− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó,
írott szövegekben megjelenő információkat;
− összetett írott instrukciókat értelmez;
− érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt.
− rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan;
− üzeneteket ír;
− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és
ismeretszerzésre;
− a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal;
− felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra.

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal;
− felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre;
− felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra.
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Matematika
5. évfolyam
TÉMAKÖR: Gondolkodási módszerek: halmazok, matematikai logika, kombinatorika
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− elemeket halmazba rendez több szempont alapján;
− részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol;
− számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol.
− igaz és hamis állításokat fogalmaz meg;
− a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai meggyőzésére;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol.
− állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja.

FOGALMAK
halmaz, elem, halmazábra, részhalmaz, közös rész, egyesítés, számegyenes, „igaz”, „hamis”; nyitott

TÉMAKÖR: Aritmetika, algebra: Természetes számok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− írásban összead, kivon és szoroz;
− ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat
fejben, írásban
− a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen kerekíti;
− a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához ennek
megfelelő tervet készít;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok esetén;
− ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, felismeri az ezekkel képzett számokat a
hétköznapi helyzetekben;
− gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. A hányadost
megbecsüli.

FOGALMAK
helyi érték, alaki érték, valódi érték, osztó, összeadandók, az összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó,
különbség, szorzandó, szorzó, szorzat, a szorzat tényezői, felcserélhetőség, csoportosíthatóság,
széttagolhatóság, osztandó, osztó, hányados, maradék, zárójel, kerekítés, becslés, ellenőrzés

TÉMAKÖR Aritmetika, algebra: Egész számok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat
fejben, írásban
− a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen kerekíti;
− a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához ennek
megfelelő tervet készít;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét;
− ismeri az egész számokat

FOGALMAK
ellentett, negatív szám, előjel, egész szám, abszolút érték, kerekítés, becslés, ellenőrzés

TÉMAKÖR: Aritmetika, algebra: Közönséges törtek
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− törteket összead, kivon, törtet egész számmal szoroz és oszt;
− ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat
fejben, írásban számolás esetén is;
− a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat;
− azonos nevezőjű és különböző nevezőjű törteket összead, kivon;
− törteket egész számmal szoroz és oszt

FOGALMAK
közönséges tört, számláló, nevező, törtvonal, vegyes szám, egyszerűsítés, bővítés, számegyenes, közös
nevező

TÉMAKÖR: Aritmetika, algebra: Tizedes törtek
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében, eredményét összeveti előzetes
becslésével;
− írásban összead, kivon és szoroz;
− ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat
fejben, írásban;
− a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen kerekíti;
− a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához ennek
megfelelő tervet készít;

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tizedes törteket összead, kivon, egész számmal szoroz és oszt;
− gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtet legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban
oszt;

FOGALMAK
kerekítés, összeadás, kivonás, szorzás, osztás, zárójel, műveleti sorrend

TÉMAKÖR: Függvények és sorozatok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− sorozatokat adott szabály alapján folytat;
− néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz képzési szabályt.
− tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot ábrázol, megadott pont
koordinátáit leolvassa.

FOGALMAK
megfeleltetés, koordináta-rendszer, pont koordinátái, grafikon, sorozat, számsorozat, szabály

TÉMAKÖR: Geometria: Síkgeometria
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− meghatározza a sokszögek kerületét;
− meghatározza a téglalap és a négyzet területét;
− ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom
szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén;
− téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja;
− a képleteket megalapozó összefüggéseket érti.
− ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húrtrapéz,
négyzet;
− ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a halmazábrájukat;
− ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között;
− geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek megfelelő
ábrát;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint összehasonlítja, méri,
csoportosítja azokat;
− csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint;
− felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat.
− a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít;
− szakaszfelező merőlegest készít

FOGALMAK
szög és mértékegységei (fok, szögperc), szögfajták, kerület, terület mértékegységei, síkidom, sokszög,
téglalap, négyzet, merőlegesség, párhuzamosság, szakaszfelező merőleges

TÉMAKÖR: Geometria: Térgeometria
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a kocka és a téglatest hálóját elkészíti;
− ismeri a kocka, a téglatest következő tulajdonságait: határoló lapok típusa, száma, egymáshoz
viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló;
− ismeri a gömb tulajdonságait;
− a kocka, a téglatest tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában.

FOGALMAK
test, kocka, téglatest, lap, él, csúcs, lapátló, testátló, alaprajz, háló, nézet

TÉMAKÖR: Statisztika és valószínűség
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és az ábrát
elkészíti;
− adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos eszközökkel;
− különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak;
− megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy digitális
forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket fogalmaz meg;
− konkrét adatsor esetén átlagot számol
− valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, rendezi és
ábrázolja digitálisan is;
− valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ;
− ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, a
„biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ki tudja számolni egy adatsorban az átlag értékét;

FOGALMAK
adat, diagram, átlag, valószínűségi kísérlet, „biztos” esemény; „lehetséges, de nem biztos ” esemény;
„lehetetlen” esemény

6. évfolyam
TÉMAKÖR: Gondolkodási módszerek: halmazok, matematikai logika, kombinatorika
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− elemeket halmazba rendez több szempont alapján;
− részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol;
− számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol.
− igaz és hamis állításokat fogalmaz meg;
− a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai meggyőzésére;
− Halmazok közös részének és egyesítésének megállapítása ábrázolás segítségével.
− összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez szükséges
módszereket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol.
− állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja.

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

TÉMAKÖR: Aritmetika, algebra: Természetes számok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett számok
prímtényezős felbontását 1000-es számkörben;
− meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok esetén;
− ismeri és alkalmazza a 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság
szabályait;
− a természetes számokat osztóik száma alapján és adott számmal való osztási maradékuk szerint
csoportosítja.

FOGALMAK
helyi érték, alaki érték, valódi érték, osztó, prím szám, összetett szám, közös osztó, többszörös, közös
többszörös

TÉMAKÖR Aritmetika, algebra: Egész számok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat
fejben és írásban;
− a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen kerekíti;
− a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához ennek
megfelelő tervet készít;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét;
− ismeri az egész számokat.

FOGALMAK
ellentett, negatív szám, előjel, egész szám, abszolút érték, kerekítés, becslés, ellenőrzés

TÉMAKÖR: Aritmetika, algebra: Közönséges törtek
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében, eredményét összeveti előzetes
becslésével;
− ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat
fejben, írásban számolás esetén is;
− a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat;
− megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és tizedes tört alakját.
− meghatározza konkrét számok reciprokát.

FOGALMAK
közönséges tört, számláló, nevező, törtvonal, vegyes szám, egyszerűsítés, bővítés, racionális szám,
számegyenes, közös nevező, reciprok

TÉMAKÖR: Aritmetika, algebra: Tizedes törtek
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében, eredményét összeveti előzetes
becslésével;
− írásban összead, kivon, szoroz és oszt;
− ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat
fejben, írásban;
− a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen kerekíti;
− a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához ennek
megfelelő tervet készít;

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek esetén;
− megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és tizedes tört alakját.
− tizedes törteket összead, kivon, szoroz és oszt;

FOGALMAK
kerekítés, egyszerűsítés, bővítés, tizedes tört, tizedesvessző, helyi értékes írásmód, racionális szám,
számegyenes

TÉMAKÖR: Aritmetika, algebra: Arányosság, százalékszámítás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben;
− felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját;
− ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő százalékszámítási
feladatokat megold;
− ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom
szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén;
− idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi értékes
gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a százalék fogalmát;
− idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált.

FOGALMAK
arány, egyenes arányosság, hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységei, alap, százalék
érték, százalékláb

TÉMAKÖR: Aritmetika, algebra: Egyenletek, szöveges feladatok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold;
− különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít;
− matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatokat
következtetéssel vagy egyenlettel megold;
− gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel
megold;
− gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megoldását ellenőrzi.

FOGALMAK
becslés, ellenőrzés

TÉMAKÖR: Függvények és sorozatok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre;
− felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben;
− felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot ábrázol, megadott pont
koordinátáit leolvassa.

FOGALMAK
megfeleltetés, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, pont koordinátái, grafikon

TÉMAKÖR: Geometria: Síkgeometria
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét;
− ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom
szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén;
− téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja;
− a képleteket megalapozó összefüggéseket érti.
− ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget;
− ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv közti
különbség, átló fogalma;
− ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húrtrapéz,
négyzet;
− ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a halmazábrájukat;
− a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában;
− ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között;
− ismeri a háromszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, háromszög-egyenlőtlenség;
− geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek megfelelő
ábrát;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint összehasonlítja, méri,
csoportosítja azokat;
− csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint;
− felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat.
− a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít;
− ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, szögfelezőt, merőleges és párhuzamos
egyeneseket szerkeszt, szöget másol.

FOGALMAK
szög és mértékegységei (fok, szögperc), szögfajták, kerület, terület mértékegységei, síkidom, sokszög,
téglalap, négyzet, trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, merőlegesség, párhuzamosság,
szakaszfelező merőleges, hegyesszögű, derékszögű, tompaszögű háromszög, magasság

TÉMAKÖR: Geometria: Transzformációk
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megszerkeszti alakzatok tengelyes tükörképét;
− geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek megfelelő
ábrát;
− ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tapasztalatot szerez a síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben;
− felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat;

FOGALMAK
szimmetriatengely, tengelyes szimmetria, merőlegesség, párhuzamosság, szakaszfelező merőleges,
szögfelező félegyenes

TÉMAKÖR: Geometria: Térgeometria
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a kocka és a téglatest hálóját elkészíti;
− testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján;
− ismeri a kocka, a téglatest következő tulajdonságait: határoló lapok típusa, száma, egymáshoz
viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló;
− ismeri a gömb tulajdonságait;
− a kocka, a téglatest, a gömb tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában.

FOGALMAK
test, kocka, téglatest, lap, él, csúcs, lapátló, testátló, alaprajz, háló, nézet

TÉMAKÖR: Statisztika és valószínűség
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és az ábrát
elkészíti;
− adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos eszközökkel;
− különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak;
− megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy digitális
forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket fogalmaz meg;
− konkrét adatsor esetén átlagot számol

−
−
−

valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, rendezi és
ábrázolja digitálisan is;
valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ;
ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, a
„biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ki tudja számolni egy adatsorban az átlag értékét;

FOGALMAK
adat, diagram, átlag, valószínűségi kísérlet, „biztos” esemény; „lehetséges, de nem biztos ” esemény;
„lehetetlen” esemény

7. évfolyam
TÉMAKÖR: Gondolkodási módszerek: halmazok, matematikai logika, kombinatorika
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol;
− számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol.
− tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan összeállít;
− a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza;
− összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez szükséges
módszereket;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− elemeket halmazba rendez több szempont alapján;
− részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol;
− számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol;
− ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre.
− igaz és hamis állításokat fogalmaz meg;
− konkrét szituációkat szemléltet gráfok segítségével.

FOGALMAK
metszet, unió, természetes szám, egész szám, racionális szám; véges, végtelen szakaszos és végtelen
nem szakaszos tizedes tört, „minden”, „van olyan”, gráf, gráf csúcsa, gráf éle

TÉMAKÖR: Aritmetika, algebra: Racionális számok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett számok
prímtényezős felbontását 1000-es számkörben;

−
−
−

meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét;
pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványát kiszámolja;
ismeri az 1-nél nagyobb számok normál alakját

FOGALMAK
prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös
többszörös, hatvány, hatványalap, hatványkitevő, hatványérték, négyzetszám, négyzetszámok

TÉMAKÖR: Aritmetika, algebra: Arányosság, százalékszámítás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az
szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén;
− felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben;
− felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját.

űrtartalom

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő százalékszámítási
feladatokat megold;
− idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi értékes
gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint.

FOGALMAK
egyenes arányosság, arányos osztás, fordított arányosság, százalék, alap, százalék érték, százalékláb,
terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységei

TÉMAKÖR: Aritmetika, algebra: Egyenlet, szöveges feladat
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− egyszerű betűs kifejezésekkel összeadást, kivonást végez, és helyettesítési értéket számol;
− egy- vagy kéttagú betűs kifejezést számmal szoroz, két tagból közös számtényezőt kiemel;
− egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold;
− matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatokat
következtetéssel vagy egyenlettel megold;
− gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel
megold;
− gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez.

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

TÉMAKÖR: Függvények, sorozatok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben;
− felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre;
− értéktáblázatok adatait grafikusan ábrázolja;
− egyszerű grafikonokat jellemez.

FOGALMAK
megfeleltetés; egyenes és fordított arányosság; grafikon, függvény, lineáris függvény

TÉMAKÖR: Geometria: Síkgeometria
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv közti
különbség, átló fogalma;
− ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húrtrapéz,
négyzet;
− ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a halmazábrájukat;
− a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában;
− ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között.

FOGALMAK
négyszög, konvex, konkáv, átló, trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, húrtrapéz, körvonal, körlap,
középpont, sugár, húr, átmérő, szelő, érintő, körcikk, körgyűrű, magasság

TÉMAKÖR: Geometria: Transzformációk
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét, eltolt képét;
− geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek megfelelő
ábrát;

FOGALMAK
szimmetria-középpont, középpontos szimmetria, kicsinyítés, nagyítás, vektor, eltolás

TÉMAKÖR: Geometria: Térgeometria
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az
szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén.

űrtartalom

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla hálóját elkészíti;
− testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján;
− ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla következő tulajdonságait: határoló lapok típusa,
száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló;
− egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja, egyenes
hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket megalapozó
összefüggéseket érti;
− ismeri a gömb tulajdonságait;
− a kocka, a téglatest, a hasáb, a henger, a gúla, a gömb tulajdonságait alkalmazza feladatok
megoldásában.

FOGALMAK
hasáb, henger, gúla, gömb, alaplap, alapél, oldallap, oldalél, testmagasság

TÉMAKÖR: Statisztika és valószínűség
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), a középső
adatot (medián), és ezeket összehasonlítja.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és az ábrát
elkészíti;
− adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel is;
− különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak;
− megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy digitális
forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket fogalmaz meg;
− konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), a középső
adatot (medián), és ezeket összehasonlítja.
− valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ;
− ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, a
„biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál.

FOGALMAK
oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram, pontdiagram, módusz, medián, átlag, esély, gyakoriság,
relatív gyakoriság

8. évfolyam
TÉMAKÖR: Gondolkodási módszerek: halmazok, matematikai logika, kombinatorika
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− elemeket halmazba rendez több szempont alapján;
− részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol;
− számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol;
− véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét (metszetét),
egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben;
− ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre.
− igaz és hamis állításokat fogalmaz meg;
− tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan összeállít;
− a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza;
− összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez szükséges
módszereket;
− konkrét szituációkat szemléltet gráfok segítségével.

FOGALMAK
kiegészítő halmaz (komplementer), metszet, unió, természetes szám, egész szám, racionális szám;
véges, végtelen szakaszos és végtelen nem szakaszos tizedes tört, „minden”, „van olyan”, gráf, gráf
csúcsa, gráf éle

TÉMAKÖR: Aritmetika, algebra: Racionális számok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett számok
prímtényezős felbontását 1000-es számkörben;
− meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét;
− ismeri a legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös ismeretének alkalmazását;
− racionális számok pozitív egész kitevőjű hatványát kiszámolja;
− számok négyzetgyökét meghatározza.
− ismeri a számok normál alakját
− ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban.
− Négyzet területéből a négyzet oldalának meghatározása, ha a terület mérőszáma négyzetszám

FOGALMAK
prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös
többszörös, hatvány, hatványalap, hatványkitevő, hatványérték, négyzetszám, négyzetgyök

TÉMAKÖR: Aritmetika, algebra: Arányosság, százalékszámítás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben;
− felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját.
− ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő százalékszámítási
feladatokat megold;
− idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi értékes
gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint.

FOGALMAK
törtrész, egyenes arányosság, arányos osztás, fordított arányosság, százalék, alap, százalék érték,
százalékláb, terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységei

TÉMAKÖR: Aritmetika, algebra: Egyenlet, szöveges feladat
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− egyszerű betűs kifejezésekkel összeadást, kivonást végez, és helyettesítési értéket számol;
− egy- vagy kéttagú betűs kifejezést számmal szoroz, két tagból közös számtényezőt kiemel;
− egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold;
− matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatokat
következtetéssel vagy egyenlettel megold;
− gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel
megold;
− gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez.

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

TÉMAKÖR: Függvények, sorozatok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre;
− értéktáblázatok adatait grafikusan ábrázolja;
− egyszerű grafikonokat jellemez;
− felismeri a lineáris függvény, az abszolút érték függvény és a másodfokú függvény grafikonját;
− felismeri a számtani és a mértani sorozatokat.

FOGALMAK
megfeleltetés; egyenes és fordított arányosság; grafikon, függvény, lineáris függvény, abszolút érték
függvény, másodfokú függvény, szélsőérték, monotonitás, számtani sorozat, mértani sorozat

TÉMAKÖR: Geometria: Síkgeometria
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv közti
különbség, átló fogalma;
− ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húrtrapéz,
négyzet; meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét;
− ismeri a háromszög nevezetes vonalait, pontjait
− ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a halmazábrájukat;
− a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában;
− ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között;
− ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban;

FOGALMAK
négyszög, konvex, konkáv, átló, trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, húrtrapéz, körvonal, körlap,
középpont, sugár, húr, átmérő, szelő, érintő, körcikk, körgyűrű, szakaszfelező merőleges, szögfelező,
körülírható kör, beírható kör, magasságvonal, magasságpont, súlyvonal, súlypont, középvonal

TÉMAKÖR: Geometria: Transzformációk
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét, eltolt képét;
− geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek megfelelő
ábrát;
− felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben;

FOGALMAK

TÉMAKÖR: Geometria: Térgeometria
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla hálóját elkészíti;
− testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján;
− ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla következő tulajdonságait: határoló lapok típusa,
száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló;
− egyenes hasáb, henger téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja,
egyenes hasáb, henger felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket
megalapozó összefüggéseket érti;
− ismeri a gömb tulajdonságait;
− a kocka, a téglatest, a hasáb, a gúla, a gömb tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában;
− ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom
szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén.

FOGALMAK
hasáb, henger, gúla, gömb, alaplap, alapél, oldallap, oldalél, testmagasság

TÉMAKÖR: Statisztika és valószínűség
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és az ábrát
elkészíti;
− adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel is;
− különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak;
− megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy digitális
forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket fogalmaz meg;
− konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), a középső
adatot (medián), és ezeket összehasonlítja.
− valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, rendezi és
ábrázolja digitálisan is;
− valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ;
− ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, a
„biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál.
− konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), a középső
adatot (medián), és ezeket összehasonlítja.

FOGALMAK
oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram, pontdiagram, módusz, medián, átlag, esély, gyakoriság,
relatív gyakoriság

Digitális kultúra
5. ÉVFOLYAM

TÉMAKÖR: Algoritmizálás és blokkprogramozás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön;
− egyszerű algoritmusokat elemez és készít;
− ismeri a kódolás eszközeit;
− adatokat kezel a programozás eszközeivel.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat;
− ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
− ismeri a programozási környezet alapvető eszközeit;
− a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia) alkalmaz
blokkprogramozási nyelven.

a

tanult

FOGALMAK
algoritmus, folyamat, adat, adattípus, szöveges adatok, számok, bemenet, kimenet,
problémamegoldó tevékenység, változó, algoritmus leírása, szekvencia, lépésenkénti finomítás elve

TÉMAKÖR: Online kommunikáció
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai
környezetének elektronikus szolgáltatásait.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az
adatok védelmét biztosító lehetőségeket.
FOGALMAK
online identitás, e-mail, chat

TÉMAKÖR: Robotika
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit.
FOGALMAK
algoritmus, blokkprogramozás, kódolás, robot

TÉMAKÖR: Bemutatókészítés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat;
− ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a
szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
− etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza;
− a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét,
illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat.
FOGALMAK
prezentáció, animáció, dokumentumformátum,
információforrások etikus felhasználása

csoportmunka

eszközei,

lényegkiemelés,

TÉMAKÖR: Multimédiás elemek készítése
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít.
FOGALMAK
rajz, rasztergrafika létrehozása, rasztergrafika szerkesztése, rajzeszközök; kép, hang, video digitális
rögzítése; digitalizáló eszköz

TÉMAKÖR: Az információs társadalom, e-Világ
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri;
− az internetes adatbázis-kezelő rendszerek keresési űrlapját helyesen tölti ki.
FOGALMAK
e-Világ; e-ügyintézés; virtuális személyiség; információs társadalom

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül;
− önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét;

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat;
− az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli.
FOGALMAK
adat, információ, hír, digitalizálás, minőség, ergonómia, be- és kiviteli periféria, háttértár,
kommunikációs eszközök, fájl, fájlműveletek, mappa, mappaműveletek

6. ÉVFOLYAM

TÉMAKÖR: Algoritmizálás és blokkprogramozás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön;
− egyszerű algoritmusokat elemez és készít;
− ismeri a kódolás eszközeit;
− adatokat kezel a programozás eszközeivel.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat;
− ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
− ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszközeit;
− a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a tanult
blokkprogramozási nyelven;
− tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről;
− mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.
FOGALMAK
algoritmus, folyamat, adat, adattípus, szöveges adatok, számok, bemenet, kimenet,
problémamegoldó tevékenység, változó, algoritmus leírása, szekvencia, elágazás, ciklus, ciklusok
fajtái, feltétel, algoritmustervezés, lépésenkénti finomítás elve, fejlesztői felület, blokkprogramozás,
kódolás, tesztelés, elemzés, hibajavítás

TÉMAKÖR: Online kommunikáció
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai
környezetének elektronikus szolgáltatásait;
− ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az
adatok védelmét biztosító lehetőségeket;
− önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat.

