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BEVEZETÉS 

 
ALAPELVEK, CÉLOK 

 
Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi kommunikációhoz szükséges 

képességek kialakítása, illetve fejlesztése, valamint az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.  

Az anyanyelvi nevelésnek – már kisiskolás korban is – alapvető szerepe van a kulcskompetenciák kialakításában, fejlesztésében, mert 

erre építve válik lehetővé a kultúra aktív befogadása, a társas-társadalmi érintkezés, valamint az önálló ismeretszerzés és tanulás. 

Az anyanyelvi nevelés elsődleges feladata a szóbeli és az írásbeli kommunikáció önálló és kreatív használatának elsajátíttatásához 

szükséges alapvető képességek intenzív fejlesztése, a modern társadalom különféle színterein gyakorolt nyelvhasználati módok tanítása, illetve a 

nyelvhasználat változatos tanulói tevékenységekre épülő, folyamatos gyakoroltatása. A tanulási tartalmak feldolgozása megteremti az anyanyelvi 

hagyomány megismerésének, a különféle kommunikációs helyzetekben való aktív részvétel gyakorlásának, valamint az önálló tanulás és 

önművelés képesség- és szokásbeli alapjainak a feltételeit.  

A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor különféle szinten birtokolják és használják anyanyelvüket. Az első iskolai 

években mégsem az elméleti rendszerezés a tanító feladata, hanem a változatos és egyre magasabb szinten fellépő gyakoroltatás a különféle 

kommunikációs helyzetekben. A játékos, önkifejező gyakorlatok lehetőséget teremtenek a nyelvi tudatosság, az árnyalt önkifejezés és a másik 

megértésének igényére és képességére. E fejlesztési folyamatra épülhet majd a továbbiakban az anyanyelvi és irodalmi kultúra megismertetése.  

Az irodalmi nevelés kialakítja és fejleszti a művekkel folytatott aktív párbeszéd képességét. Elsődleges feladata az olvasás 

megszerettetése, az olvasási kedv felkeltése és megerősítése. Az irodalmi műveltség megalapozásához kisiskolás korban a szövegolvasáshoz 

kapcsolódó szövegelemző és értelmező együttgondolkodás, egymás véleményének megismerése, a saját gondolatok kifejtése, valamint az 

irodalmi szövegekkel kapcsolatos tapasztalatszerzés, az esztétikai, erkölcsi értékek felfedezése, érzelmileg is megalapozott befogadása nyit utat.  

A különféle kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó tevékenységek kedvező feltételeket teremtenek az önálló tanulás képességeinek 

célirányos fejlesztéséhez, az ismeretfeldolgozás kulturális technikáinak megismeréséhez és gyakorlásához.  
 

A FEJLESZTÉS TERÜLETEI 
 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása: megalapozza a társas együttműködés nyelvi képességeit és a kulturált nyelvi 

magatartást.  

 

Olvasás-szövegértés; bevezetés az irodalmi kultúrába: az olvasás jelrendszerének elsajátításával és az olvasástechnika eszközzé fejlesztésével 

feltételt teremt az írott szövegek önálló megértéséhez. A szövegek értelmezésével és feldolgozásával felkészít az alapvető szövegműveletek 

önálló alkalmazására. Az olvasmányok sokoldalú feldolgozása fejleszti a tanulók kritikai érzékét, ítélőképességét és empátiáját, az idegen 
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álláspont elfogadásának, a saját álláspont megfogalmazásának képességét, a kifejezés nyelvi megvalósulására való figyelmet. Lehetőséget teremt 

egyszerű irodalmi formákkal kapcsolatos tapasztalatok szerzésére, irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedezésére, a 

magyar nyelv és a magyar kultúra hagyományainak megismerésére, az olvasás megszerettetésére.  

 

Az önálló tanulás képességének fejlesztése: feladata az olvasás-szövegértés képességének fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek 

intenzív fejlesztése, tanulási szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának, az információszerzés lehetőségeinek és 

korlátainak megismerése, a szelekció, az összehasonlítás és a kritikai feldolgozás képességének fejlesztése.  

 

Írás-helyesírás: az életkornak és az oktatás igényeinek megfelelő írástechnika differenciált kialakítása, a tanulást és az írásos önkifejezést 

szolgáló eszközzé fejlesztése az olvashatóság, a rendezettség és a helyesség igényével.  

 

Írásbeli szövegek alkotása: a tanulók a gyakorlatban sajátítják el az írásbeli nyelvhasználat néhány alapvető műfajának normáit. Az önálló 

vélemény kifejezése különféle szövegformákban történik, s lehetőség nyílik az átírás, a kiegészítés és a kreatív írás alkalmazására. 

 

Ismeretek az anyanyelvről: a tapasztalati megalapozottságú, elemi szintű grammatikai ismeretek megszerzésével elkezdődik a tudatos 

nyelvszemlélet kialakulásának folyamata. Fejlődésnek indul a nyelvi kifejezésre irányuló figyelem, az önértékelő képesség, a kritikai érzék és az 

igényes, változatos és kifejező nyelvhasználatra való törekvés különféle kommunikációs helyzetekben.  
 

 

KULCSKOMPETENCIÁK 
 

Az anyanyelvi kommunikáció 

 

A gyerekek az iskolába lépés előtt először a szűkebb környezetüktől sajátítják el a magyar nyelvet. Az iskola feladata ennek az ösztönös 

nyelvtudásnak a formálása, a nyelvi tudatosság fejlesztése. 

A bevezető szakasz legfontosabb feladata az olvasás és az írás megtanítása, mely egyben a további anyanyelvi nevelés alapja is. Az olvasás és az 

írás életkornak megfelelő tudása nélkül elképzelhetetlen a tudományokban való továbbhaladás. 

A kezdő szakasz anyanyelvi nevelésének több területe van, melyeket arányosan kell fejleszteni, s el kell érni, hogy a különböző területek 

képességfejlesztése és ismeretanyaga egységet alkosson. Kiemelt feladat a szókincs gyarapítása és a használt szavak jelentésrétegeinek, 

stílusértékének és különféle használatainak a megismerése és tudatosítása, mert az anyanyelvi kommunikáció egyik feltétele a szókincs árnyalt 

ismerete