FOGALMAK
online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások, adattárolás, megosztás

TÉMAKÖR: Robotika
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
− adatokat gyűjt szenzorok segítségével;
− mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit.
FOGALMAK
robot, szenzor, algoritmus, blokkprogramozás, kódolás, vezérlés

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a
szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
− a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét,
illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat;
− ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás);
− etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.
FOGALMAK
szövegbevitel, megnyitás, mentés, kijelölés, másolás, törlés, áthelyezés, szövegegységek, karakter,
karakter formázása, karakter típusa, karakter stílusa, karakter mérete, bekezdés, bekezdés
formázása, behúzás, margó, lapméret, helyesírás-ellenőrző, elválasztás, kép beillesztése, képméret
változtatása, információforrások etikus felhasználása, idézés szabályai

TÉMAKÖR: Multimédiás elemek készítése
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót;
− digitális képeken képkorrekciót hajt végre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít;
− bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít.

FOGALMAK
rajz, rasztergrafika létrehozása, rasztergrafika szerkesztése, rajzeszközök; kép, hang, video digitális
rögzítése; digitalizáló eszköz, képszerkesztési műveletek, transzformációk, színválasztás, retusálás,
képméret változtatása

TÉMAKÖR: Az információs társadalom, e-Világ
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit;
− ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri;
− az internetes adatbázis-kezelő rendszerek keresési űrlapját helyesen tölti ki;
− ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét;
− védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér.
FOGALMAK
e-Világ; e-ügyintézés; virtuális személyiség; információs társadalom; adatbiztonság; adatvédelem;
digitális eszközöktől való függőség

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül;
− önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét;
− önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat;
− használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat;
− az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és elhárítja
az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat;
− értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról beszámol.
FOGALMAK
adat, információ, hír, digitalizálás, minőség, ergonómia, be- és kiviteli periféria, háttértár,
kommunikációs eszközök, fájl, fájlműveletek, mappa, mappaműveletek, mobileszközök operációs
rendszere, helyi hálózat, jogosultságok, etikus információkezelés.

7. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR: Algoritmizálás és blokkprogramozás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− értelmezi az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatát;
− egyszerű algoritmusokat elemez és készít;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat;
− ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
FOGALMAK
algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód,

TÉMAKÖR: Online kommunikáció
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai
környezetének elektronikus szolgáltatásait;
− ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az
adatok védelmét biztosító lehetőségeket;
FOGALMAK
online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások

TÉMAKÖR: Robotika
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− adatokat gyűjt szenzorok segítségével;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit.
FOGALMAK
robot, szenzor,

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

−
−

ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a
szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét,
illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat;

FOGALMAK
szövegszerkesztési alapelvek, tipográfia, dokumentumok szerkezete, objektumok, élőfej, élőláb,
táblázat szövegben, táblázat tulajdonságai, dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei,
webes dokumentumkészítés, információforrások etikus felhasználása

TÉMAKÖR: Bemutatókészítés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza;
FOGALMAK
prezentáció, multimédiás objektum, dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei,

TÉMAKÖR: Multimédiás elemek készítése
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít;
FOGALMAK
képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés, fotó, hang, video készítése, szerkesztése,
felhasználása,

TÉMAKÖR: Táblázatkezelés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− az adatokat táblázatos formába rendezi és formázza;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű statisztikai
függvényeket használ táblázatkezelő programban;
FOGALMAK
táblázatkezelési alapfogalmak, cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, adatok
táblázatos formába rendezése, adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, relatív és abszolút
cellahivatkozás,

TÉMAKÖR: Az információs társadalom, e-Világ
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit;
− ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét;
− online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket;
− ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont egyidejű
érvényesítésének lehetőségét;
FOGALMAK
e-Világ, e-kereskedelem, e-bank, e-állampolgárság, virtuális személyiség, információs társadalom,
adatvédelem, internetes bűnözés, digitális eszközöktől való függőség

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül;
− önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett
alkalmazások használatában;
− az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és elhárítja
az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat;
FOGALMAK
adat, információ, hír, digitalizálás, digitalizálás minősége, kódolás, kódolási problémák, ergonómia,
be- és kikapcsolás folyamata, be- és kiviteli periféria, háttértár, kommunikációs eszközök, működési
elv, működési paraméterek, hálózatok felhasználási területei,

8. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR: Algoritmizálás és blokkprogramozás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a kódolás eszközeit;
− adatokat kezel a programozás eszközeivel.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a tanult
blokkprogramozási nyelven;
− tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről;
− vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban.

FOGALMAK
szekvencia, elágazás, ciklus, elemi adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek,
eljárás, függvény, kódolás, animáció, grafika programozása, objektumorientált gondolkozás,
típusfeladatok, tesztelés, elemzés, hibajavítás

TÉMAKÖR: Online kommunikáció
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai
környezetének elektronikus szolgáltatásait;
− ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat.
FOGALMAK
online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások

TÉMAKÖR: Robotika
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit.
− csoportos feladatmegoldások és projektmunkák során
FOGALMAK
blokkprogramozás, vezérlési szerkezetek, vezérlés, elágazás, ciklus

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás);
− a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában van a
nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival;
− etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.
FOGALMAK
szövegszerkesztési alapelvek, tipográfia, dokumentumok szerkezete, objektumok, élőfej, élőláb,
táblázat szövegben, táblázat tulajdonságai, dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei,
webes dokumentumkészítés, információforrások etikus felhasználása

TÉMAKÖR: Bemutatókészítés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a
szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
− etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét,
illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat.
FOGALMAK
lényegkiemelés, dokumentum belső szerkezete, információforrások etikus felhasználása

TÉMAKÖR: Multimédiás elemek készítése
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− digitális képeken képkorrekciót hajt végre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít.
FOGALMAK
rasztergrafika, vektorgrafika, görbék, csomópontok, csomópontműveletek

TÉMAKÖR: Táblázatkezelés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− problémákat old meg táblázatkezelő program segítségével.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− az adatok szemléltetéséhez diagramot készít;
− tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról.
FOGALMAK
saját képletek szerkesztése, függvények használata, paraméterezés, adatok csoportosítása, diagram
létrehozása, diagram szerkesztése, diagramtípusok

TÉMAKÖR: Az információs társadalom, e-Világ
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit;
− ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az
adatok védelmét biztosító lehetőségeket;

−

védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér.

FOGALMAK
e-Világ, e-kereskedelem, e-bank, e-állampolgárság, virtuális személyiség, információs társadalom,
adatvédelem, internetes bűnözés, digitális eszközöktől való függőség

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat;
− használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról beszámol;
− tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével,
továbbításával kapcsolatos problémák kezeléséről;
− ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit.
FOGALMAK
mobileszközök operációs rendszere, operációs rendszerek eszközkezelése, operációs rendszer
segédprogramjai, állományok és könyvtárak tömörítése, helyi hálózat, jogosultságok, etikus
információkezelés

Természettudomány
5. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR: Anyagok és tulajdonságaik
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott vagy
önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat;
− felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok
tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre
gyakorolt hatásukat;
− önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai paraméterek
meghatározására;
− önállóan végez egyszerű kísérleteket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a víz különböző tulajdonságait, különböző
szempontok alapján rendszerezi a vizek fajtáit;
− megfigyeli a különböző halmazállapot-változásokhoz (olvadás, fagyás, párolgás, forrás,
lecsapódás) kapcsolódó folyamatokat, példákat gyűjt hozzájuk a természetben, a háztartásban és
az iparban;
− bizonyítja és hétköznapi példákkal alátámasztja a víz fagyásakor történő térfogat-növekedést;
− kísérletek során megfigyeli a különböző halmazállapotú anyagok vízben való oldódásának
folyamatát;
− felismeri az olvadás és az oldódás közötti különbséget kísérleti tapasztalatok alapján;
− tűz esetén ismeri a szükséges teendőket;
− megfigyeli a talaj élő és élettelen alkotóelemeit, tulajdonságait, összehasonlít különböző típusú
talajféleségeket, valamint következtetések révén felismeri a talajnak mint rendszernek a
komplexitását;
− korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a levegő egyes tulajdonságait;
− vizsgálat révén azonosítja a tipikus lágy szárú és fás szárú növények részeit;
− megkülönbözteti a hely- és helyzetváltoztatást, és példákat keres ezekre megadott szempontok
alapján.
− 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

FOGALMAK
anyag, halmazállapot, halmazállapot-változás, olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás, oldódás,
éghető, éghetetlen, talaj, humusz, talajnedvesség, légnyomás, hőmérséklet, mozgás, helyváltoztatás,
helyzetváltoztatás

TÉMAKÖR: Mérések, mértékegységek, mérőeszközök
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott vagy
önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat;
− felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok
tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre
gyakorolt hatásukat;
− önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai paraméterek
meghatározására;
− önállóan végez egyszerű kísérleteket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket a hőmérséklet, a hosszúság, a
tömeg, az űrtartalom és az idő meghatározására;
− észleli, méri az időjárási elemeket, a mért adatokat rögzíti, ábrázolja;
− Magyarországra vonatkozó adatok alapján kiszámítja a napi középhőmérsékletet, a napi és évi
közepes hőingást;
− leolvassa és értékeli a Magyarországra vonatkozó éghajlati diagramok és éghajlati térképek
adatait.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− 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
− Hazánkra vonatkozó éghajlati diagramok és éghajlati térképek leolvasása és értékelése
FOGALMAK
becslés, időjárás, éghajlat, középhőmérséklet, hőmérséklet-változás, éghajlati diagram, éghajlati
térkép, hőmérséklet, csapadék

TÉMAKÖR: Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott vagy
önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat;
− felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok
tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre
gyakorolt hatásukat;

−
−

önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai paraméterek
meghatározására;
önállóan végez egyszerű kísérleteket.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megfigyeli a mágneses kölcsönhatásokat, kísérlettel igazolja a vonzás és a taszítás jelenségét,
példákat ismer a mágnesesség gyakorlati életben való felhasználására;
− megfigyeli a testek elektromos állapotát és a köztük lévő kölcsönhatásokat, ismeri ennek
gyakorlati életben való megjelenését;
− megfigyeléseken és kísérleten keresztül megismeri az energiatermelésben szerepet játszó
anyagokat és az energiatermelés folyamatát;
− kísérletekkel igazolja a növények életfeltételeit;
FOGALMAK
mágnes, energia, energiaforrás, energiahordozó, energiatakarékosság

TÉMAKÖR: Tájékozódás az időben, térben
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− felismeri az idő múlásával bekövetkező változásokat és ezek összefüggéseit az élő és élettelen
környezet elemein;
− tudja értelmezni az időt különböző dimenziójú skálákon.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tervet készít saját időbeosztására vonatkozóan;
− megfigyeli a természet ciklikus változásait;
− megérti a Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás közötti összefüggéseket;
− modellezi a Nap és a Föld helyzetét a különböző napszakokban és évszakokban.
FOGALMAK
idő, napszak, évszak, a Föld forgása, a Föld keringése, tengelyferdeség

TÉMAKÖR: Alapvető térképészeti ismeretek
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− meghatározza az irányt a valós térben;
− érti a térkép és a valóság közötti viszonyt;
− tájékozódik a térképen és a földgömbön.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− mágneses kölcsönhatásként értelmezi az iránytű működését;
− felismeri a felszínformák ábrázolását a térképen;
− megérti a méretarány és az ábrázolás részletessége közötti összefüggéseket;
− fő- és mellékégtájak segítségével meghatározza különböző földrajzi objektumok egymáshoz
viszonyított helyzetét;
− felismeri és használja a térképi jelrendszert és a térképfajtákat (domborzati térkép, közigazgatási
térkép, autós térkép, turistatérkép).

FOGALMAK
fő- és mellékvilágtáj, térkép, térképi jelrendszer, méretarány, vonalas aránymérték, domborzati
térkép, közigazgatási térkép, turistatérkép, autós térkép

TÉMAKÖR: A növények testfelépítése
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő élőlénytársulásokat;
− tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal;
− tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− felismeri és megnevezi a növények életfeltételeit, életjelenségeit;
− összehasonlít ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket adott szempontok
(testfelépítés, életfeltételek, szaporodás) alapján;
− felismeri és megnevezi a növények részeit, megfigyeli jellemzőiket, megfogalmazza ezek
funkcióit;
− összehasonlítja ismert hazai termesztett vagy vadon élő növények részeit megadott szempontok
alapján;
− ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket különböző szempontok szerint csoportosít;
− azonosítja a lágy szárú és a fás szárú növények testfelépítése közötti különbségeket.
FOGALMAK
életfeltétel, életjelenség, lágy szárú, fás szárú, zöldség, gyümölcs, kultúrnövény

TÉMAKÖR: Az állatok testfelépítése
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő élőlénytársulásokat;
− tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal;
− tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− felismeri és megnevezi az állatok életfeltételeit és életjelenségeit;
− összehasonlít ismert hazai házi vagy vadon élő állatokat adott szempontok (testfelépítés,
életfeltételek, szaporodás) alapján;
− felismeri és megnevezi az állatok testrészeit, megfigyeli jellemzőiket, megfogalmazza ezek
funkcióit;
− az állatokat különböző szempontok szerint csoportosítja;
− azonosítja a gerinctelen és a gerinces állatok testfelépítése közötti különbségeket;
FOGALMAK
gerinctelen, gerinces, egysejtű, ragadozó, mindenevő, növényevő, háziállat, vadon élő állat

TÉMAKÖR: Alapvető légköri jelenségek és folyamatok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését;
− ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét;
− tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megnevezi az éghajlat fő elemeit;
− jellemzi és összehasonlítja az egyes éghajlati övezeteket (forró, mérsékelt, hideg);
− értelmezi az évszakok változását;
− értelmezi az időjárás-jelentést;
− piktogramok alapján megfogalmazza a várható időjárást.
FOGALMAK
időjárás, éghajlat, éghajlati övezet, időjárás-jelentés

6. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR: Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő élőlénytársulásokat;
− tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal;
− tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megfigyeli hazánk erdei élőlénytársulásainak főbb jellemzőit;
− életközösségként értelmezi az erdőt;
− felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit az erdők életközössége
esetén;
− példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le az erdei élőlények környezethez
történő alkalmazkodására vonatkozóan;
− táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert erdei növény- és
állatfajokból;
− példákon keresztül bemutatja az erdőgazdálkodási tevékenységek életközösségre gyakorolt
hatásait;
− tisztában van az erdő természetvédelmi értékével, fontosnak tartja annak védelmét.
FOGALMAK
erdő, zárvatermő, nyitvatermő, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, táplálékhálózat,
élőhelypusztulás, erdőgazdálkodás

TÉMAKÖR: A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-környezeti
problémái
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő élőlénytársulásokat;
− tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal;
− tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megfigyeli hazánk fátlan élőlénytársulásainak főbb jellemzőit;
− megadott szempontok alapján összehasonlítja a rétek és a szántóföldek életközösségeit;
− életközösségként értelmezi a mezőt;
− felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit a rétek életközössége
esetén;
− példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a mezei élőlények környezethez
történő alkalmazkodására vonatkozóan;
− táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert mezei növény- és
állatfajokból;
− példákon keresztül mutatja be a mezőgazdasági tevékenységek életközösségre gyakorolt
hatásait;
− tisztában van a fátlan társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja azok védelmét.
−

FOGALMAK
síkság, alföld, rét, legelő, mezőgazdaság, kultúrtáj, növénytermesztés, állattenyésztés, szántóföld,
fűfélék, rágcsáló, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, táplálékhálózat
−
−

A mezőn élő ízeltlábú fajok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg sztereómikroszkóppal,
a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése
Bemutató készítése, kisfilmek megtekintése a mező madarairól, emlősállatairól

TÉMAKÖR: Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti problémái
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő élőlénytársulásokat;
− tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal;
− tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megfigyeli hazánk vízi és vízparti élőlénytársulásainak főbb jellemzőit;
− életközösségként értelmezi a vizes élőhelyeket;
− összehasonlítja a vízi és szárazföldi élőhelyek környezeti tényezőit;
− felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit a vízi és vízparti
életközösségek esetén;
− példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a vízi élőlények környezethez
történő alkalmazkodására vonatkozóan;
− táplálékláncokat és ezekből táplálékhálózatot állít össze a megismert vízi és vízparti növény- és
állatfajokból;

−
−

példákon keresztül bemutatja a vízhasznosítás és a vízszennyezés életközösségre gyakorolt
hatásait;
tisztában van a vízi társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja azok védelmét.

FOGALMAK
hínárnövényzet, ligeterdő, légzőgyökérzet, kopoltyú, úszóláb, gázlóláb, lemezes csőr, költöző madár,
élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, táplálékhálózat, vízgazdálkodás, vízszennyezés,
folyószabályozás, ártér, mocsárlecsapolás

TÉMAKÖR: Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− érti, hogy a szervezet rendszerként működik;
− tisztában van a testi és lelki egészség védelmének fontosságával;
− tisztában van az egészséges környezet és az egészségmegőrzés közti összefüggéssel.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− felismeri és megnevezi az emberi test fő részeit, szerveit;
− látja az összefüggéseket az egyes szervek működése között;
− érti a kamaszkori testi és lelki változások folyamatát, élettani hátterét;
− tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, azokat igyekszik betartani.
−

A környezet és az ember egészsége közötti kapcsolat

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

TÉMAKÖR: Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek (Az iskola környékének
megismerése során, terepi munkában)
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− meghatározza az irányt a valós térben;
− érti a térkép és a valóság közötti viszonyt;
− tájékozódik a térképen és a földgömbön.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a valóságban megismert területről egyszerű, jelrendszerrel ellátott útvonaltervet, térképet készít;
− tájékozódik a terepen térképvázlat, iránytű és GPS segítségével;
− meghatározott szempontok alapján útvonalat tervez a térképen;
− használni tud néhány egyszerű térinformatikai alkalmazást.
FOGALMAK
térképvázlat, alaprajz, iránytű, GPS

TÉMAKÖR: Topográfiai alapismeretek
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− meghatározza az irányt a valós térben;
− érti a térkép és a valóság közötti viszonyt;
− tájékozódik a térképen és a földgömbön.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− felismeri a földrészeket és az óceánokat a különböző méretarányú és ábrázolásmódú térképeken;
− felismeri a nevezetes szélességi köröket a térképen;
− megfogalmazza Európa és Magyarország tényleges és viszonylagos földrajzi fekvését;
− ismeri a főfolyó, a mellékfolyó és a torkolat térképi ábrázolását;
− felismeri és megnevezi a legjelentősebb hazai álló- és folyóvizeket;
− bejelöli a térképen Budapestet és a saját lakóhelyéhez közeli fontosabb nagyvárosokat és a
szomszédos országokat.
FOGALMAK
földgömb, Egyenlítő, Ráktérítő, Baktérítő, északi sarkkör, déli sarkkör, Északi-sark, Déli-sark, tényleges
földrajzi helyzet, viszonylagos földrajzi helyzet, főfolyó, mellékfolyó, torkolat

TÉMAKÖR: Az energia
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését;
− ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét;
− tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− csoportosítja az energiahordozókat különböző szempontok alapján;
− példákat hoz a megújuló és a nem megújuló energiaforrások felhasználására;
− megismeri az energiatermelés hatását a természetes és a mesterséges környezetre.
FOGALMAK
megújuló energiaforrás, nem megújuló energiaforrás, bánya, bányászat, szénféleségek, kőolaj,
földgáz, napenergia, vízenergia, szélenergia, szmog, savas eső, üvegházhatás, globális
éghajlatváltozás

TÉMAKÖR: A Föld külső és belső erői, folyamatai
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését;
− ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét;
− tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megállapítja, összehasonlítja és csoportosítja néhány jellegzetes hazai kőzet egyszerűen
vizsgálható tulajdonságait;

−
−
−
−
−
−

példákat hoz a kőzetek tulajdonságai és a felhasználásuk közötti összefüggésekre;
tisztában van azzal, hogy a talajpusztulás világméretű probléma;
ismer olyan módszereket, melyek a talajpusztulás ellen hatnak (tápanyag-visszapótlás,
komposztkészítés, ökológiai kertművelés);
felismeri és összehasonlítja a gyűrődés, a vetődés, a földrengés és a vulkáni tevékenység
hatásait;
magyarázza a felszín lejtése, a folyó vízhozama, munkavégző képessége és a felszínformálás közti
összefüggéseket;
magyarázza az éghajlat és a folyók vízjárása közötti összefüggéseket.

FOGALMAK
gyűrődés, vetődés, földrengés, vulkáni tevékenység, kőzet, talaj, talajpusztulás, tápanyag,
komposztálás, ökológiai kertművelés, lepusztulás, vízjárás, vízhozam, munkavégző-képesség

Fizika
7. évfolyam
TÉMAKÖR: Bevezetés a fizikába
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− jó becsléseket tud adni egyszerű számítás, következtetés segítségével;
− értelmezni tud egy jelenséget, megfigyelést valamilyen korábban megismert vagy saját maga
által alkotott egyszerű elképzelés segítségével.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megfigyeléseket és kísérleteket végez a környezetében, az abból származó tapasztalatokat
rögzíti;
− felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos érvelést,
kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;
− hétköznapi eszközökkel méréseket végez, rögzíti a mérések eredményeit, leírja a
méréssorozatokban megfigyelhető tendenciákat, ennek során helyesen használja a közismert
mértékegységeket.
FOGALMAK
mérés, hosszúság, térfogat, tömeg, sűrűség, idő, hőmérséklet, a mérés pontossága, a mért adatok átlaga,
becslés, tudományos eredmény

TÉMAKÖR: Az energia
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és fizikai
ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára;
− tudatában van az emberi tevékenység természetre gyakorolt lehetséges negatív hatásainak és az
ezek elkerülésére használható fizikai eszközöknek és eljárásoknak (pl. porszűrés, szennyezők
távolról való érzékelése alapján elrendelt forgalomkorlátozás).
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tisztában van azzal, hogy az energiának ára van, gyakorlati példákon keresztül ismerteti az
energiatakarékosság fontosságát, ismeri az energiatermelés környezeti hatásait, az
energiabiztonság fogalmát;
− ismeri a jövő tervezett energiaforrásaira vonatkozó legfontosabb elképzeléseket;
− előidéz egyszerű energiaátalakulással járó folyamatokat (melegítés, szabadesés), megnevezi az
abban szereplő energiákat;
− ismeri a zöldenergia és fosszilis energia fogalmát, az erőművek energiaátalakításban betöltött
szerepét, az energiafelhasználás módjait és a háztartásokra jellemző fogyasztási adatokat;
− átlátja a táplálékok energiatartalmának szerepét a szervezet energiaháztartásában és az ideális
testsúly megtartásában;
− kvalitatív ismeretekkel rendelkezik az energia szerepéről, az energiaforrásokról, az
energiaátalakulásokról.
1

FOGALMAK
energiafogyasztás, teljesítmény, energiahordozók, zöldenergia, fosszilis energia, energiabiztonság,
energiatakarékosság, energiamegmaradás, rugalmas energia, helyzeti energia, mozgási energia, belső
energia

TÉMAKÖR: Mozgás közlekedés és sportolás közben
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos
háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét;
− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a
társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a
természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket;
− tisztában van az önvezérelt járművek működésének elvével, illetve néhány járműbiztonsági
rendszer működésének fizikai hátterével.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megfelelően tudja összekapcsolni a hely- és időadatokat. Különbséget tesz az út és elmozdulás
fogalma között. Ismeri, és ki tudja számítani az átlagsebességet, a mértékegységeket
megfelelően használja. Tudja, hogy lehetnek egyenletes és nem egyenletes mozgások. Ismeri a
testek sebességének nagyságrendjét;
− meghatározza az egyenes vonalú egyenletes mozgást végző test sebességét, a megtett utat, az út
megtételéhez szükséges időt;
− tisztában van a mozgások kialakulásának okával, ismeri az erő szerepét egy mozgó test
megállításában, elindításában, valamilyen külső hatás kompenzálásában;
− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, azok
társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jedlik Ányos).
FOGALMAK
hely, pálya, elmozdulás, út, átlagsebesség, kölcsönhatás, gyorsulás, nehézségi gyorsulás, erő, Newton
első és második törvénye

TÉMAKÖR: Lendület és egyensúly
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos
háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét;
− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a
társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a
természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− egyszerű eszközökkel létrehoz periodikus mozgásokat, méri a periódusidőt, fizikai kísérleteket
végez azzal kapcsolatban, hogy mitől függ a periódusidő;
− tisztában van a mozgások kialakulásának okával, ismeri az erő szerepét egy mozgó test
megállításában, elindításában, valamilyen külső hatás kompenzálásában;

2

−

tisztában van a rugalmasság és rugalmatlanság fogalmával, az erő és az általa okozott
deformáció közötti kapcsolat jellegével. Be tudja mutatni az anyag belső szerkezetére
vonatkozó legegyszerűbb modelleket, kvalitatív jellemzőket.

FOGALMAK
lendület, a lendület megmaradása, periódusidő, fordulatszám, egyensúly, amplitúdó rezgésszám,
rugalmas alakváltozás, Newton harmadik törvénye

8. osztály
TÉMAKÖR: Bevezetés a fizikába
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− értelmezi a sportolást segítő kisalkalmazások által mért fizikai adatokat. Méréseket végez a
mobiltelefon szenzorainak segítségével;
− értelmezni tud egy jelenséget, megfigyelést valamilyen korábban megismert vagy saját maga
által alkotott egyszerű elképzelés segítségével.
A témakör tanulása eredményeként a tanul ó:
− hétköznapi eszközökkel méréseket végez, rögzíti a mérések eredményeit, leírja a
méréssorozatokban megfigyelhető tendenciákat, ennek során helyesen használja a közismert
mértékegységeket;
− ismeri a fizika fontosabb szakterületeit;
− tájékozott a fizika néhány új eredményével kapcsolatban.
FOGALMAK
mérés, hosszúság, térfogat, tömeg, sűrűség, idő, hőmérséklet, a mérés pontossága, a mért adatok átlaga,
becslés, tudományos eredmény

TÉMAKÖR: Víz és levegő a háztartásban és a környezetünkben
ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a környezetében előforduló legfontosabb természeti jelenségek (például időjárási
jelenségek, fényviszonyok változásai, égi jelenségek) fizikai magyarázatát;
− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos
háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− jellemzi az anyag egyes halmazállapotait, annak sajátságait, ismeri a halmazállapot-változások
jellemzőit, a halmazállapot-változások és a hőmérséklet alakulásának kapcsolatát;
− tudja magyarázni a folyadékokban való úszás, lebegés és elmerülés jelenségét, az erre
vonatkozó sűrűségfeltételt;
− tudja, miben nyilvánulnak meg a kapilláris jelenségek, ismer ezekre példákat a gyakorlatból (pl.
növények tápanyagfelvétele a talajból);
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−

kísérletezés közben, illetve a háztartásban megfigyeli a folyadékok és szilárd anyagok
melegítésének folyamatát, és szemléletes képet alkot a melegedést kísérő változásokról, a
melegedési folyamatot befolyásoló tényezőkről.

FOGALMAK
légnemű, folyékony, szilárd, fagyás, olvadás, párolgás, lecsapódás, forrás; kapilláris csövek, nyomás,
hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás, lebegés, sűrűségfeltétel, termikus kölcsönhatás, melegítés,
felvett és leadott hő, nyomáskülönbség

TÉMAKÖR: Elektromosság a háztartásban
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a legfontosabb saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök,
elektromos háztartási eszközök, szerszámok) működésének fizikai lényegét;
− ismeri a villamos energia felhasználását a háztartásban, az energiatakarékosság módozatait, az
érintésvédelmi és biztonsági rendszereket és szabályokat;
− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a
társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a
természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket;
− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, azok
társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jedlik Ányos).
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri az elektromos állapot fogalmát, kialakulását, és megmagyarázza azt az anyagban lévő
töltött részecskék és a közöttük fellépő erőhatások segítségével;
− szemléletes képe van az elektromos áramról, ismeri az elektromos vezetők és szigetelők
fogalmát;
− használja a feszültség, áramerősség, ellenállás mennyiségeket egyszerű áramkörök jellemzésére;
− tudja, hogy a Földnek mágneses tere van, ismeri ennek legegyszerűbb dipól közelítését. Ismeri
az állandó mágnes sajátságait, az iránytűt.
FOGALMAK
atom, elektromos állapot, elektromos áram, feszültség, áramerősség, ellenállás, Ohm törvénye,
áramforrás, fogyasztó, Joule-hő, áramütés, elektromos energia, teljesítmény, dipólus, transzformátor

TÉMAKÖR: Világítás, fény, optikai eszközök
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos
háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét;
− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a
társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a
természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket;
− gyakorlati példákon keresztül ismeri a fény és anyag legelemibb kölcsönhatásait (fénytörés,
fényvisszaverődés, elnyelés, sugárzás), az árnyékjelenségeket, mint a fény egyenes vonalú
terjedésének következményeit, a fehér fény felbonthatóságát.
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri az aktuálisan használt elektromos fényforrásokat, azok fogyasztását és fényerejét
meghatározó mennyiségeket, a háztartásban gyakran használt áramforrásokat;
− ismeri a látás folyamatát, a szem hibáit és a szemüveg szerepét ezek kijavításában, a szem
megerőltetésének (például számítógép) következményeit;
− ismeri néhány gyakran használt optikai eszköz részeit, átlátja működési elvüket;
− tisztában van a fény egyenes vonalú terjedésével, szabályos visszaverődésének törvényével, erre
hétköznapi példákat hoz.
FOGALMAK
fényforrás, szabályos visszaverődés, tükör, fénytörés, gyűjtő és szórólencse, fókusztávolság, fókusz

TÉMAKÖR: Hullámok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és fizikai
ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára;
− gyakorlati példákon keresztül ismeri a fény és anyag legelemibb kölcsönhatásait (fénytörés,
fényvisszaverődés, elnyelés, sugárzás), az árnyékjelenségeket, mint a fény egyenes vonalú
terjedésének következményeit, a fehér fény felbonthatóságát;
− érti a színek kialakulásának elemi fizikai hátterét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− érti a hullámmozgás lényegét és a jellemző legfontosabb mennyiségeket: frekvencia, amplitúdó,
hullámhossz, terjedési sebesség;
− megfigyeli az elterjedt hangszereket használat közben, felismeri azok működési elvét;
− ismeri a hallás folyamatát, a levegő hullámzásának szerepét a hang továbbításában. Meg tudja
nevezni a halláskárosodáshoz vezető főbb tényezőket.
FOGALMAK
állóhullám, hullámhossz, frekvencia, hullám terjedési sebessége, hangmagasság, hangerő, szivárvány
színei, kiegészítő színek

TÉMAKÖR: Környezetünk globális problémái
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és fizikai
ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára;
− ismeri az éghajlatváltozás problémájának összetevőit, lehetséges okait. Tisztában van a
hagyományos ipari nyersanyagok földi készleteinek végességével és e tény lehetséges
következményeivel.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− környezetében zajszintméréseket végez számítógépes mérőeszközzel, értelmezi a kapott
eredményt;
− ismeri az ózonpajzs elvékonyodásának és az ultraibolya sugárzás erősödésének tényét és
lehetséges okait.
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FOGALMAK
éghajlatváltozás, üvegházhatás, ökológiai lábnyom, környezettudatosság, fényszennyezés,
zajszennyezés

TÉMAKÖR: Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a
társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a
természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket;
− ismeri a környezetében előforduló legfontosabb természeti jelenségek (például időjárási
jelenségek, fényviszonyok változásai, égi jelenségek) fizikai magyarázatát;
− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, azok
társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jedlik Ányos).
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− érti a nappalok és éjszakák változásának fizikai okát, megfigyelésekkel feltárja a holdfázisok
változásának fizikai hátterét. Látja a Nap szerepét a Naprendszerben mint gravitációs centrum
és mint energiaforrás;
− ismeri a csillagok fogalmát, számuk és méretük nagyságrendjét. Ismeri a világűr fogalmát, a
csillagászati időegységeket (nap, hónap, év) és azok kapcsolatát a Föld és Hold forgásával és
keringésével;
− ismeri a csillagképek, a Sarkcsillag, valamint a Nap égi helyzetének szerepét a tájékozódásban;
− tisztában van a galaxisok mibenlétével, számuk és méretük nagyságrendjével. Ismeri a
Naprendszer bolygóinak fontosabb fizikai jellemzőit;
− tisztában van az űrkutatás aktuális céljaival, legérdekesebb eredményeivel.
FOGALMAK
napközéppontú világkép, földtípusú bolygó, óriásbolygó, holdfázis, fogyatkozások, csillag, galaxis,
fekete lyuk, fényév
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Biológia
7. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR: A biológia tudományának céljai és vizsgálati módszerei
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− útmutató alapján kísérleteket hajt végre, azonosítja és beállítja a kísérleti változókat, a kapott
adatok alapján következtetéseket fogalmaz meg;
− a vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit érthetően
és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal, videókkal egészíti ki.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a biológia tudományának kutatási céljait, elismeri a tudósok munkáját és felelősségét,
képet alkot a biológia fejlődéséről, érti a jelenkori kutatások jelentőségét;
− érti és példákkal igazolja, hogy a tudományos elképzelések az adott kor tudásán és világképén
nyugszanak, fejlődésük és cseréjük a megismerési folyamat természetes jellemzője;
− a biológiai jelenségekkel kapcsolatban kérdéseket, előfeltevéseket fogalmaz meg, tudja, hogy
ezek akkor vizsgálhatók tudományosan, ha lehetőség van a bizonyításra vagy cáfolatra;
− tisztában van a mérhetőség jelentőségével, törekszik az elérhető legnagyobb pontosságra, de
tisztában van ennek korlátaival is;
− megkülönbözteti a bulvár, a népszerűsítő és a tudományos típusú közléseket, médiatermékeket,
törekszik a megtévesztés, az áltudományosság leleplezésére.
FOGALMAK
bioszféra, élettudományok, tudományos probléma, hipotézis, kísérlet, kísérleti változó, rendszer,
környezet, szerveződési szint, tudományos közlemény, áltudomány

TÉMAKÖR: Az élet kialakulása és szerveződése
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy biológiai
rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a tanult csoportokba
besorolást végez;
− biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írásban
értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tényekre alapozott érveket fogalmaz meg a baktériumok jelentőségével kapcsolatban, értékeli
egészségügyi, környezeti és biotechnológiai jelentőségüket;
− vázlatrajz, fotó vagy mikroszkópos megfigyelés alapján felismeri és megnevezi a sejtmagvas
sejttípus legfontosabb alkotórészeit, megfogalmazza a sejtekben zajló életfolyamatok lényegi
jellemzőit;
− képek, videók és mikroszkópos megfigyelések alapján összehasonlítja a növényi és az állati sejtek
felépítését és működését, példák alapján értelmezi az egysejtű életmód jellegzetességeit;

−

érti a többsejtűek szerveződési típusainak különbségét, szerepét a fajok elterjedésében és a
köztük kialakult munkamegosztásban.

FOGALMAK
fénymikroszkóp, sejt, sejtalkotó, baktérium, biológiai információ, gén, anyagcsere, szénforrás,
energiaforrás, fotoszintézis, légzés, egysejtű, telep, szövet

TÉMAKÖR: Az élet formái, működése és fejlődése - Az élővilág fejlődése
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

−
−

alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy biológiai
rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a tanult csoportokba
besorolást végez;
digitális eszközökkel képeket, videókat, adatokat rögzít, keres és értelmez, kritikus és etikus
módon használ fel, alkotásokat készít;
önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
−

−
−

a biológiai problémák vizsgálatában figyelembe veszi az evolúciós fejlődés szempontjait, a
földtörténeti időskálán el tudja helyezni ennek mérföldköveit, érti, hogy a mai emberi faj is az
evolúció során alakult ki;
értelmezi a rátermettség és a természetes szelekció fogalmát, tudja, hogy azt a véletlenszerű
események és az önszerveződés is befolyásolhatják;
elfogadja, hogy minden ember egy fajhoz tartozik és a nagyrasszok értékükben nem
különböznek, a biológiai és kulturális örökségük az emberiség közös kincse.

FOGALMAK
evolúció, természetes kiválasztódás, alkalmazkodás, rátermettség, fajok sokfélesége, emberi
evolúció, ősemberek, nagyrasszok, Homo sapiens

TÉMAKÖR: Az élet formái, működése és fejlődése - Az élővilág országai
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy biológiai
rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a tanult csoportokba
besorolást végez;
− biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írásban
értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− alaktani jellemzők összehasonlítása alapján felismer néhány fontosabb növény- és állatcsoportot,
ezekbe besorolást végez;
− konkrét példák vizsgálata alapján összehasonlítja a gombák, a növények és az állatok
testfelépítését, életműködéseit és életmódját, ennek alapján érvel az önálló rendszertani
csoportba sorolásuk mellett.
FOGALMAK
fejlődéstörténeti rendszer, rendszertani kategóriák, faj, kettős nevezéktan, virágtalan növények,
virágos növények, férgek, ízeltlábúak, puhatestűek, és a gerincesek osztályai

TÉMAKÖR: A fenntarthatóság fogalma, biológiai összefüggései - Bolygónk élővilága
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− leírások, fotók, ábrák, filmek alapján értelmezi és bemutatja az élőlények környezethez való
alkalmazkodásának jellegzetes módjait és példáit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− alapfokon ismeri a földrészek, óceánok legjellegzetesebb növény- és állatfajait;
− a földrészek természetes növényzetét ábrázoló tematikus térképek, fényképek, ábrák
segítségével azonosítja bolygónk biomjait;
− néhány jellegzetes faj példáján keresztül felismeri a kontinensek éghajlati övezetei, kialakult
talajtípusai és az ott élő növényvilág közötti kapcsolatokat;
− néhány jellegzetes faj példáján keresztül felismeri a kontinensek jellegzetes növényei és az ott élő
állatvilág közötti kapcsolatot;
− néhány tengeri növény- és állatfaj megismerése során felismeri, hogy bolygónk legnagyobb
életközössége a világtengerekben él.
FOGALMAK
tápláléklánc, táplálékhálózat, elterjedési terület, éghajlati övezet, biomok, vízi életközösségek,
függőleges zonalitás

TÉMAKÖR: A fenntarthatóság fogalma, biológiai összefüggései - A természeti
értékek védelme
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− természetvédelmi, bioetikai, egészségműveltségi témákban tényekre alapozottan érvel, vitákban
többféle nézőpontot is figyelembe vesz;
− a vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit érthetően
és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal, videókkal egészíti ki;
− önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− érti és elfogadja, hogy az élő természet rendelkezik olyan értékekkel, amelyeket törvényi
eszközökkel is védeni kell, ismeri ennek formáit, felhívja a figyelmet az általa észlelt
természetkárosításra;
− az életformák sokféleségét megőrzendő értékként kezeli, felismeri a benne rejlő esztétikai
szépséget, érvel a biológiai sokféleség veszélyeztetése ellen;
− tájékozódik a környezetében található védett fajokról, életközösségekről, ezek eszmei értékéről
és biológiai jelentőségéről, ismeri a hazai nemzeti parkok számát, területi elhelyezkedését,
bemutatja védendő életközösségeik alapvető jellemzőit;
− egységben látja az életközösségek múltbeli, jelenkori és várható jövőbeli állapotát, azok jövőbeli
állapotára valószínűségi előrejelzést fogalmaz meg, felismeri és vállalja a jövőjük iránti egyéni és
közösségi felelősséget.
FOGALMAK
tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, nemzeti park, védett faj, eszmei érték, ökoturizmus,
ökogazdálkodás, urbanizáció, környezettudatosság

TÉMAKÖR: Életközösségek vizsgálata
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− leírások, fotók, ábrák, filmek alapján értelmezi és bemutatja az élőlények környezethez való
alkalmazkodásának jellegzetes módjait és példáit;
− a vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit érthetően
és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal, videókkal egészíti ki;
− önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− másokkal együttműködve vizsgál környezetében található életközösségeket, az elkészített rajzok,
fotók, videók és adatok alapján elemzi az élettelen környezeti tényezők és az élőlények közötti
kapcsolatokat;
− életközösségek vizsgálata, valamint ábrák, animációk alapján magyarázza az életközösségekben
zajló anyagforgalom folyamatát, felismeri az élőlények közötti táplálkozási kapcsolatokat,
táplálkozási piramist szerkeszt;
− leírások, filmek és saját megfigyelései alapján elemzi az állatok viselkedésének alaptípusait, ezek
lényegi jellemzőit konkrét példák alapján bemutatja;
− esetleírások, filmek és saját megfigyelései alapján felismeri az adott életközösségek biológiai
értékeit, értékeli a lakókörnyezetében található életközösségek környezeti állapotot és
életminőséget javító hatását.
FOGALMAK
életközösség, élőhely, környezeti igény, tűrőképesség, indikátorszervezet, populációs kölcsönhatás,
évszakos és napi változási ciklus, társulások fejlődése, szukcesszió

TÉMAKÖR: Az élővilág és az ember kapcsolata, fenntarthatóság
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy biológiai
rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a tanult csoportokba
besorolást végez;
− természetvédelmi, bioetikai, egészségműveltségi témákban tényekre alapozottan érvel, vitákban
többféle nézőpontot is figyelembe vesz;
− önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− kritikusan és önkritikusan értékeli az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt
hatását, életvitelében tudatosan követi a természet- és környezetvédelem szempontjait;
− ismeri a növények gondozásának biológiai alapjait, több szempontot is figyelembe véve értékeli a
növények, a növénytermesztés élelmezési, ipari és környezeti jelentőségét;
− kritikusan vizsgálja a haszonállatok tartási módjai és a fajra jellemző igények közötti
ellentmondásokat, ismeri és érti a nagyüzemi technológiák és a humánus állattartási módok
közötti különbségeket;
− példák alapján elemzi a globális környezeti problémák gazdasági és társadalmi összefüggéseit, a
megelőzés, a kárcsökkentés és az alkalmazkodás stratégiáit.

FOGALMAK
biológiai sokféleség, fajgazdagság, fajtanemesítés, génmegőrzés, globális probléma, éghajlatváltozás,
monokultúra, biogazdálkodás, tájgazdálkodás, fenntarthatóság

8. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR: Az emberi szervezet I. – Testkép, testalkat, mozgásképesség
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy biológiai
rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a tanult csoportokba
besorolást végez;
− biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írásban
értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét;
− a vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit érthetően
és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal, videókkal egészíti ki;
− kiegyensúlyozott saját testképpel rendelkezik, figyelembe véve az egyéni adottságokat, a nem és
a korosztály fejlődési jellegzetességeit, valamint ezek sokféleségét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− az emberi test megfigyelése alapján azonosítja a főbb testtájakat és testrészeket, elemzi ezek
arányait és szimmetriaviszonyait;
− felismeri az emberi bőr, a csontváz és a vázizomzat főbb elemeit, ezek kapcsolódási módjait,
értelmezi a mozgási szervrendszer felépítése és az ember mozgásképessége közötti
összefüggéseket;
− alapvető mozgástípusok és egyes sportok esetében elemzi a mozgásszervrendszer működésének
jellemzőit, igyekszik ezeket fizikai fogalmakkal és elvekkel magyarázni;
− tudja, hogy a testünk alapfelépítése az evolúciós fejlődés eredménye, de az öröklött adottságaink
az egyedfejlődés során formálódnak egyénivé, ebben nagy szerepet játszik az életmódunk is;
− felismeri a gyakorolt sportok testi és lelki fejlesztő hatását és a velük járó terheléseket, baleseti
veszélyeket, tanácsokat fogalmaz meg ezek elkerülésére.
FOGALMAK
kültakaró, bőr(szövet), csont(szövet), koponyacsontok, gerincoszlop, csigolyák, bordák, a végtagok
alapfelépítése, függesztőövek, izom(szövet), hajlító- és feszítőizmok, mimikai izmok

TÉMAKÖR: Az emberi szervezet II. – Anyagforgalom
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy biológiai
rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a tanult csoportokba
besorolást végez;
− útmutató alapján, másokkal együttműködve kísérleteket hajt végre, azonosítja és beállítja a
kísérleti változókat, a kapott adatok alapján következtetéseket fogalmaz meg;
− biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írásban
értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ábrák, makettek alapján felismeri az ember anyagforgalmi szervrendszereinek fontosabb
szerveit, a megismert külső és belső testkép alapján felidézi azok elhelyezkedését;
− szövegek, ábrák, folyamatvázlatok, videók és szimulációk alapján azonosítja a táplálkozási,
keringési, légzési, kiválasztási szervrendszerek alapvető biológiai funkcióit, az életfolyamatok
lépéseit;
− ismeri és megfelelő szempontok szerint értékeli az emberi szervezet állapotát, folyamatait
jellemző fontosabb adatokat, azokat összefüggésbe hozza a testi és lelki állapotával,
egészségével.
FOGALMAK
tápcsatorna, tápanyag, emésztőnedv, felszívódás, máj, hasnyálmirigy, felső és alsó légutak, tüdő,
légcsere és gázcsere, szív, szívciklus, értípusok, véralvadás, vérkép, vese, só- és vízháztartás,
kiválasztás

TÉMAKÖR: Az emberi szervezet III. – Érzékelés, szabályozás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy biológiai
rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a tanult csoportokba
besorolást végez;
− biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írásban
értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét;
− a vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit érthetően
és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal, videókkal egészíti ki.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ábrák, makettek alapján felismeri az ember ideg- és hormonrendszerének fontosabb szerveit, a
megismert külső és belső testkép alapján felidézi azok elhelyezkedését;
− szövegek, ábrák, folyamatvázlatok, videók és szimulációk alapján azonosítja az ideg- és
hormonrendszer alapvető biológiai funkcióit, értelmezi a szabályozás elvét;
− felismeri, hogy az immunrendszer is információkat dolgoz fel, azonosítja a rendszer főbb szerveit,
sejtes elemeit és kémiai összetevőit;
− ismeri és megfelelő szempontok szerint értékeli az emberi szervezet állapotát, folyamatait
jellemző fontosabb adatokat, azokat összefüggésbe hozza a testi és lelki állapotával,
egészségével.
FOGALMAK
központi és környéki idegrendszer, gerincvelő, érző- és mozgatópálya, reflex, belső elválasztású
mirigy, hormon és receptor, agyalapi mirigy, pajzsmirigy, mellékvese, nemi mirigyek és hormonjaik,
immunrendszer, veleszületett és szerzett immunitás, védőoltás

TÉMAKÖR: Szaporodás, öröklődés, életmód
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írásban
értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét;

−

−

az egészséggel, életmóddal foglalkozó weboldalak, tematikus médiaforrások információit
kritikusan elemzi, igyekszik tudományos bizonyítékokra alapozott híreket, érveket és tanácsokat
elfogadni;
tényekkel igazolja a testi és lelki egészség közötti kapcsolatot, tud ennek egyéni és társadalmi
összefüggéseiről, érvel az egészségkárosító szokások és függőségek ellen.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− azonosítja az emberi egyedfejlődés főbb szakaszait, bemutatja az emberi nemek testi
különbözőségének kialakulását, tisztában van a felelős szexuális magatartás ismérveivel, értékeli
a szexualitás egyéni életviteli és párkapcsolati jelentőségét;
− értékeli a személyi és környezeti higiénia egészségmegőrzéssel kapcsolatos jelentőségét, ennek
alapelveit személyes környezetében is igyekszik alkalmazni, egyéni képességeihez mérten tisztán,
rendben tartja környezetét.
FOGALMAK
női és férfi ivarszervek, nemi jellegek, hímivarsejt és petesejt, gén, kromoszóma, minőségi és
mennyiségi tulajdonság, öröklésmenet, megtermékenyítés, embrió, magzati fejlődés, szülés

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

−
−

−

−

az egészséget személyes és közösségi értékként értelmezi, érdeklődik az egészségmegőrzéssel
kapcsolatos információk iránt, mérlegeli azok tudományos hitelességét, kritikusan kezeli a
gyógyszerekkel, gyógyászattal kapcsolatos reklámokat;
tényekkel igazolja a testi és lelki egészség közötti kapcsolatot, tud ennek egyéni és társadalmi
összefüggéseiről, érvel az egészségkárosító szokások és függőségek ellen;
az egészséggel, életmóddal foglalkozó weboldalak, tematikus médiaforrások információit
kritikusan elemzi, igyekszik tudományos bizonyítékokra alapozott híreket, érveket és tanácsokat
elfogadni;
értékeli a személyi és környezeti higiénia egészségmegőrzéssel kapcsolatos jelentőségét, ennek
alapelveit személyes környezetében is igyekszik alkalmazni, egyéni képességeihez mérten tisztán,
rendben tartja környezetét;
természetvédelmi, bioetikai, egészségműveltségi témákban tényekre alapozottan érvel, vitákban
többféle nézőpontot is figyelembe vesz.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
−

−
−
−
−

ismeri a szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőit, igyekszik tudatosan alakítani
étkezési szokásait, törekszik az életmódjának megfelelő energia- és tápanyagbevitelre, a normál
testsúly megőrzésére;
ismeri a kórokozó, a fertőzés és a járvány fogalmait, megkülönbözteti a vírusos és bakteriális
fertőző betegségeket, felismeri az antibiotikumok helyes használatának fontosságát;
tudja, hogy a daganatos betegségek kialakulását az életmód és a környezet is befolyásolja, és
hogy gyógyításuk esélyét a korai felismerés nagymértékben növeli;
érti az orvosi diagnosztikai eljárások célját, ismeri azok alapelvét és néhány főbb módszerét,
értékeli a megfelelő diagnózis felállításának jelentőségét;
felméri a baleseti sérülések kockázatait, igyekszik ezeket elkerülni, a bekövetkezett balesetek
esetében felismeri a sérülés, vérzés vagy mérgezés jeleit, ezekről megfelelő beszámolót tud adni;

−

−

a bekövetkezett balesetet, rosszullétet felismeri, segítséget (szükség esetén mentőt) tud hívni,
valamint a tőle elvárható módon (életkori sajátosságainak megfelelően) elsősegélyt tud nyújtani:
a sérült vagy beteg személy ellátását a rendelkezésre álló eszközökkel vagy eszköz nélkül
megkezdeni (sebellátás, vérzéscsillapítás, eszméletlen beteg ellátása, szabad légút biztosítása);
tudja alkalmazni az alapszintű újraélesztést mellkaskompressziók és lélegeztetés (CPR)
kivitelezésével, felismeri ennek szükségességét.

FOGALMAK
fertőzés, járvány, stressz, rákkeltő anyag/hatás, személyi higiénia, élelmiszer-összetétel és -minőség,
lelki egészség, függőség, szűrővizsgálat, diagnosztikai eljárások, elsősegélynyújtás, alapszintű
újraélesztés

Kémia
7. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR: A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket és
azok kapcsolatát;
− tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni;
− tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló gondolkodás nem
elégséges a tudományos problémák megoldásához.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megismeri egy egyszerű laboratórium felépítését, anyagait és eszközeit;
− megkülönbözteti a kísérletet, a tapasztalatot és a magyarázatot;
− egyszerű modelleket (golyómodellt) használ az anyagot felépítő kémiai részecskék
modellezésére;
− ismeri a halmazállapot-változásokat, konkrét példát tud mondani a természetből (légköri
jelenségek) és a mindennapokból;
− tudja, hogy a keverékek alkotórészeit az alkotórészek egyedi tulajdonságai alapján választhatjuk
szét egymástól, ismer konkrét példákat az elválasztási műveletekre (pl. bepárlás, szűrés,
ülepítés);
− megismeri néhány köznapi anyag legfontosabb tulajdonságait és az anyagok vizsgálatának
egyszerű módszereit.
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

TÉMAKÖR: Az anyagi halmazok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen került előállításra vagy
természetes úton került kinyerésre, még ugyanolyan tulajdonságai vannak, ugyanannyira lehet
veszélyes vagy veszélytelen, mérgező vagy egészséges.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket és
azok kapcsolatát;

−
−
−
−
−
−

képes egyszerű kísérletek elvégzésére és elemzésére az elemekkel, vegyületekkel és keverékekkel
kapcsolatban;
a részecskemodell alapján értelmezi az oldódást;
különbséget tesz elem, vegyület és keverék között;
tudja, hogy melyek az anyag fizikai tulajdonságai;
részecskeszemlélettel értelmezi az oldódás folyamatát és az oldatok összetételét;
példát mond a valódi oldatra és a kolloid oldatra.

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

8. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR: Atomok, molekulák és ionok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló gondolkodás nem
elégséges a tudományos problémák megoldásához;
− tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni;
− ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket és
azok kapcsolatát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− különbséget tesz elemi részecske és kémiai részecske, valamint atom, molekula és ion között;
− szöveges leírás vagy kémiai szimbólum alapján megkülönbözteti az atomokat, molekulákat és
ionokat;
− ismeri a legfontosabb elemek vegyjelét, illetve vegyületek képletét;
− tudja, hogy az atom atommagból és elektronburokból épül fel;
− fel tudja írni a kisebb atomok elektronszerkezetét a héjakon lévő elektronok számával (Bohr-féle
atommodell);
− tudja, hogy az atom külső elektronjainak fontos szerep jut a molekula- és ionképzés során;
− érti egyszerű molekulák kialakulását (H2, Cl2, O2, N2, H2O, HCl, CH4, CO2), és fel tudja írni a
képletüket;
− érti az egyszerű ionok kialakulását (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Al3+, Cl-, O2-), és analógiás gondolkodással
következtet az egy oszlopban található elemekből képződő ionok képletére;
− érti az ionvegyületek képletének megállapítását;
− ismeri a köznapi anyagok molekula- és halmazszerkezetét (hidrogén, oxigén, nitrogén, víz, metán,
szén-dioxid, gyémánt, grafit, vas, réz, nátrium-klorid);

−

érti, hogy az atomok és ionok között jellemzően erősebb, a molekulák között gyengébb kémiai
kötések alakulhatnak ki.

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

TÉMAKÖR: Kémiai reakciók
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket és
azok kapcsolatát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a részecskemodell alapján értelmezi az egyszerű kémiai reakciókat;
− ismeri a kémiai reakciók végbemenetelének legalapvetőbb feltételeit (ütközés, energia);
− ismeri a köznapi élet szempontjából legalapvetőbb kémiai reakciókat (pl. égési reakciók,
egyesülések, bomlások, savak és bázisok reakciói, fotoszintézis);
− ismer sav-bázis indikátorokat, érti felhasználásuk jelentőségét;
− ismeri a katalizátor fogalmát, érti a katalizátorok működési elvének lényegét;
− ismeri a korrózió fogalmát és a fémek csoportokba sorolását korrózióállóságuk alapján, érti a vas
korróziójának lényegét, valamint a korrózióvédelem módjait.
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

TÉMAKÖR: Kémia a természetben
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen került előállításra vagy
természetes úton került kinyerésre, még ugyanolyan tulajdonságai vannak, ugyanannyira lehet
veszélyes vagy veszélytelen, mérgező vagy egészséges;
− tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni;
− tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló gondolkodás nem
elégséges a tudományos problémák megoldásához.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megérti és példákkal szemlélteti az emberi tevékenység és a természeti környezet kölcsönös
kapcsolatát kémiai szempontok alapján;
− ismeri természeti környezetének, azon belül a légkörnek, a kőzetburoknak, a természetes
vizeknek és az élővilágnak a legalapvetőbb anyagait;

−
−
−
−
−

érti a globális klímaváltozás, a savas esők, az ózonréteg károsodásának, valamint a szmogoknak a
kialakulását és emberiségre gyakorolt hatását;
kiselőadás keretében beszámol egy, a saját települését érintő környezetvédelmi kérdés kémiai
vonatkozásairól;
azonosítja és példát hoz fel a környezetében előforduló leggyakoribb, levegőt, vizet és talajt
szennyező forrásokra;
kiselőadás vagy projektmunka keretében ismerteti a háztartási hulladék összetételét,
felhasználásának és csökkentésének lehetőségeit, különös figyelemmel a veszélyes hulladékokra;
konkrét lépéseket tesz annak érdekében, hogy mérsékelje a környezetszennyezést (pl.
energiatakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés, tudatos vásárlás).

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

TÉMAKÖR: Kémia a mindennapokban
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni;
− tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló gondolkodás nem
elégséges a tudományos problémák megoldásához;
− tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen került előállításra vagy
természetes úton került kinyerésre, még ugyanolyan tulajdonságai vannak, ugyanannyira lehet
veszélyes vagy veszélytelen, mérgező vagy egészséges.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tisztában van azzal, hogy a bennünket körülvevő anyagokat a természetben található anyagokból
állítjuk elő;
− tisztában van vele, hogy az életfolyamatainkhoz szükséges anyagokat a táplálékunkból vesszük fel
zsírok, fehérjék, szénhidrátok, ásványi sók és vitaminok formájában;
− tud érvelni a változatos táplálkozás és az egészséges életmód mellett;
− képes a forgalomban lévő kemikáliák (növényvédő szerek, háztartási mosó- és tisztítószerek)
címkéjén feltüntetett használati útmutató értelmezésére, azok felelősségteljes használatára;
− tudja, hogy a különféle ásványokból, kőzetekből építőanyagokat (pl. meszet, betont, üveget) és
fémeket (pl. vasat és alumíniumot) gyártanak;
− ismeri a kőolaj feldolgozásának módját, fő alkotóit, a szénhidrogéneket, tudja, hogy ezekből
számos termék (motorhajtóanyag, kenőanyag, műanyag, textília, mosószer) készül.
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

Földrajz
7. évfolyam
TÉMAKÖR: Tájékozódás a földrajzi térben
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– használja a földrajzi térben való tájékozódást segítő hagyományos és digitális eszközöket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– tájékozódik különböző típusú és tartalmú térképeken, biztonsággal leolvassa azok
információtartalmát, a térképen elhelyez földrajzi elemeket;
– gyakorlati feladatokat (pl. távolság- és helymeghatározás, utazástervezés) old meg nyomtatott
és digitális térkép segítségével;
– el tud készíteni egyszerű térképvázlatokat, útvonalterveket;
– azonosítja a jelenségek időbeli jellemzőit.
FOGALMAK
földrajzi fokhálózat, keresőhálózat, fő- és mellékvilágtájak, méretarány, aránymérték, szintvonal

TÉMAKÖR: A földrajzi övezetesség rendszere
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– bemutatja a földrajzi övezetesség rendszerét, ismerteti az övezetek, övek kialakulásának okait és
elhelyezkedésének térbeli jellemzőit;
– összehasonlítja az egyes övezetek, övek főbb jellemzőit, törvényszerűségeket fogalmaz meg
velük összefüggésben.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– példákat nevez meg a természeti adottságok gazdálkodást, életvitelt befolyásoló szerepére;
– helyi, regionális és a Föld egészére jellemző folyamatok közötti hasonlóságokat, összefüggéseket
felismer;
– példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb környezetre kiterjedő
következményeit, ok-okozati összefüggéseket fogalmaz meg;
– ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait és lehetőségeit a földrajzi,
környezeti eredetű problémák mérséklésében, megoldásában;
– az egyes térségek kapcsán földrajzi és környezeti veszélyeket és problémákat fogalmaz meg,
valamint reflektál azokra;
– a környezeti kérdésekkel, globális problémákkal kapcsolatos álláspontját logikus érvekkel
támasztja alá, javaslatot fogalmaz meg a környezeti problémák mérséklésére.
FOGALMAK
éghajlat, éghajlati diagram, fenntarthatóság, forró övezet és övei, függőleges övezetesség, hideg
övezet és övei, környezetkárosítás, mérsékelt övezet és övei, tipikus táj

TÉMAKÖR: Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– bemutatja és értékeli lakókörnyezetének földrajzi jellemzőit, ismeri annak természeti és
társadalmi erőforrásait;
– szűkebb és tágabb környezetében földrajzi eredetű problémákat azonosít, magyarázza
kialakulásuk okait.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek
megismerése és megőrzése iránt;
– összehasonlít, illetve komplex módon, problémaközpontú megközelítéssel vizsgál pl. hazai
nagytájakat, tájakat, régiókat, településeket;
– javaslatot fogalmaz meg lakókörnyezete jövőbeli, környezeti szempontokat szem előtt tartó,
fenntartható fejlesztésére;
– érveket fogalmaz meg a tudatos fogyasztói magatartás, a környezettudatos döntések fontossága
mellett.
FOGALMAK
kulturális érték, természeti érték

TÉMAKÖR: Magyarország földrajza
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– rendszerezi, csoportosítja és értékeli Magyarország és a Kárpát-medence térségének természeti
és társadalmi-gazdasági erőforrásait, illetve bemutatja a természeti és társadalmi adottságok
szerepének, jelentőségének időbeli változásait, a területi fejlettség különbségeit;
– összehasonlít, illetve komplex módon, problémaközpontú megközelítéssel vizsgál pl. hazai
nagytájakat, tájakat, régiókat, településeket;
– ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait és lehetőségeit a földrajzi,
környezeti eredetű problémák mérséklésében, megoldásában.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg,
következtetéseket von le;
– következtet Magyarország és a Kárpát-medence térségében előforduló természeti és környezeti
veszélyek kialakulásának okaira, várható következményeire, térbeli jellemzőire;
– elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek
megismerése és megőrzése iránt;
– híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;
– reális alapokon nyugvó magyarság- és Európa-tudattal rendelkezik.
FOGALMAK
erőforrás, falu, folyószabályozás, folyó vízjárása, hungarikum, kontinentális éghajlat, közigazgatás,
medencejelleg, nemzetiség, öregedő társadalom, táj, talaj, tanya, természetes szaporodás és fogyás,
területi fejlettség-különbség, tranzitforgalom, város, világörökség

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
Nagytájak: Alföld, Dunántúli-dombvidék, Dunántúli-középhegység, Északi-középhegység, Kisalföld,
Alpokalja
Egyéb földrajzi helyszínek: Aggteleki-karszt, Badacsony, Bakony, Balaton-felvidék, Baradla-barlang,
Baranyai-dombság, Bodrogköz, Borsodi-medence, Börzsöny, Budai-hegység, Bükk, Bükk-fennsík,
Csepel-sziget, Cserehát, Cserhát, Dráva menti síkság (Dráva-mellék), Duna–Tisza köze, Dunakanyar,
Gerecse, Hajdúság, Tokaj-Hegyalja, Hortobágy, Írott-kő, Jászság, Kékes, Kiskunság, Körös–Maros köze,
Kőszegi-hegység, Marcal-medence, Mátra, Mecsek, Mezőföld, Mohácsi-sziget, Móri-árok,
Nagykunság, Nógrádi-medence, Nyírség, Őrség, Pesti-síkság, Pilis, Belső-Somogy, Külső-Somogy,
Soproni-hegység, Szigetköz, Szekszárdi-dombság, Szentendrei-sziget, Tapolcai-medence, Tihanyifélsziget, Tiszántúl, Tolnai-dombság, Velencei-hegység, Vértes, Villányi-hegység, Visegrádi-hegység,
Zalai-dombság, Tokaji (Zempléni)-hegység;
Vízrajz: Balaton, Bodrog, Dráva, Duna, Fertő, Hernád, Hévízi-tó, Ipoly, Kis-Balaton, Körös, Maros,
Mura, Rába, Sajó, Sió, Szamos, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó, Tisza, Tisza-tó, Velencei-tó, Zagyva, Zala;
Magyarország nemzeti parkjai, világörökségi helyszínei, régiói, megyéi, megyeszékhelyei

TÉMAKÖR: A Kárpát-medence térsége
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– rendszerezi, csoportosítja és értékeli Magyarország és a Kárpát-medence térségének természeti
és társadalmi-gazdasági erőforrásait, illetve bemutatja a természeti és társadalmi adottságok
szerepének, jelentőségének időbeli változásait, a területi fejlettség különbségeit;
– példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb környezetre kiterjedő
következményeit, megnevezi és ok-okozati összefüggéseiben bemutatja a globálissá váló
környezeti problémákat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek
megismerése és megőrzése iránt;
– bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és a fejlettségbeli különbségek kialakulásának
okait és következményeit;
– következtet Magyarország és a Kárpát-medence térségében előforduló természeti és környezeti
veszélyek kialakulásának okaira, várható következményeire, térbeli jellemzőire;
– híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;
– nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt.
FOGALMAK
autonómia, éghajlatváltozás, erdőgazdálkodás, gazdasági átalakulás, húzóágazat, idegenforgalom,
nemzeti kisebbség, népességvándorlási folyamatok, néprajzi csoport, néprajzi táj, tájhasználat,
talajpusztulás
TOPOGRÁFIAI FOGALMAK
Tájak, történelmi és néprajzi tájnevek: Bécsi-medence, Burgenland (Őrvidék), Csallóköz, Délvidék,
Déli-Kárpátok, Erdély, Erdélyi-középhegység, Erdélyi-medence, Északkeleti-Kárpátok, ÉszaknyugatiKárpátok, Felvidék, Hargita, Kárpátalja, Kárpát-medence, Keleti-Kárpátok, Magas-Tátra, Székelyföld,
Vajdaság, Vereckei-hágó;

Városok: Arad, Beregszász, Csíkszereda, Eszék, Kassa, Kolozsvár, Marosvásárhely, Munkács,
Nagyvárad, Pozsony, Révkomárom, Szabadka, Székelyudvarhely, Temesvár, Újvidék, Ungvár

TÉMAKÖR: Európa földrajza
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– megnevez az egyes kontinensekre, országcsoportokra, meghatározó jelentőségű országokra
jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokat, ott előállított termékeket, szolgáltatásokat;
– probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemzi Európa és az Európán kívüli kontinensek
tipikus tájait, településeit, térségeit;
– ismerteti az Európai Unió társadalmi-gazdasági jellemzőit, példákkal igazolja világgazdasági
szerepét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek leírására alkalmazott
mutatókat;
– népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg,
következtetéseket von le;
– foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le belőlük;
– bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és fejlettségbeli különbségek kialakulásának
okait és következményeit;
– elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek
megismerése és megőrzése iránt;
– ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait és lehetőségeit a földrajzi,
környezeti eredetű problémák mérséklésében, megoldásában;
– híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;
– reális alapokon nyugvó magyarság- és Európa-tudattal rendelkezik;
– nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt.
FOGALMAK
agglomeráció, deltatorkolat, elöregedő társadalom, Európai Unió, fjord, gazdasági szerkezetváltás,
gleccser, jégkorszak, K+F (innováció), karsztvidék, „kék banán”, munkanélküliség, „napfényövezet”,
tagolatlan part, tagolt part, tölcsértorkolat, vendégmunkás
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
A földrész részei: Dél-Európa, Észak-Európa, Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa, Közép-Európa,
Nyugat-Európa;
Egyéb földrajzi helyszínek: Alpok, Appenninek, Appennini-félsziget, Azori-szigetek, Balkán-félsziget,
Balkán-hegység, Brit-szigetek, Cseh-medence, Ciprus, Dalmácia, Dinári-hegység, Duna-delta, Etna,
Finn-tóvidék, Francia-középhegység, Genfi-tó, Germán-alföld, Holland-mélyföld, Izland, Kárpátok,
Kelet-európai-síkság, Kréta, Lengyel-alföld, Lengyel-középhegység, Londoni-medence, Mont Blanc,
Morva-medence, Német-középhegység, Párizsi-medence, Pennine-hegység (Pennine), Pireneusi
(Ibériai)-félsziget, Pireneusok, Skandináv-félsziget, Skandináv-hegység, Szicília, Szilézia, Urál, Vezúv;

Vízrajz: Adriai-tenger, Balti-tenger, Boden-tó, Dnyeper, Duna, Duna–Majna–Rajna vízi út, Ebro, Elba,
Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, La Manche, Ladoga-tó, Odera, Olt, Pó, Rajna, Rhône,
Szajna, Száva, Temze, Vág, Visztula, Volga
Európa országai, jelentős gazdasági és kulturális központjai

8. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR: Az Európán kívüli kontinensek földrajza
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– megnevez az egyes kontinensekre, országcsoportokra, meghatározó jelentőségű országokra
jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokat, ott előállított termékeket, szolgáltatásokat;
– probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemzi Európa és az Európán kívüli kontinensek
tipikus tájait, településeit, térségeit;
– bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és fejlettségbeli különbségek kialakulásának
okait és következményeit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek leírására alkalmazott
mutatókat;
– népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg,
következtetéseket von le;
– foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le belőlük;
– híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;
– nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt;
– példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb környezetre kiterjedő
következményeit, megnevezi és ok-okozati összefüggéseiben bemutatja a globálissá váló
környezeti problémákat;
– a környezeti kérdésekkel, globális problémákkal kapcsolatos álláspontját logikus érvekkel
támasztja alá, javaslatot fogalmaz meg a környezeti problémák mérséklésére.
FOGALMAK
éhségövezet, eladósodás, élelmezési válság, elsivatagosodás, emberfajták, fenntarthatóság,
gazdasági szerkezet, globalizáció, népességrobbanás, népességtömörülés, nyomornegyed, őslakos,
perifériatérség, rezervátum, termelési módok (farmgazdaság, monokultúra, nagybirtok, nomád
pásztorkodás, oázisgazdálkodás, parasztgazdaság, teraszos művelés, ültetvényes gazdálkodás,
vándorló [nomád] állattenyésztés, vegyes gazdálkodás), tömegturizmus, túlhalászás, túllegeltetés,
városfejlődés (városodás, városiasodás), világvallások, világgazdasági hatalom (centrumtérség)
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
Afrika
Szerkezeti egységek, tájak: Afrikai-árokrendszer, Atlasz, Kelet-afrikai-magasföld, Kilimandzsáró
(Kilimandzsáró-csoport), Kongó-medence, Madagaszkár, Szahara, Teleki-vulkán; Száhel (öv)
Vízrajz: Csád-tó, Guineai-öböl, Kongó, Nílus, Szuezi-csatorna, Tanganyika-tó, Viktória-tó, Vörös-tenger
Országok: Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kenya, Marokkó, Nigéria

Városok: Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó
Amerika
A földrész részei: Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika
Tájak: Alaszka, Amazonas-medence, Andok, Antillák, Appalache-hegység (Appalache), Brazil-felföld,
Floridai-félsziget (Florida), Grönland, Guyanai-hegyvidék, Hawaii-szigetek, Kaliforniai-félsziget,
Kordillerák, Labrador-félsziget (Labrador), Mexikói-fennsík, Mississippi-alföld, Mount St. Helens,
Paraná-alföld, préri, Sziklás-hegység, Szilícium-völgy
Vízrajz: Amazonas, Colorado, Karib (Antilla)-tenger, Mexikói-öböl, Mississippi, Nagy-tavak, Niagaravízesés, Panama-csatorna, Szt. Lőrinc-folyó
Országok: Argentína, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Kanada, Mexikó
Városok: Brazíliaváros, Buenos Aires, Chicago, Houston, Los Angeles, Mexikóváros, Montréal, New
Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, Washington DC
Ausztrália és Óceánia
Tájak: Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-korallzátony, Nagy-Vízválasztó-hegység, ÚjGuinea
Országok: Ausztrália, Új-Zéland
Városok: Canberra, Melbourne, Sydney, Wellington
Ázsia
A földrész meghatározó egységei, jelentős földrajzi helyszínek: Arab-félsziget, Csomolungma (Mt.
Everest), Dekkán-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Fudzsi, Fülöp-szigetek, Góbi, Himalája, Indokínaifélsziget, Japán-szigetek, Kaszpi-mélyföld, Kaukázus, Kínai-alföld, Kis-Ázsia, Koreai-félsziget, Középszibériai-fennsík, Krakatau, Nyugat-szibériai-alföld, Szibéria, Takla-Makán, Tibet, Tien-san, Turánialföld
Vízrajz: Aral-tó, Bajkál-tó, Boszporusz, Eufrátesz, Holt-tenger, Indus, Jangce, Japán-tenger, Jegestenger, Jenyiszej, Gangesz, Kaszpi-tenger, Ob, Perzsa-öböl (Perzsa (Arab)-öböl), Sárga-folyó, Tigris
Országok: Egyesült Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), India, Indonézia, Irak, Irán, Izrael,
Japán, Kazahsztán, Kína, Kuvait, Malajzia, Szaúd-Arábia
Városok: Bagdad, Hongkong, Isztambul, Jakarta, Jeruzsálem, Mekka, Peking, Sanghaj, Szingapúr,
Szöul, Teherán, Tel Aviv-Jaffa, Tokió, Újdelhi

TÉMAKÖR: Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek leírására alkalmazott
mutatókat;
– népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg,
következtetéseket von le;
– értelmezi a mindennapi életben jelen lévő pénzügyi tevékenységeket, szolgáltatásokat;
– megnevezi a vállalkozás működését befolyásoló tényezőket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– példákat sorol a globalizáció mindennapi életünket befolyásoló folyamataira;

–
–

érveket fogalmaz meg a tudatos fogyasztói magatartás, a környezettudatos döntések fontossága
mellett;
életkori sajátosságainak megfelelő helyzetekben alkalmazza pénzügyi ismereteit (pl. egyszerű
költségvetés készítése, valutaváltás, diákvállalkozás tervezése);
foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le belőlük.

–
FOGALMAK
családi költségvetés, eladósodás, globalizáció, hitel, munkanélküli, munkavállaló, pénz, tőzsde,
valuta, valutaváltás, világtermék

Etika
5. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR: Éntudat – Önismeret
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
reálisan értékeli helyzetét, fejlődési célokat fogalmaz meg és a célok megvalósítását szolgáló
terveket készít;
− felismeri a tudásszerzés módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére;
− felismeri a helyzethez illeszkedő érzelmeket és kifejezésmódjukat, és ennek megfelelően
viselkedik/cselekszik;
− a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak
számára;
− képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a probléma megoldása
érdekében, önmaga motiválására;
− döntései meghozatalakor figyelembe veszi a saját értékeit is.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megismeri az önazonosság fogalmát és jellemzőit, azonosítja saját személyiségének néhány
elemét;
− ismer testi-lelki egészséget őrző tevékenységeket és felismeri a saját egészségét veszélyeztető
hatásokat. Megfogalmazza a saját intim terének határait.
−

FOGALMAK
önismeret, fejlődés, önállóság, felelősség, egészség, harmónia, elfogadás, tervezés, tanulás, tudás,
példakép, jövőkép

TÉMAKÖR: Család – Helyem a családban
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
−
−
−
−
−

megfigyeli, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következményekkel járhat, és
milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására;
képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére;
a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak
számára;
megfogalmazza, hogy a szeretetnek, a bizalomnak, tiszteletnek milyen szerepe van a
családban, a barátságokban és a párkapcsolatokban;
megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az online térben, milyen információkat oszthat meg
önmagáról.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megismer olyan mintákat és lehetőségeket, amelyek segítségével a különböző helyzetek
megoldhatók, illetve tudja, hogy hová fordulhat segítségért;
− azonosítja a családban betöltött szerepeket és feladatokat;
− azonosítja saját szerepét és feladatait;
− azonosít néhány, a családban előforduló konfliktust,
− felismeri a család életében bekövetkező nehéz helyzeteket, megfogalmaz néhány megoldási
módot;
− felismeri saját családjának viszonyrendszerét, a családot összetartó érzelmeket és közös
értékeket;
− azonosítja az egyéni, családi és társadalmi boldogulás feltételeit.
FOGALMAK
támogatás, bizalom, szeretet, tisztelet, segítség, figyelem, probléma, kapcsolat, családi szokás

TÉMAKÖR: Társas tudatosság és társas kapcsolatok - Helyem a társas-lelkületi
közösségekben
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
helyesen feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következményekkel
járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására;
− képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére;
− a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak
számára;
− megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek milyen
szerepe van a barátságokban, a páros kapcsolatokban, és az iskolai közösségekben.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− képes a saját véleményétől eltérő véleményekhez tisztelettel viszonyulni, a saját álláspontja
mellett érvelni;
− felismeri a konfliktus kialakulására utaló jelzéseket;
− rendelkezik érzelmi kifejezőképességekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási
javaslatokkal a konfliktusok megoldására;
− törekszik mások helyzetének megértésére, felismeri a mások érzelmi állapotára és igényeire
utaló jelzéseket;
− nyitott és segítőkész a nehéz helyzetben levő személyek iránt;
− különbséget tesz a valóságos és a virtuális identitás között, felismeri a virtuális identitás
jellemzőit.
−

FOGALMAK
rokonszenv, ellenszenv, barátság, kapcsolat, bizalom, bizalmatlanság, támogatás, törődés, őszinteség,
bántás, megértés, konfliktus

6. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – Helyem a társadalomban
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
azonosítja a nemzet, a kulturális közösség számára fontos értékeket, indokolja, hogy ezek
milyen szerepet játszanak a saját életében;
− érzelmileg azonosul az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök jelentőségével, értelmezi a
hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét;
− azonosítja azokat a kulturális különbségeket, helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vetnek
fel, és véleményt alkot róluk;
− értékeli az etikus és nem etikus cselekvések következményeit;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
−

− értelmezi a szabadság és az önkorlátozás, a tolerancia és a szeretet megjelenését és határait
−
−

−
−

egyéni élethelyzeteiben;
azonosítja a valós és a virtuális térben történő zaklatások különböző fokozatait és módjait, van
terve a zaklatások elkerülésére és kivédésére; tudja, hogy hová fordulhat segítségért;
fizikai vagy digitális környezetben információt gyűjt és megosztja tudását a sport, tudomány,
technika, művészetek vagy a közélet területén a magyar nemzet vagy Európa kultúráját
meghatározó kiemelkedő személyiségekről és tevékenységükről;
ismeri a nemzeti identitást meghatározó kulturális értékeket, és indokolja, hogy miért fontos
ezek megőrzése;
azonosítja a nemzeti és európai értékek közös jellemzőit, az európai kulturális szemlélet
meghatározó elemeit.

FOGALMAK
csoport, közösség, nemzet, nemzetiség, beilleszkedés, kirekesztés, érdek, egyenlőség, igazságosság,
méltányosság, önzetlenség, felelősségvállalás, vezető, példakép

TÉMAKÖR: A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
−
−
−

−

megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, megoldási
javaslatot tesz környezetének megőrzésére, esztétikus fejlesztésére
felismeri az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi szükségességét
döntéseket hoz arról, hogy milyen szokások kialakulásával járul hozzá a fenntarthatóság
megvalósításához, milyen cselekvéseket tehet a természeti, társadalmi problémák kezelése
érdekében;
megfogalmazza, hogy a pozitív egyéni és társadalmi jövőkép elérését milyen feltételek
támogatják.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− folyamatosan frissíti az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos
ismereteit fizikai és digitális környezetben, felelősségteljes szemlélettel vizsgálja a technikai
fejlődés lehetőségeit;
− megismeri a természeti erőforrások felhasználására, a környezetszennyezésre, a globális és
társadalmi egyenlőtlenségek problémájára vonatkozó etikai felvetéseket;
FOGALMAK
természetvédelem, környezetvédelem, média, virtuális tér, tudatos fogyasztó, létszükséglet,
takarékosság, mértékletesség, felelősségvállalás

TÉMAKÖR: Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
− egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg a közös erkölcsi értékek érvényesítésére;
− képes az európai, a nemzeti kultúra közös eredetének, forrásainak értelmezésére
− reflektíven értékeli a tudásszerzés módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére;
− képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− feltárja, hogy az Európa vallási arculatát meghatározó egyházak tevékenysége, szokás- vagy
értékrendje milyen módon jelenik meg a társadalomban;
− feltárja, hogyan jelennek meg a hétköznapok során a tárgyalt világvallásoknak az emberi
életre vonatkozó erkölcsi tanításai;
− értelmezi a szeretetnek, az élet tisztelete elvének a kultúrára gyakorolt hatását;
− értelmezi az egyes egyházak ünnepköréhez kapcsolódó alapvető vallási, kulturális
eseményeket és a hozzájuk kapcsolódó bibliai (Ó és Új Szövetségbeli) szövegekre támaszkodó
történeteteket;
− összekapcsolja az egyes egyházak, vallások ünnepköreit és a hozzájuk tartozó jelképeket,
szokásokat, néphagyományokat;
− a zsidó és keresztény bibliai történetekben, kulturálisan hagyományozott történetekben
megnyilvánuló igazságos és megbocsátó magatartásra saját életéből példákat hoz;
− saját életét meghatározó világnézeti elkötelezettség birtokában alkalmazza a kölcsönös
tolerancia elveit.
FOGALMAK
világkép, világnézet, tudás, tény, vélemény, információ, hitelesség, együttélés, hit, istenhit, vallás,
egyház, vallási tanítás, jó, rossz, lelkiismeret

7. ÉVFOLYAM

TÉMAKÖR: Éntudat – Önismeret
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következményekkel
járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására; képes a helyzetnek
megfelelő érzelmek kifejezésére;
− megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az online térben milyen információkat oszthat meg
önmagáról;
− reálisan értékeli helyzetét, fejlődési célokat fogalmaz meg és a célok megvalósítását szolgáló
terveket készít;
− reflektíven értékeli tudásszerzési módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére;
− feltárja pályaérdeklődését és továbbtanulási céljait;
− képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a probléma megoldása
érdekében képes önmaga motiválására;
− célok és döntések meghozatalakor figyelembe veszi a személyes értékeit;
− egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg az erkölcsi értékek érvényesítésére.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megismeri az identitás fogalmát és jellemzőit, azonosítja saját identitásának néhány elemét;
− ismer testi és mentális egészséget őrző tevékenységeket és felismeri a saját egészségét
veszélyeztető hatásokat. Megfogalmazza a saját intim terének határait;
− különbséget tesz a valóságos és a virtuális identitás között, felismeri a virtuális identitás
jellemzőit.
− célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléréséhez szükséges főbb lépéseket; céljai
megvalósítása közben önkontrollt végez, siker esetén önjutalmazást gyakorol.
−
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önismeret, önazonosság, boldogulás, boldogság, jólét, jóllét, stressz, káros szenvedély, függés,
alkotás, munka, pénzügyi tudatosság

TÉMAKÖR: Család – Helyem a családban
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
−

−
−

reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következményeket
okozhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására; képes a helyzetnek
megfelelő érzelmek kifejezésére;
a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak
számára;
megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek milyen
szerepe van a családban, a barátságokban és a párkapcsolatokban.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megismer olyan mintákat és lehetőségeket, amelyek segítségével a problémás helyzetek
megoldhatók, illetve tudja, hogy hová fordulhat segítségért;
− azonosítja a családban betöltött szerepeket és feladatokat; egyre reálisabban a saját szerepét
és feladatait;
− azonosít néhány, a családban előforduló konfliktust, felismeri a család életében bekövetkező
nehéz helyzeteket, és megfogalmazza, hogy milyen módon kezelhetők ezek;
− felismeri saját családjának viszonyrendszerét, a családot összetartó érzelmeket és közösségi
értékeket;
− azonosítja az egyéni, családi és társadalmi boldogulás feltételeit.
FOGALMAK
érzelem, szerelem, párkapcsolat, vonzódás, intimitás, bizalom, hűség, igény, nemzedék, értékrend,
önvédelem, zaklatás, emberi jogok.

TÉMAKÖR: Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a társas-lelkületi
közösségekben
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következményekkel
járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására; képes a helyzetnek
megfelelő érzelmek kifejezésére;
− a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak
számára;
− megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek milyen
szerepe van a barátságokban, a páros kapcsolatokban, az iskolai közösségekben.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− képes a saját véleményétől eltérő véleményekhez tisztelettel viszonyulni, a saját álláspontja
mellett érvelni;
− kölcsönös megértésre törekszik;
− felismeri a konfliktus kialakulására utaló jelzéseket;
− rendelkezik tapasztalatokkal, érvekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási javaslatokkal
a konfliktusok megoldására;
− azonosítja a csoportban elfoglalt helyét és szerepét, törekszik a személyiségének legjobban
megfelelő feladatok vállalására;
− törekszik mások helyzetének megértésére, felismeri a mások érzelmi állapotára és igényeire
utaló jelzéseket;
− nyitott és segítőkész a nehéz helyzetben levő személyek iránt.
−
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kapcsolatrendszer, viszonyulás, konfliktuskezelés, jóvátétel, alkalmazkodás, önállóság, cselekvés,
átélés, előítélet, elfogadás

8. ÉVFOLYAM

TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – Helyem a társadalomban
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
azonosítja, értelmezi a nemzet, a kulturális közösség számára fontos közösségi értékeket,
indokolja, hogy ezek milyen szerepet játszanak a saját életében;
− érzelmileg, társas-lelkületileg azonosul az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök
jelentőségével, értelmezi a hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek
közösségmegtartó szerepét;
− azonosítja azokat a kulturális különbségeket, helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vetnek
fel, és véleményt alkot róluk;
− képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a probléma megoldása
érdekében képes önmaga motiválására;
− azonosítja a számára fontos közösségi értékeket, indokolja, hogy ezek milyen szerepet
játszanak a saját életében;
− azonosítja azokat a helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vetnek fel, és véleményt alkot
róluk;
− értékeli az etikus és nem etikus cselekvések lehetséges következményeit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− azonosítja a valós és virtuális térben történő zaklatások különböző fokozatait és módjait, van
terve a zaklatások elkerülésére és kivédésére; tudja, hogy hová fordulhat segítségért;
− értelmezi a szabadság és az önkorlátozás, a tolerancia és a szeretet megjelenését és határait
egyéni élethelyzeteiben;
− fizikai vagy digitális környezetben információt gyűjt és megosztja tudását a sport, tudomány,
technika, művészetek vagy a közélet területén a magyar nemzet és Európa kultúráját
meghatározó kiemelkedő személyiségekről és tevékenységükről;
− ismeri a nemzeti identitást meghatározó kulturális értékeket, és indokolja, hogy miért fontos
ezek megőrzése;
− azonosítja a nemzeti és európai értékek közös jellemzőit, az európai kulturális szemlélet
meghatározó elemeit; ismereteket szerez a Kárpát-medencében élő magyarokról,
Magyarországon élő nemzetiségekről, népcsoportokról, kettős kötődésű személyekről;
− ismeri a rá vonatkozó gyermekjogokat, ezek fő szabályozó dokumentumait, értelmezi
kötelezettségeit, részt vesz szabályalkotásban;
− ismeri az alapvető emberi jogokat és vizsgálja ezek érvényesülését különböző embercsoportok
esetében;
− megismeri a hátrányos helyzetű személyek érdekében szervezett programokban való
részvétel lehetőségeit;
− reflektív módon vizsgálja saját és csoportja gondolkodását más csoportokról; kifejti
véleményét a sztereotípiák és előítéletek hatásáról.
−
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nemzet, nemzetiség, kultúra, identitás, tolerancia, szolidaritás, szabályszegés, jogsértés, bűn,
büntetés, érdekérvényesítés, társadalmi cél, média

TÉMAKÖR: A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, megoldási
javaslatot tesz környezetének megőrzésére, esztétikus fejlesztésére;
− értékeli, értelmezi az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi szükségességét;
− döntéseket hoz arról, hogy milyen szokások kialakulásával járul hozzá a fenntartható fejlődés
megvalósításához, milyen cselekvéseket tehet a társadalmi problémák kezelése érdekében;
− megfogalmazza, hogy a pozitív egyéni és társadalmi jövőkép elérését milyen feltételek
támogatják.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− folyamatosan frissíti az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos
ismereteit fizikai és digitális környezetben, kritikus szemlélettel vizsgálja a technikai fejlődés
lehetőségeit, korlátait;
− megismeri és véleményezi a természeti erőforrások felhasználására, a környezetszennyezésre,
a globális és társadalmi egyenlőtlenségek problémájára vonatkozó etikai felvetéseket;
− értelmezi a fenntartható fejlődés és a legfontosabb társadalmi problémák megoldása
érdekében javasolt stratégiákat, cselekvési lehetőségeket.
−
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erőforrás, globális hatás, újrahasznosítás, környezetbarát technológia, egyéni felelősség,
fenntartható fejlődés, egyenlőtlenség

TÉMAKÖR: Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
értelmezi az európai, a nemzeti kultúra közös eredetét, forrását azonosítja a számára fontos
közösségi értékeket, indokolja, hogy ezek milyen szerepet játszanak a saját életében;
− azonosítja azokat a helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vetnek fel, és véleményt alkot
róluk;
− értékeli az etikus, a nem etikus cselekvések lehetséges következményeit;
− reflektíven értékeli tudásszerzési módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére;
− képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére;
− egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg az erkölcsi értékek érvényesítésére.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− értelmezi a szeretetnek, az élet tisztelete elvének a kultúrára gyakorolt hatását;
− feltárja, hogy az Európa vallási arculatát meghatározó egyházak tevékenysége, szokás- vagy
értékrendje milyen módon jelenik meg a társadalomban;
− feltárja, hogyan jelenik meg a hétköznapok során a tárgyalt világvallásoknak az emberi életre
vonatkozó erkölcsi tanításai;
− a megismert vallások erkölcsi tanításait összeveti személyes véleményével;
− saját életét meghatározó világnézeti elkötelezettség birtokában a kölcsönös tolerancia elveit
gyakorolja.
−
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vallás, hit, erkölcs, kereszténység, iszlám, judaizmus, hinduizmus, buddhizmus, felebaráti szeretet,
karitász, aranyszabály, az élet tiszteletének elve, tízparancsolat

Hon-és népismeret
6. évfolyam
TÉMAKÖR: Az én világom
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megtapasztalja a legszűkebb közösséghez, a családhoz, a lokális közösséghez való tartozás
érzését;
− ismeri a közvetlen környezetében található helyi értékeket, felhasználva a digitálisan elérhető
adatbázisokat is.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− nyitottá válik a családi és közösségi értékek befogadására;
− megbecsüli szűkebb lakókörnyezetének épített örökségét, természeti értékeit, helyi
hagyományait;
− önálló néprajzi gyűjtés nyomán, digitális archívumok tanulmányozásával bemutatja szülőföldje
hagyományos értékeit.
FOGALMAK
Család, rokon, közösség, helyi értékek, helytörténet, mesterség, foglalkozás, norma, épített
környezet, természeti környezet, fenntarthatóság

TÉMAKÖR: Találkozás a múlttal
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− érdeklődő attitűdjével erősíti a nemzedékek közötti párbeszédet
− érvekkel tudja alátámasztani, hogy a természet kínálta lehetőségek felhasználásának elsődleges
szempontja a szükségletek kielégítése, a mértéktartás alapelvének követése
− megismeri a gazdálkodó életmódra jellemző újrahasznosítás elvét, és saját életében is törekszik
ennek megvalósítására
− tevékenyen részt vesz a kooperatív csoportmunkában zajló együttműködő alkotási
folyamatban, digitális források közös elemzésében;
− a feladatok vállalásánál mérlegel, hogy melyek felelnek meg legjobban személyiségének,
többféle intelligenciájának.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megbecsüli az idősebb családtagok tudását, nyitott a korábbi nemzedékek életmódjának,
normarendszerének megismerésére, elfogadására;
− ok-okozati összefüggést állapít meg az eltérő természeti környezet és a különböző tájakon élő
emberek eltérő életmódja között
− megállapításaiban rámutat a néphagyományok közösségformáló, közösségmegtartó erejére;

−
−

szöveges és képi források, digitalizált archívumok elemzése, feldolgozása alapján önálló
előadásokat hoz létre, csoportos szerepjáték során reprodukálja a megismert szokásokat;
meghatározott helyzetekben önálló véleményt alkot, a társak véleményének meghallgatását
követően álláspontját felül tudja bírálni, döntéseit át tudja értékelni.
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jurta, veremház, egysejtű ház, többosztatú ház, falazat, tetőtartó szerkezet, tetőformák, konyhai
cserépedény, sparhelt, munkasarok, szentsarok, munkamegosztás;
ünnep, jeles nap, böjt, advent, köszöntő szokások, lucázás, kántálás, betlehemezés, bölcső, regölés,
aprószentek napi vesszőzés, háromkirályjárás, iskolába toborzó szokások, böjti játékok, kiszehajtás,
villőzés, húsvét, zöldágjárás, komatálküldés, májusfaállítás, pünkösdölés, pünkösdikirályné-járás,
nyári napforduló, kaláka, pásztorünnep, búcsú, gyereklakodalom, leányélet, legényélet, lakodalom;
szántás, vetés, aratás, szüret, szilaj és félszilaj pásztorkodás, fonás, szövés, fonó, ing, gatya, pendely,
szoknya, kötény, ünnepi viselet, böjtös nap, kenyérsütés, téli étrend, nyári étrend, fonó, tollfosztó,
kukoricafosztó, vásár, körjáték, utánzó játék, eszközös játék, sport jellegű játék, gyermekfolklór, népi
játék, kávéház, kaszinó, „korzózás”, polgár, munkás, értelmiség, keresztelő

TÉMAKÖR: Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− önálló néprajzi gyűjtés segítségével, digitális archívumok tanulmányozása nyomán be tudja
mutatni a néprajzi tájak jellemzőit;
− helyszínekhez kötött példákat tud mondani hazánk természeti értékeire, épített örökségekre;
− nyitottá válik a hazánkban élő nemzetiségek kultúrája iránt.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− meglátja az összefüggést a szülőföldhöz kötődés kialakulása és a lokális értékek megismerése
között
− életkorának megfelelő önálló alkotás keretében megjeleníti a magyar tudomány és kultúra
eredményeit, a hungarikumokat;
− tiszteletben tartja más kultúrák értékeit.
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néprajzi csoport, nemzetiség, néprajzi táj, határainkon túl élő magyarok, szórvány, nemzeti
összetartozás, haza, hazaszeretet, hungarikum, világörögség

Ének-zene
5. évfolyam

TÉMAKÖR: Zeneművek/ Énekes anyag
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− 5. osztályban 50,
− A dalokban előforduló népi kifejezések értelmezése
− A dalok témájához, karakteréhez igazodó tempók, éneklési módok megismerése
− A Szózat hallás utáni megtanulása és éneklése
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− Népdalok a magyar népzene régi és új rétegéből, más népek dalai és műdalok hallás utáni
megtanulása, éneklése kottaképről és emlékezetből, szöveggel
− A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes szokásainak gyakorlásával és
szolmizációs éneklésével
− A tanult magyar népdalok meghallgatása tanári előadásban, adatközlő által és feldolgozott
formában is
− A tanult dalok feldolgozása dramatizált előadással és tanár, hangszeren játszó osztálytárs, vagy
zenei alap által megszólaltatott hangszerkísérettel
− Különböző stílusú műdalok, kánonok, duettek, zenei szemelvények hallás utáni megtanulása és
éneklése kottaképről és emlékezetből
− Megzenésített versek éneklése tanár, hangszeren játszó osztálytárs, vagy zenei alap által
megszólaltatott hangszerkísérettel
− A tanult dalok feldolgozása a kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és hangszerkísérettel
− Előadói készség: Éneklését tudja a dalok karakteréhez, hangulatához igazítani
•
Éneklése az alsóbb évfolyamokban kialakított helyes éneklési szokásokra épül
− Befogadói készség: Az új dalok egyre értőbb meghallgatása
•
A képzelet használatának szorgalmazása a zeneművek befogadása közben
− Alkotói készség: Aktív részvétel szorgalmazása az alkotói folyamatokban
•
A megélt élmények feldolgozásának segítése
FOGALMAK
Régi és új stílusú népdal; kvintváltás; ereszkedő és kupolás dallamvonal; adatközlő
a cappella; kamaraének – társasének; versmegzenésítés; tempo giusto, parlando, rubato, mezzoforte.

TÉMAKÖR: Zeneművek/Zenehallgatási anyag
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a legelterjedtebb magyar népi hangszerek (pl. tekerő, duda, cimbalom, citera, doromb, furulya,
tárogató, síp) ismerete
− A klasszikus zenekar hangszercsaládjainak felsorolása, és alapvető hangszereinek megnevezése
(fafúvók rézfúvók, vonós, ütős)
− A karmester és a karvezető különböző szerepének megértése

A madrigalizmus (szövegfestés) megfigyelése a különböző korokban, a szöveges és abszolút
zenében
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− A zene keltette érzések, gondolatok, vélemények megfogalmazása tanári kérdések
segítségével
− Párhuzamok felismerése a régmúlt, közelmúlt és a jelen zenei megnyilvánulásai között a
hallgatott zenékben
− Jellegzetes hangszerek, hangszercsoportok kapcsolása a megismert népzenei és műzenei
stílusokhoz/műfajokhoz
− Befogadói készség: kapcsolatot talál a dalokban, zeneművekben megjelenő élethelyzetek és
saját élete között.
− Azonosítani tudja a különböző zenei karaktereket
− Követni tudja a rövidebb zenei formahatárokat, tagolásokat akár énekes, akár hangszeres
részletek tekintetében
−

FOGALMAK
Népi és klasszikus hangszercsaládok és hangszerek; karmester; karvezető, programzene; színpadi
zene; alkalmazott zene; cselekmény, műfaj; funkció; zenei téma; komolyzene, könnyű zene; madrigál;
a vegyeskar szólamai (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, basszus)

TÉMAKÖR: Ismeretek / - Ritmikai fejlesztés
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−
−

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 témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− Páros és páratlan lüktetés felismerése hallás és kottakép alapján
− Az énekes és a zenehallgatási anyag metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése,
reprodukciója
− Váltakozó ütemek megfigyelése az énekes- és zenehallgatási anyagban
− Alkotói készség: páros és páratlan lüktetésű ritmussorok alkotása a tanult ritmusokkal hiányos
ritmussorok tud kiegészítése vagy teljes megalkotása a megadott formai kereteken belül tá-titi,
szinkópa, nyújtott és éles ritmusokkal, tizenhatodokkal.
FOGALMAK
Kis éles, kis nyújtott ritmus; tizenhatod; váltakozó ütem

TÉMAKÖR: Ismeretek – Hallásfejlesztés
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− Tiszta kvint, tiszta kvárt, tiszta oktáv
− Kis terc, nagy terc, kis szekund, nagy szekund
− Dúr és moll hangzás

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− Módosított hangok: fi, szi, ta szolmizációs hangok felismerése, dallamalkotó szerepük
értelmezése
− A tiszta hangközök felismerése és megnevezése
− A kis és nagy terc és szekund hangzatalkotó szerepének érzékelése és megértése
− A dúr és moll jellegű hangzás megfigyelése a zenehallgatási és az énekelt anyaghoz
kapcsolódóan
− Az énekelt és a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek megfigyelése és
megnevezése
− Ismerje a fi, szi, ta, módosított szolmizációs hangok dallamalkotásban betöltött szerepét
− A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából
− Az intonációs készség és a megosztott figyelem képességének fejlesztése a többszólamú
éneklés fokozatos bevezetésével
A
tanult énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangok kézjelről történő éneklése
−
− Alkotói készség: az 1. – 4. osztályban és az újonnan tanult zenei elemeket készség szinten,
alkotó módon tudja használni (Rövidebb pentaton és hétfokú dallamokat tud kiegészíteni,
befejezni és egyszerűbb formában megalkotni.)
FOGALMAK
Hangköz; hangzat; hármashangzat; dúr - moll jelleg; módosított hangok; módosító jelek

TÉMAKÖR: Ismeretek – Zenei írás, olvasás
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− 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 témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ritmusgyakorlatok olvasása és hangoztatása tizenhatodos, kis éles és kis nyújtott ritmusok
fordulataival
− az új ritmikai elemek felismerése kottaképben
− az új ritmikai elemek leírása rövid gyakorlatokban
− a tiszta, kis- és nagy hangközök megfigyelése, megnevezése és írása az énekelt és a zenehallgatási
anyaghoz kapcsolódóan
− a tanult hangközök éneklése tanári segítséggel
− a tanult hangközök megszólaltatása egyidejűleg is, énekelve és hangszeren próbálva
− rövid dallamok írása betűkottáról hangjegybe, C-dóban
FOGALMAK
Tempójelzés; relatív szolmizáció; abszolút hangnevek; dúr; természetes moll; előjegyzés.

6. évfolyam

TÉMAKÖR: Zeneművek/ Énekes anyag
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− A dalokban előforduló népi kifejezések értelmezése
− A dalok témájához, karakteréhez igazodó tempók, éneklési módok megismerése
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− Népdalok a magyar népzene régi és új rétegéből, más népek dalai és műdalok hallás utáni
megtanulása, éneklése kottaképről és emlékezetből, szöveggel
− A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes szokásainak gyakorlásával és
szolmizációs éneklésével
− A tanult magyar népdalok meghallgatása tanári előadásban, adatközlő által és feldolgozott
formában is
− A tanult dalok feldolgozása dramatizált előadással és tanár, hangszeren játszó osztálytárs, vagy
zenei alap által megszólaltatott hangszerkísérettel
− Különböző stílusú műdalok, kánonok, duettek, zenei szemelvények hallás utáni megtanulása és
éneklése kottaképről és emlékezetből
− Megzenésített versek éneklése tanár, hangszeren játszó osztálytárs, vagy zenei alap által
megszólaltatott hangszerkísérettel
− A tanult dalok feldolgozása a kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és hangszerkísérettel
− Előadói készség: Éneklését tudja a dalok karakteréhez, hangulatához igazítani
•
Előadásában tud hangszerkísérethez és az éneklő közösséghez alkalmazkodni
•
Éneklése az alsóbb évfolyamokban kialakított helyes éneklési szokásokra épül
− Befogadói készség: Az új dalok egyre értőbb meghallgatása
•
A képzelet használatának szorgalmazása a zeneművek befogadása közben
− Alkotói készség: Aktív részvétel szorgalmazása az alkotói folyamatokban
•
A megélt élmények feldolgozásának segítése
FOGALMAK
Régi és új stílusú népdal; kvintváltás; ereszkedő és kupolás dallamvonal; adatközlő
a cappella; kamaraének – társasének; versmegzenésítés; tempo giusto, parlando, rubato, mezzoforte.

TÉMAKÖR: Zeneművek/Zenehallgatási anyag
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a legelterjedtebb magyar népi hangszerek (pl. tekerő, duda, cimbalom, citera, doromb, furulya,
tárogató, síp) ismerete
− A klasszikus zenekar hangszercsaládjainak felsorolása, és alapvető hangszereinek megnevezése
(fafúvók rézfúvók, vonós, ütős)
− A karmester és a karvezető különböző szerepének megértése
− A madrigalizmus (szövegfestés) megfigyelése a különböző korokban, a szöveges és abszolút
zenében
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− A zene keltette érzések, gondolatok, vélemények megfogalmazása tanári kérdések
segítségével

−
−
−
−
−

Párhuzamok felismerése a régmúlt, közelmúlt és a jelen zenei megnyilvánulásai között a
hallgatott zenékben
Jellegzetes hangszerek, hangszercsoportok kapcsolása a megismert népzenei és műzenei
stílusokhoz/műfajokhoz
Befogadói készség: kapcsolatot talál a dalokban, zeneművekben megjelenő élethelyzetek és
saját élete között.
Azonosítani tudja a különböző zenei karaktereket
Követni tudja a rövidebb zenei formahatárokat, tagolásokat akár énekes, akár hangszeres
részletek tekintetében

FOGALMAK
Népi és klasszikus hangszercsaládok és hangszerek; karmester; karvezető, programzene; színpadi
zene; alkalmazott zene; cselekmény, műfaj; funkció; zenei téma; komolyzene, könnyű zene; madrigál;
a vegyeskar szólamai (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, basszus)

TÉMAKÖR: Ismeretek / - Ritmikai fejlesztés
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−
−

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 témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− Páros és páratlan lüktetés felismerése hallás és kottakép alapján
− Az énekes és a zenehallgatási anyag metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése,
reprodukciója
− Váltakozó ütemek megfigyelése az énekes- és zenehallgatási anyagban
− Alkotói készség: páros és páratlan lüktetésű ritmussorok alkotása a tanult ritmusokkal hiányos
ritmussorok tud kiegészítése vagy teljes megalkotása a megadott formai kereteken belül tá-titi,
szinkópa, nyújtott és éles ritmusokkal, tizenhatodokkal.
FOGALMAK
Kis éles, kis nyújtott ritmus; tizenhatod; váltakozó ütem

TÉMAKÖR: Ismeretek - Hallásfejlesztés
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−
−
−

Kis terc, nagy terc, kis szekund, nagy szekund
Dúr és moll hangzás
Módosított hangok: fi, szi, ta szolmizációs hangok felismerése, dallamalkotó szerepük
értelmezése

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− A tiszta hangközök felismerése és megnevezése
− A kis és nagy terc és szekund hangzatalkotó szerepének érzékelése és megértése
− A dúr és moll jellegű hangzás megfigyelése a zenehallgatási és az énekelt anyaghoz
kapcsolódóan

−
−
−
−
−

Az énekelt és a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek megfigyelése és
megnevezése
Ismerje a fi, szi, ta, módosított szolmizációs hangok dallamalkotásban betöltött szerepét
A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából
Az intonációs készség és a megosztott figyelem képességének fejlesztése a többszólamú
éneklés fokozatos bevezetésével
Alkotói készség: az 1. – 4. osztályban és az újonnan tanult zenei elemeket készség szinten,
alkotó módon tudja használni (Rövidebb pentaton és hétfokú dallamokat tud kiegészíteni,
befejezni és egyszerűbb formában megalkotni.)

FOGALMAK
Hangköz; hangzat; hármashangzat; dúr - moll jelleg; módosított hangok; módosító jelek

TÉMAKÖR: Ismeretek – Zenei írás, olvasás
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−
−
−
−

a kis éles és kis nyújtott ritmusok grafikai képe és írása
a módosított hangok grafikai képe és írása
az abszolút hangnevek
C-dúr, a-moll

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− az új ritmikai elemek felismerése kottaképben
− az új ritmikai elemek leírása rövid gyakorlatokban
− a tiszta, kis- és nagy hangközök megfigyelése, megnevezése és írása az énekelt és a zenehallgatási
anyaghoz kapcsolódóan
− a tanult hangközök éneklése tanári segítséggel
− a tanult hangközök megszólaltatása egyidejűleg is, énekelve és hangszeren próbálva
− rövid dallamok írása betűkottáról hangjegybe, C-dóban
FOGALMAK
Tempójelzés; relatív szolmizáció; abszolút hangnevek; dúr; természetes moll; előjegyzés.
7. évfolyam
TÉMAKÖR: Zeneművek/ Énekes anyag
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−
−
−
−
−

Népdalok és műdalok
a magyar népzene régi és új rétegeinek jellemzői
Műzene és népzenei feldolgozások különbsége
A zenetörténeti stílusok vokális jellemzői
A dúr és moll szerepe a zenei kifejezésben

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− Az újonnan, hallás után tanult népdalok, műdalok énekelése kottaképről és emlékezetből
− Előadói készség: az adott dal karakterének árnyalt megszólaltatása (dinamika, tempó, zenei
tagolás, frazeálás, stílus)
− A parlandot, rubato, giusto természetes módú használata
− Minta adása a dalok hiteles megszólaltatásához, a tanári, adatközlő és művészi előadásokból
− Megzenésített versek előadása tanár, hangszeren játszó osztálytárs által megszólaltatott
hangszerkísérettel
− A helyes éneklési szokások és a tiszta intonáció fejlődése
− Felismeri a népdalok és a mai világ párhuzamait
FOGALMAK
A korábban tanultak elmélyítése.

TÉMAKÖR: Zeneművek/Zenehallgatási anyag
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−
−

Ismeri a zenetörténeti korszakok legfontosabb ismertetőjegyeit, történelmi és kulturális
hátterüket
Azonosítani tudja az egyes korszakokhoz tartozó zenei műfajokat, jellemzőiket, hangszerelési
sajátosságaikat

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a zenei befogadási készség fejlesztése a figyelem intenzitásának növelésével
− élményszerűséget biztosító zenekövetés képességének kialakítása
− a zenei ízlés és a zenei emlékezet fejlesztése a zenetörténet remekműveivel való találkozás
során
− a kultúrabefogadási szándék erősödése a remekművek elemzésén keresztül
− a zene keltette érzések megfogalmazása tanári kérdések segítségével
FOGALMAK
Zenei korstílusok: középkor, reneszánsz, barokk, klasszika, romantika, zenei 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

TÉMAKÖR: Zenei ismeretek / - Ritmikai fejlesztés
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−
−

Új ismeret: 3/8, 6/8 –os ütemmutató
Felütés- súlytalan indítás

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
−
−
−

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

FOGALMAK
3/8-os ütemmutató, 6/8-os ütemmutató, felütés/súlytalan kezdés

TÉMAKÖR: Ismeretek - Hallásfejlesztés
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−
−

A korábban tanultak elmélyítése, értelmezése
Kis és nagy szext, szeptim

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− 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
FOGALMAK
A korábban tanultak elmélyítése.

TÉMAKÖR: Ismeretek – Zenei írás, olvasás
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−
−

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

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− Rövid dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre
− Gyakorlat szerzése a felismerő kottaolvasásban

−

A kottakép újonnan tanult elemeinek felismerése kottából a tanult énekelt és zenehallgatási
anyaghoz kapcsolódóan

FOGALMAK
Minden korábbian szereplő fogalom. Továbbá: G-dúr, é-moll, F-dúr, d-moll
8. évfolyam
TÉMAKÖR: Zeneművek/ Énekes anyag
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−
−
−
−
−

Népdalok és műdalok
a magyar népzene régi és új rétegeinek jellemzői
Műzene és népzenei feldolgozások különbsége
A zenetörténeti stílusok vokális jellemzői
A dúr és moll szerepe a zenei kifejezésben

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
−
−
−
−
−
−
−

Az újonnan, hallás után tanult népdalok, műdalok énekelése kottaképről és emlékezetből
Előadói készség: az adott dal karakterének árnyalt megszólaltatása (dinamika, tempó, zenei
tagolás, frazeálás, stílus)
A parlandot, rubato, giusto természetes módú használata
Minta adása a dalok hiteles megszólaltatásához, a tanári, adatközlő és művészi előadásokból
Megzenésített versek előadása tanár, hangszeren játszó osztálytárs által megszólaltatott
hangszerkísérettel
A helyes éneklési szokások és a tiszta intonáció fejlődése
Felismeri a népdalok és a mai világ párhuzamait

FOGALMAK
A korábban tanultak elmélyítése.

TÉMAKÖR: Zeneművek/Zenehallgatási anyag
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−
−

Ismeri a zenetörténeti korszakok legfontosabb ismertetőjegyeit, történelmi és kulturális
hátterüket
Azonosítani tudja az egyes korszakokhoz tartozó zenei műfajokat, jellemzőiket, hangszerelési
sajátosságaikat

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a zenei befogadási készség fejlesztése a figyelem intenzitásának növelésével
− élményszerűséget biztosító zenekövetés képességének kialakítása
− a zenei ízlés és a zenei emlékezet fejlesztése a zenetörténet remekműveivel való találkozás
során
− a kultúrabefogadási szándék erősödése a remekművek elemzésén keresztül
− a zene keltette érzések megfogalmazása tanári kérdések segítségével

FOGALMAK
Zenei korstílusok: középkor, reneszánsz, barokk, klasszika, romantika, zenei 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

TÉMAKÖR: Zenei ismeretek / - Ritmikai fejlesztés
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

Felütés- súlytalan indítás

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− Ritmusgyakorlatok hangoztatása nyolcad-ütemmutatóval
− Minden, korábban tanult ritmikai ismeret gyakorlása, alkalmazása változatos formákban
−

Részvétel közös kreatív zenélési formákban, a zeneművek befogadásának előkészítéséhez

FOGALMAK
Súlytalan kezdés

TÉMAKÖR: Ismeretek - Hallásfejlesztés
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−
−

A korábban tanultak elmélyítése, értelmezése
Kis és nagy szext, szeptim

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− 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
FOGALMAK
A korábban tanultak elmélyítése.

TÉMAKÖR: Ismeretek – Zenei írás, olvasás
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−
−

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

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− Rövid dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre
− Gyakorlat szerzése a felismerő kottaolvasásban
− A kottakép újonnan tanult elemeinek felismerése kottából a tanult énekelt és zenehallgatási
anyaghoz kapcsolódóan
FOGALMAK
Minden korábbian szereplő fogalom. Továbbá: G-dúr, é-moll, F-dúr, d-moll

Vizuális kultúra
5. évfolyam
Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – alkotások, stílusok
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja;
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;
− látványok, képek részeinek, részleteinek alapján elképzeli a látvány egészét, fogalmi és
vizuális eszközökkel bemutatja és megjeleníti, rekonstruálja azt;
− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt;
− 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.
Fogalmak
klasszikus, modern, kortárs vizuális művészet, objektív, szubjektív, művészettörténeti korok,
stílus
Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – személyes vizuális tapasztalat és reflexió
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja;
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az
ajánlott képanyag alapján;
− különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait
vizuálisan megjeleníti;
− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt;
− megfigyeléseit, tapasztalatait, gondolatait vizuálisan rögzíti, mások számára érthető
vázlatot készít;
− adott tartalmi keretek figyelembevételével karaktereket, tereket, tárgyakat, helyzeteket,
történeteket részletesen elképzel, fogalmi és vizuális eszközökkel bemutat és megjelenít;
− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon
generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít;
− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan
alkalmazva megoldást talál.
Fogalmak
vizuális élmény, hatás, asszociáció, karakter, figuratív-nonfiguratív megjelenítés

Témakör: Médiumok sajátosságai – médiumok jellemző kifejezőeszközei
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat
különböző szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző
helyzetekben a megoldás érdekében felhasználja;
− a vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása
során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja;
− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán személyes
módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit;
− vizuális megjelenítés során használja a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés
vizuális eszközeit.
Fogalmak
vizuális kifejezési eszközök, médium, kiemelés, figyelemirányítás, kompozíció, képkivágás,
nézőpont
Témakör: Térbeli és időbeli viszonyok – tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon
generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít;
− a vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása
során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja;
− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az
ajánlott képanyag alapján;
− adott cél és szempontok figyelembevételével térbeli, időbeli viszonyokat, változásokat,
eseményeket, történeteket rögzít, megjelenít;
− adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb médiumok képírási
formáinak segítségével;
− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan
alkalmazva megoldást talál.
Fogalmak
tér, nézőpont, képkivágás, rövidülés, fókuszpont, horizont, időbeli változás vizuális
megjelenítései, folyamatábra, képregény/storyboard
Témakör: Vizuális információ és befolyásolás – kép és szöveg üzenete
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt;
− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat
különböző szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző
helyzetekben a megoldás érdekében felhasználja;

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon
generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít;
− vizuális megjelenítés során 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.
Fogalmak
kommunikációs felület, üzenet, hír/álhír, figyelemirányítás, kommunikációs cél, hatáskeltés
vizuális eszközei, valóság/fikció, dokumentálás, befolyásolás
Témakör: Környezet: technológia és hagyomány – hagyomány, design, divat
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja;
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében
gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit;
− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket
összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal,
alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt;
− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat,
tereket tervez és hoz létre;
− 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.
Fogalmak
hagyomány, néprajz, népi kultúra, design, divat, kézműves technika, egyedi tárgy,
formaredukció, motívum, technológia
Témakör: Környezet: technológia és hagyomány – tárgyak, terek, funkció
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja;
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében
gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit;
− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket
összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal,
alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt;

− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat,
tereket tervez és hoz létre;
− 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.
Fogalmak
környezettudatosság, tervezés, rendeltetés, tárgy/építmény nézetei
6. évfolyam
Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – alkotások, stílusok
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja;
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;
− látványok, képek részeinek, részleteinek alapján elképzeli a látvány egészét, fogalmi és
vizuális eszközökkel bemutatja és megjeleníti, rekonstruálja azt;
− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt;
− 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.
Fogalmak
klasszikus, modern, kortárs vizuális művészet, objektív, szubjektív, művészettörténeti korok,
stílus
Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – személyes vizuális tapasztalat és reflexió
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja;
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az
ajánlott képanyag alapján;
− különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait
vizuálisan megjeleníti;
− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt;
− megfigyeléseit, tapasztalatait, gondolatait vizuálisan rögzíti, mások számára érthető
vázlatot készít;

− adott tartalmi keretek figyelembevételével karaktereket, tereket, tárgyakat, helyzeteket,
történeteket részletesen elképzel, fogalmi és vizuális eszközökkel bemutat és megjelenít;
− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon
generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít;
− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan
alkalmazva megoldást talál.
Fogalmak
vizuális élmény, hatás, asszociáció, karakter, figuratív-nonfiguratív megjelenítés
Témakör: Médiumok sajátosságai – médiumok jellemző kifejezőeszközei
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat
különböző szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző
helyzetekben a megoldás érdekében felhasználja;
− a vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása
során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja;
− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán személyes
módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit;
− vizuális megjelenítés során használja a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés
vizuális eszközeit.
Fogalmak
vizuális kifejezési eszközök, médium, kiemelés, figyelemirányítás, kompozíció, képkivágás,
nézőpont
Témakör: Térbeli és időbeli viszonyok – tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon
generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít;
− a vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása
során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja
− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az
ajánlott képanyag alapján;
− adott cél és szempontok figyelembevételével térbeli, időbeli viszonyokat, változásokat,
eseményeket, történeteket rögzít, megjelenít;
− adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb médiumok képírási
formáinak segítségével;
− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan
alkalmazva megoldást talál.
Fogalmak
tér, nézőpont, képkivágás, rövidülés, fókuszpont, horizont, időbeli változás vizuális
megjelenítései, folyamatábra, képregény/storyboard

Témakör: Vizuális információ és befolyásolás – kép és szöveg üzenete
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt;
− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat
különböző szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző
helyzetekben a megoldás érdekében felhasználja;
− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon
generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít;
− vizuális megjelenítés során 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.
Fogalmak
kommunikációs felület, üzenet, hír/álhír, figyelemirányítás, kommunikációs cél, hatáskeltés
vizuális eszközei, valóság/fikció, dokumentálás, befolyásolás
Témakör: Környezet: technológia és hagyomány – hagyomány, design, divat
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja;
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében
gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit;
− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket
összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal,
alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt;
− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat,
tereket tervez és hoz létre;
− 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.
Fogalmak
hagyomány, néprajz, népi kultúra, design, divat, kézműves technika, egyedi tárgy,
formaredukció, motívum, technológia
Témakör: Környezet: technológia és hagyomány – tárgyak, terek, funkció
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja;
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében
gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit;
− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket
összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal,
alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt;
− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat,
tereket tervez és hoz létre;
− 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.
Fogalmak
környezettudatosság, tervezés, rendeltetés, tárgy/építmény nézetei
7. évfolyam
Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – alkotások, stílusok
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan is pontosan, részletgazdagon
szövegesen jellemez, bemutat;
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt;
− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket
összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal,
alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt;
− tetszésítélete alapján alkotásokról információkat gyűjt, kifejezőerő és a közvetített hatás
szempontjából csoportosítja, és megállapításait felhasználja más szituációban;
− megfogalmazza személyes viszonyulását, értelmezését adott vagy választott művész
alkotásai, társadalmi reflexiói kapcsán.
Fogalmak
képzőművészeti műfaj, stíluskorszak, stílusirányzat, kortárs művészet, művészi kifejezés,
parafrázis, vizuális napló, látványterv
Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – személyes vizuális tapasztalat és reflexió
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− elvont fogalmakat, művészeti tartalmakat belső képek összekapcsolásával bemutat,
magyaráz és különböző vizuális eszközökkel megjelenít;
− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat
különböző szempontok szerint rendezi és összehasonlítja, a tapasztalatait különböző
helyzetekben a megoldás érdekében felhasználja;
− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán személyes
módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit;
− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan
alkalmazva megoldást talál.
Fogalmak
vizuális átírás, kiemelés eszközei, fény- és színhatás, kontraszt, színkontraszt, enteriőr
Témakör: Médiumok sajátosságai – médiumok jellemző kifejezőeszközei
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása
során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja;
− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán személyes
módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit;
− vizuális megjelenítés során használja a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés
vizuális eszközeit.

Fogalmak
címrend, tipográfia, illusztráció, képaláírás, link, banner, kameraállás, kameramozgás
Témakör: Térbeli és időbeli viszonyok – tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon
generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít;
− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása
során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja;
− a helyzetek, történetek ábrázolása, dokumentálása során felhasználja a kép és szöveg, a
kép és hang viszonyában rejlő lehetőségeket;
− adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb médiumok képírási
formáinak segítségével;
− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan
alkalmazva megoldást talál.
Fogalmak
állókép, mozgókép, képes forgatókönyv, fázis, perspektíva, axonometria

Témakör: Vizuális információ és befolyásolás – kép és szöveg üzenete
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon
generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít;
− vizuális megjelenítés során használja a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés
vizuális eszközeit;
− a helyzetek, történetek ábrázolása, dokumentálása során felhasználja a kép és szöveg, a
kép és hang viszonyában rejlő lehetőségeket;
− nem vizuális információkat (pl. számszerű adat, absztrakt fogalom) különböző célok (pl.
tudományos, gazdasági, turisztikai) érdekében vizuális, képi üzenetté alakít;
− gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét változatos vizuális eszközök segítségével
prezentálja.
Fogalmak
verbális és vizuális kommunikáció, közlési szándék, figyelemirányítás, kiemelés, sűrítés
Témakör: Környezet: technológia és hagyomány – hagyomány, design, divat
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan is pontosan, részletgazdagon
szövegesen jellemez, bemutat;
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket
összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal,
alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt;
− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében
gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit;
− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat,
tereket tervez és hoz létre;
− gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét változatos vizuális eszközök segítségével
prezentálja;
− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket
talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik;
− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan
alkalmazva megoldást talál.
Fogalmak
metszetrajz, vetületi ábrázolás, nézetek, tudatos anyaghasználat, divat, személyes stílus
Témakör: Környezet: technológia és hagyomány – tárgyak, terek, funkció
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében
gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit;
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat,
tereket tervez és hoz létre;
− 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.
Fogalmak
építészeti elem, lépték, designgondolkodás, ergonómia, forma és funkció összefüggései
8. évfolyam
Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – alkotások, stílusok
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan is pontosan, részletgazdagon
szövegesen jellemez, bemutat;
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt;
− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket
összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal,
alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt;
− tetszésítélete alapján alkotásokról információkat gyűjt, kifejezőerő és a közvetített hatás
szempontjából csoportosítja, és megállapításait felhasználja más szituációban;
− megfogalmazza személyes viszonyulását, értelmezését adott vagy választott művész
alkotásai, társadalmi reflexiói kapcsán.
Fogalmak
képzőművészeti műfaj, stíluskorszak, stílusirányzat, kortárs művészet, művészi kifejezés,
parafrázis, vizuális napló, látványterv
Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – személyes vizuális tapasztalat és reflexió
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− elvont fogalmakat, művészeti tartalmakat belső képek összekapcsolásával bemutat,
magyaráz és különböző vizuális eszközökkel megjelenít;
− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat
különböző szempontok szerint rendezi és összehasonlítja, a tapasztalatait különböző
helyzetekben a megoldás érdekében felhasználja;

− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán személyes
módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit;
− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan
alkalmazva megoldást talál.
Fogalmak
vizuális átírás, kiemelés eszközei, fény- és színhatás, kontraszt, színkontraszt, enteriőr
Témakör: Médiumok sajátosságai – médiumok jellemző kifejezőeszközei
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása
során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja;
− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán személyes
módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit;
− vizuális megjelenítés során használja a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés
vizuális eszközeit.
Fogalmak
címrend, tipográfia, illusztráció, képaláírás, link, banner, kameraállás, kameramozgás
Témakör: Térbeli és időbeli viszonyok – tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon
generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít;
− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása
során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja;
− a helyzetek, történetek ábrázolása, dokumentálása során felhasználja a kép és szöveg, a
kép és hang viszonyában rejlő lehetőségeket;
− adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb médiumok képírási
formáinak segítségével;
− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan
alkalmazva megoldást talál.
Fogalmak
állókép, mozgókép, képes forgatókönyv, fázis, perspektíva, axonometria
Témakör: Vizuális információ és befolyásolás – kép és szöveg üzenete
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon
generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít;

− vizuális megjelenítés során használja a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés
vizuális eszközeit;
− a helyzetek, történetek ábrázolása, dokumentálása során felhasználja a kép és szöveg, a
kép és hang viszonyában rejlő lehetőségeket;
− nem vizuális információkat (pl. számszerű adat, absztrakt fogalom) különböző célok (pl.
tudományos, gazdasági, turisztikai) érdekében vizuális, képi üzenetté alakít;
− gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét változatos vizuális eszközök segítségével
prezentálja.
Fogalmak
verbális és vizuális kommunikáció, közlési szándék, figyelemirányítás, kiemelés, sűrítés
Témakör: Környezet: technológia és hagyomány – hagyomány, design, divat
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan is pontosan, részletgazdagon
szövegesen jellemez, bemutat;
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket
összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal,
alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt;
− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében
gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit;
− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat,
tereket tervez és hoz létre;
− gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét változatos vizuális eszközök segítségével
prezentálja;
− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket
talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik;
− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan
alkalmazva megoldást talál.
Fogalmak
metszetrajz, vetületi ábrázolás, nézetek, tudatos anyaghasználat, divat, személyes stílus
Témakör: Környezet: technológia és hagyomány – tárgyak, terek, funkció
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében
gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit;
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat,
tereket tervez és hoz létre;

− 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.
Fogalmak
építészeti elem, lépték, designgondolkodás, ergonómia, forma és funkció összefüggései

Háztartásökonómia – életvitel technológiái
5. évfolyam
Témakör: Gazdálkodás, munkamegosztás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony és
tudatos gazdálkodás módjaival;
− egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik;
− érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok jelentőségét.
FOGALMAK
család, háztartás, gazdálkodás, bevételek, kiadások, családellátó tevékenységek, munkamegosztás,
munkaszervezés

Témakör: Otthon a lakásban
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti szempontokat;
− szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos eltéréseket számszerűsít;
− tevékenységét önállóan végzi
− felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait;
− terv szerint tevékenykedik, probléma esetén ésszerű kockázatokat felvállal.
FOGALMAK
épület, telek, helyszínrajz, alaprajz, homlokzati rajz; szerkezeti elemek, anyagok; helyiségek
területigénye, funkciói; térkapcsolat, tájolás, a lakótér kialakítása; a lakberendezés elemei

Témakör: Szabad alkotás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tevékenységét önállóan tervezi;
− a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében;
− alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt;
− a megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással használja;
− egyénileg feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek megfelelően
tevékenykedik;
− önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva az eredményességét.
− a problémamegoldás során önállóan fogalmaz meg megoldási alternatívákat;
− komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál;
− holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik;

−
−

döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel;
alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat.

FOGALMAK
problémamegismerés, problémafeltárás, definiálás-értelmezés, megoldáskeresés, tervezés, alkotás
(minta), használatbavétel, gyártás

Témakör: Táplálkozás és ételkészítés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tevékenységét önállóan tervezi;
− a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében;
− részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat;
− felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait;
− felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan
gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal;
− ismeri az egyes modulokhoz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban
megfogalmazza saját preferenciáit.
− Az ételkészítés folyamata
− Az ételkészítés, terítés, tálalás eszközei
− Biztonságos élelmiszer-, ételkészítés, étel
− A magyar konyha értékei, hagyományai
− Hungarikumok, tájjellegű ételek
− A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, tanulási utak
FOGALMAK
táplálkozás és egészség; élelmiszer, étel, tápanyag, tápanyagszükséglet, szénhidrátban gazdag
élelmiszerek; fehérjékben gazdag élelmiszerek; étkezési zsírok; vitaminban és ásványi anyagokban
gazdag élelmiszerek; fűszerek, tésztalazítók, ételkészítési eljárások, magyar konyha, tájjellegű ételek

6. évfolyam
Témakör: Táplálkozás és ételkészítés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tevékenységét önállóan tervezi;
− a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében;
− részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat;
− felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait;
− megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben;
− alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz
− felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan
gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal;

−

ismeri az egyes modulokhoz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban
megfogalmazza saját preferenciáit.

FOGALMAK
táplálkozás és egészség; élelmiszer, étel, tápanyag, tápanyagszükséglet, szénhidrátban gazdag
élelmiszerek; fehérjékben gazdag élelmiszerek; étkezési zsírok; vitaminban és ásványi anyagokban
gazdag élelmiszerek; fűszerek, tésztalazítók, ételkészítési eljárások, magyar konyha, tájjellegű ételek

Témakör: Textiltechnika
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján;
− környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a
rendelkezésre álló anyagokból;
− terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg;
− alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt;
− részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat;
− megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben;
− felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát.
FOGALMAK
textil alapanyagok, textilkészítési eljárások, kézi varrás, hímzés, textilfélék csoportosítása, ruházat,
viselet, a ruházat gondozása

Témakör: Szabad alkotás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi;
− a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében;
− alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt;
− a megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással használja;
− csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek megfelelően
tevékenykedik;
− önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét.
− a problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási
alternatívákat;
− komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál;
− holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik;
− döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel;
− alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat.
FOGALMAK
problémamegismerés, problémafeltárás, definiálás-értelmezés, megoldáskeresés, tervezés, alkotás
(minta), használatbavétel, gyártás

7. évfolyam
Témakör: Gazdálkodás, munkamegosztás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony és
tudatos gazdálkodás módjaival;
− felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan
gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− Tudatosság alkalmazása a tanuló saját életvitelével kapcsolatos döntéseiben
− A véleményformálás támogatása
− A háztartási, családi költségvetés
− A háztartás fogyasztása, környezetterhelése
FOGALMAK
a háztartási költségvetés feladata; készítésének formái; takarékossági formák; vagyonleltár, értékek
védelme; környezetterhelés

Témakör: Otthon a lakásban
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tevékenységét önállóan tervezi;
− terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg;
− az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli;
− a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében;
− alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt;
− adott szempontok mentén értékeli saját munkáját
− a használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz produktuma
továbbfejlesztésére;
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− 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
FOGALMAK
fény, fényerősség, fényforrások, a lakás világítása: általános, helyi és hangulatvilágítás; színek,
anyagok, minták, díszek szerepe; a konyha bútorai, konyhai gépek elhelyezése; higiénia,
munkaszervezés, ergonómia

TEVÉKENYSÉGEK

−
−
−

Berendezési tervek elemzése
Konyhaberendezési terv készítése, egyeztetett szempontok szerint, ingyenes tervezőprogramok
használatával
Lakberendezési tárgy vagy dekoráció tervezése, kivitelezése

Témakör: Táplálkozás és ételkészítés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti szempontokat;
− környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a
rendelkezésre álló anyagokból;
− tevékenységét önállóan tervezi
− a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében;
− érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi tevékenység
szerepét, jelentőségét;
− felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát;
− felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában.
FOGALMAK
élelmiszer-biztonság, bevásárlás, tárolási módok, tartósítási eljárások, konyhai gépek és biztonságos
üzemeltetésük; ételcsoportok, menüelemek
TEVÉKENYSÉGEK

−
−

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

Témakör: Textiltechnika
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján;
− környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a
rendelkezésre álló anyagokból;
− terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg;
− alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt;
− részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat;
− megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben;
− felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát.
FOGALMAK
lakástextilek csoportosítása, egyes típusok gondozása; a textilfestés anyagai, eljárásai; varrógép, gépi
varrás; foltvarrás

Témakör: Szabad alkotás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi;
− a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében;
− alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt;
− a megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással használja;
− rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást;
− csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek megfelelően
tevékenykedik;
− önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét.
− a problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási
alternatívákat;
− komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál;
− holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik;
− döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel;
− alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat;
− a fizikai és digitális környezetből információt gyűjt a számára vonzó foglalkozások alkalmassági és
képesítési feltételeiről, keresi a vállalkozási lehetőségeket, a jövedelmezőséget és a jellemző
tanulási utakat.
FOGALMAK
problémamegismerés, problémafeltárás, definiálás-értelmezés, megoldáskeresés, tervezés, alkotás
(minta), használatbavétel, gyártás

Testnevelés
5. évfolyam

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás
kialakítását elősegítő gyakorlatokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat;
− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat;
− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is kezdeményez
ilyen tevékenységet.
FOGALMAK
menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; szergyakorlatok, utasítás, szóban
közlés, bemutatás, bemutattatás, relaxáció, stresszkezelés, izomhúzódás, izomszakadás, izomgörcs,
izomláz, keringésfokozás

TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten használja;
− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn,
egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás
közben;
− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás
kialakítását elősegítő gyakorlatokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− futótechnikája – összefüggő cselekvéssor részeként – eltérést mutat a vágta- és a tartós futás
közben;
− magabiztosan alkalmazza a távol- és magasugrás, valamint a kislabdahajítás és súlylökés –
számára megfelelő – technikáit.
FOGALMAK
elrugaszkodó láb, lendítő láb, térdelőrajt, hibás rajt, váltójel, váltótávolság, tempóérzék, pulzus,
átlépő technika, lépő technika, nekifutási távolság, optimális sebesség, kidobási vonal, bástya,
dobószektor, hasmánt technika

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás
kialakítását elősegítő gyakorlatokat;
− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat;
− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is
kezdeményez ilyen tevékenységet;
− a torna, a ritmikus gimnasztika, tánc és aerobik jellegű mozgásformákon keresztül fejleszti
esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− segítségadással képes egy-egy általa kiválasztott tornaelem bemutatására és a tanult
elemekből önállóan alkotott gyakorlatsor kivitelezésére.
FOGALMAK
függeszkedés, támlázás, fejállás, talajgyakorlat, terpeszleugrás, lefüggés, lebegőfüggés, hátsó függés,
zsugorlefüggés, homorított leugrás, érintőjárás, hármaslépés, fellendülés, ellendülés, billenés,
átfordulás, zsugorkanyarlati átugrás, huszárugrás, guggoló átugrás

TÉMAKÖR: Sportjátékok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten használja;
− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett képes a
játékvezetésre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai és
taktikai elemeket;
− a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési készséget
mutat;
− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a választott
sportjátékokat.
FOGALMAK
kétszer indulás, lépéshiba, alsó egyenes nyitás, védőérintés, támadóérintés, állásrend, röplabda –
forgás, hosszú- és rövidindulás, egy-és kétütemű megállás, sarkazás, indulócsel, fektetett dobás,
labda fedezése, bedobás, szabaddobás, szabadrúgás, büntetődobás, büntetőrúgás, alakzattartásos
passzgyakorlat, alakzatbontó és alakzattartó helyezkedés, kényszerítő átadás, területvédekezés,
emberfogás, egykezes tolt átadás, páros és hármas lefutás, floorball – ütőfogás, labdahúzás és -lövés,
kapuelőtér

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten használja;
− a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési készséggel
rendelkezik;
− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett képes a
játékvezetésre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai és
taktikai elemeket;
− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a választott
sportjátékokat.
FOGALMAK
laza és szoros emberfogás, szélességi mozgás, mélységi mozgás, elszakadás a védőtől, célfelület
védelme, algoritmikus gondolkodás, ütempassz, testcsel

TÉMAKÖR: Szabályjátékok, népi játékok (Dráma és színház modul)
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− felfedezi a tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságait és összefüggéseit;
− megfigyeli, azonosítja és értelmezi a tárgyi világ jelenségeit;
− felidézi a látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatásokat;
− kitalál és alkalmaz elképzelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatásokat;
− tudatosan irányítja és összpontosítja figyelmét a környezete jelenségeire;
− koncentrált figyelemmel végzi a játékszabályok adta keretek között tevékenységeit;
− megfigyeli, azonosítja és értelmezi a környezetéből érkező hatásokra adott saját válaszait.
Fogalmak
beszédtechnika, légzéstechnika, hangerő, hangmagasság, hangterjedelem, hangszín, hanglejtés,
beszédtempó, beszédritmus, szünettartás, testtartás, gesztus, mimika, tekintet, koncentráció, lazítás,
egyensúly, koordináció, térhasználat, együttműködés

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− egészséges versenyszellemmel rendelkezik.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a küzdő jellegű feladatokban életkorának megfelelő asszertivitást mutatva tudatosan és
célszerűen alkalmazza a támadó és védő szerepeknek megfelelő technikai és taktikai
elemeket;
− a tanári irányítást követve, a mozgás sebességét növelve hajt végre önvédelmi fogásokat,
ütéseket, rúgásokat, védéseket és ellentámadásokat.

FOGALMAK
tatami, tompítás, fogáskeresés, fogásbontás, egyensúlybontás, társemelés, egyenes ütés, karate
védéstechnikák, ellentámadás, küzdőtávolság, ötlépéses alapküzdelem

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben
felhasználására, végrehajtására.

történő

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn,
egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás
közben;
− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és
rendjére.
FOGALMAK
természetjárás, környezetvédelem, streetball, tájfutás, erdei tornapálya, térkép, turistajelzések,
környezetvédelem

TÉMAKÖR: Úszás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is kezdeményez
ilyen tevékenységet.
− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával, készségszinten úszik;
FOGALMAK
úszásnem, hátúszórajt, rajtfejes, taposás, intenzív úszás, állóképesség

6. évfolyam

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás
kialakítását elősegítő gyakorlatokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat;

−
−

a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat;
a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is kezdeményez
ilyen tevékenységet.

FOGALMAK
menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; szergyakorlatok, utasítás, szóban
közlés, bemutatás, bemutattatás, relaxáció, stresszkezelés, izomhúzódás, izomszakadás, izomgörcs,
izomláz, keringésfokozás

TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten használja;
− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn,
egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás
közben;
− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás
kialakítását elősegítő gyakorlatokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− futótechnikája – összefüggő cselekvéssor részeként – eltérést mutat a vágta- és a tartós futás
közben;
− magabiztosan alkalmazza a távol- és magasugrás, valamint a kislabdahajítás és súlylökés –
számára megfelelő – technikáit.
FOGALMAK
elrugaszkodó láb, lendítő láb, térdelőrajt, hibás rajt, váltójel, váltótávolság, tempóérzék, pulzus,
átlépő technika, lépő technika, nekifutási távolság, optimális sebesség, kidobási vonal, bástya,
dobószektor, hasmánt technika

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás
kialakítását elősegítő gyakorlatokat;
− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat;
− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is
kezdeményez ilyen tevékenységet;
− a torna, a ritmikus gimnasztika, tánc és aerobik jellegű mozgásformákon keresztül tanári
irányítás mellett fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− segítségadással képes egy-egy általa kiválasztott tornaelem bemutatására és a tanult
elemekből önállóan alkotott gyakorlatsor kivitelezésére.

FOGALMAK
függeszkedés, támlázás, fejállás, talajgyakorlat, terpeszleugrás, lefüggés, lebegőfüggés, hátsó függés,
zsugorlefüggés, homorított leugrás, érintőjárás, hármaslépés, fellendülés, ellendülés, billenés,
átfordulás, zsugorkanyarlati átugrás, huszárugrás, guggoló átugrás

TÉMAKÖR: Sportjátékok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten használja;
− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett képes a
játékvezetésre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai és
taktikai elemeket;
− a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési készséget
mutat;
− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a választott
sportjátékokat.
FOGALMAK
kétszer indulás, lépéshiba, alsó egyenes nyitás, védőérintés, támadóérintés, állásrend, röplabda –
forgás, hosszú- és rövidindulás, egy-és kétütemű megállás, sarkazás, indulócsel, fektetett dobás,
labda fedezése, bedobás, szabaddobás, szabadrúgás, büntetődobás, büntetőrúgás, alakzattartásos
passzgyakorlat, alakzatbontó és alakzattartó helyezkedés, kényszerítő átadás, területvédekezés,
emberfogás, egykezes tolt átadás, páros és hármas lefutás, floorball – ütőfogás, labdahúzás és -lövés,
kapuelőtér

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten használja;
− a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési készséggel
rendelkezik;
− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett képes a
játékvezetésre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai és
taktikai elemeket;
− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a választott
sportjátékokat.

FOGALMAK
laza és szoros emberfogás, szélességi mozgás, mélységi mozgás, elszakadás a védőtől, célfelület
védelme, algoritmikus gondolkodás, ütempassz, testcsel, az egészségi állapot és a teljesítőképesség,
a testedzéssel kapcsolatos attitűd pozitív irányú megváltozását.

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett képes a
játékvezetésre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a küzdő jellegű feladatokban életkorának megfelelő asszertivitást mutatva tudatosan és
célszerűen alkalmazza a támadó és védő szerepeknek megfelelő technikai és taktikai
elemeket;
− a tanári irányítást követve, a mozgás sebességét növelve hajt végre önvédelmi fogásokat,
ütéseket, rúgásokat, védéseket és ellentámadásokat.
FOGALMAK
lefogás, rézsútleszorítás, oldalsó leszorítás, karberántás, könyökfelütés, kibújás, oldalsó leszorítások,
csuklófeszítés, tatami, tompítás, birkózófogás, fogáskeresés, fogásbontás, egyensúlybontás,
társemelés, egyenes ütés, karate védéstechnikák, ellentámadás, küzdőtávolság, ötlépéses
alapküzdelem

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben
felhasználására, végrehajtására.

történő

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn,
egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás
közben;
− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és
rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is.
FOGALMAK
természetjárás, vízi túra, környezetvédelem, streetball, tájfutás, jégkorong, erdei tornapálya, térkép,
turistajelzések, környezetvédelem

7. évfolyam
TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás
kialakítását elősegítő gyakorlatokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat;
− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat;
− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is kezdeményez
ilyen tevékenységet.
FOGALMAK
menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; utasítás, szóban közlés, bemutatás,
bemutattatás, relaxáció, stresszkezelés, szergyakorlatok

TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten használja;
− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn,
egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás
közben;
− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás
kialakítását elősegítő gyakorlatokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− futótechnikája – összefüggő cselekvéssor részeként – eltérést mutat a vágta- és a tartós futás
közben;
− magabiztosan alkalmazza a távol- és magasugrás, valamint a kislabdahajítás és súlylökés –
számára megfelelő – technikáit.
FOGALMAK
flop technika, olimpiai versenyszámok, világcsúcs, résztáv, pihenőidő; nyugalmi, munka- és terheléses
pulzus; váltogatott iramú futás, ferde hajítás, függőleges és vízszintes vektor, támaszhelyzet,
koordináció, kondíció

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás
kialakítását elősegítő gyakorlatokat;
− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat;

−
−

a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is
kezdeményez ilyen tevékenységet;
a torna, a ritmikus gimnasztika, tánc és aerobik jellegű mozgásformákon keresztül tanári
irányítás mellett fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− segítségadással képes egy-egy általa kiválasztott tornaelem bemutatására és a tanult
elemekből önállóan alkotott gyakorlatsor kivitelezésére.
FOGALMAK
futólagos kézállás, csúsztatás, vetődés, összekötő elemek, erőfejlesztés, izomcsoport

TÉMAKÖR: Sportjátékok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten használja;
− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett képes a
játékvezetésre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai és
taktikai elemeket;
− a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési készséget
mutat;
− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a választott
sportjátékokat.
FOGALMAK
védőtávolság, félaktív védő, aktív védő, felső egyenes nyitás, feladás, sáncolás, egyenes leütés,
gyorsindítás, lerohanás, bedőlés, bevetődés, hármas nyolcas, tempódobás, átadócsel, rúgócsel,
alakzatbontásos és építéses passzgyakorlat, területnyitás, pontrúgás, beugrásos és felugrásos kapura
lövés, dugattyúmozgás, kosárlabda – indulási jog, megelőző szerelés, floorball – szabadütés,
büntetőütés, védekezés, csere

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten használja;
− a testnevelési és sportjáték közben a célszerű, hatékony játék- és együttműködési készséget
mutat;
− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett képes a
játékvezetésre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai és
taktikai elemeket;

−

a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a választott
sportjátékokat.

FOGALMAK
döntéshelyzet, játékstratégia, szabálykövető magatartás, fair play, célfelülethez igazított emberfogás,
üres területre helyezkedés

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett képes a
játékvezetésre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a küzdő jellegű feladatokban életkorának megfelelő asszertivitást mutatva tudatosan és
célszerűen alkalmazza a támadó és védő szerepeknek megfelelő technikai és taktikai
elemeket;
− a tanári irányítást követve, a mozgás sebességét növelve hajt végre önvédelmi fogásokat,
ütéseket, rúgásokat, védéseket és ellentámadásokat.
FOGALMAK
jogszerű önvédelem, egyensúlyi helyzet kibillentése, fair play, oldalsó csúsztatott esés, földharc, társ
felemelése, parter helyzet, egyenes ütés, köríves ütés, kalapácsütés, egyenes rúgás, köríves rúgás,
nagy külső horogdobás (osoto gari), nagy belső horogdobás (emelő védés (age uke)), alkar védés
kifelé és befelé (soto ude uke és uchi ude uke), alsó söprő védés (gedan barai), ellentámadás hátul
levő kézzel (gjaku tsuki), kumite, kata

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben
felhasználására, végrehajtására.

történő

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn,
egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás
közben;
− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és
rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is.
FOGALMAK
égtájak, folyadékpótlás, napsugárzás, egészség

8. évfolyam

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás
kialakítását elősegítő gyakorlatokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat;
− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat;
− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is kezdeményez
ilyen tevékenységet.
FOGALMAK
menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; utasítás, szóban közlés, bemutatás,
bemutattatás, relaxáció, stresszkezelés, szergyakorlatok

TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten használja;
− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn,
egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás
közben;
− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás
kialakítását elősegítő gyakorlatokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− futótechnikája – összefüggő cselekvéssor részeként – eltérést mutat a vágta- és a tartós futás
közben;
− magabiztosan alkalmazza a távol- és magasugrás, valamint a kislabdahajítás és súlylökés –
számára megfelelő – technikáit.
FOGALMAK
flop technika, olimpiai versenyszámok, világcsúcs, résztáv, pihenőidő; nyugalmi, munka- és terheléses
pulzus; váltogatott iramú futás, ferde hajítás, függőleges és vízszintes vektor, támaszhelyzet,
koordináció, kondíció

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás
kialakítását elősegítő gyakorlatokat;
− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat;

−
−

a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is
kezdeményez ilyen tevékenységet;
a torna, a ritmikus gimnasztika, tánc és aerobik jellegű mozgásformákon keresztül tanári
irányítás mellett fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− segítségadással képes egy-egy általa kiválasztott tornaelem bemutatására és a tanult
elemekből önállóan alkotott gyakorlatsor kivitelezésére.
FOGALMAK
futólagos kézállás, csúsztatás, vetődés, összekötő elemek, erőfejlesztés, izomcsoport

TÉMAKÖR: Sportjátékok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten használja;
− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett képes a
játékvezetésre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai és
taktikai elemeket;
− a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési készséget
mutat;
− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a választott
sportjátékokat.
FOGALMAK
védőtávolság, félaktív védő, aktív védő, felső egyenes nyitás, feladás, sáncolás, egyenes leütés,
gyorsindítás, lerohanás, bedőlés, bevetődés, hármas nyolcas, tempódobás, átadócsel, rúgócsel,
alakzatbontásos és építéses passzgyakorlat, területnyitás, pontrúgás, beugrásos és felugrásos kapura
lövés, dugattyúmozgás, kosárlabda – indulási jog, megelőző szerelés, floorball – szabadütés,
büntetőütés, védekezés, csere

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten használja;
− a testnevelési és sportjáték közben a célszerű, hatékony játék- és együttműködési készséget
mutat;
− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett képes a
játékvezetésre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai és
taktikai elemeket;

−

a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a választott
sportjátékokat.

FOGALMAK
döntéshelyzet, játékstratégia, szabálykövető magatartás, fair play, célfelülethez igazított emberfogás,
üres területre helyezkedés

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett képes a
játékvezetésre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a küzdő jellegű feladatokban életkorának megfelelő asszertivitást mutatva tudatosan és
célszerűen alkalmazza a támadó és védő szerepeknek megfelelő technikai és taktikai
elemeket;
− a tanári irányítást követve, a mozgás sebességét növelve hajt végre önvédelmi fogásokat,
ütéseket, rúgásokat, védéseket és ellentámadásokat.
FOGALMAK
jogszerű önvédelem, egyensúlyi helyzet kibillentése, fair play, oldalsó csúsztatott esés, földharc, társ
felemelése, parter helyzet, egyenes ütés, köríves ütés, kalapácsütés, egyenes rúgás, köríves rúgás,
nagy külső horogdobás (osoto gari), nagy belső horogdobás (emelő védés (age uke)), alkar védés
kifelé és befelé (soto ude uke és uchi ude uke), alsó söprő védés (gedan barai), ellentámadás hátul
levő kézzel (gjaku tsuki), kumite, kata

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben
felhasználására, végrehajtására.

történő

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn,
egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás
közben;
− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és
rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is.
FOGALMAK
égtájak, folyadékpótlás, napsugárzás, egészség

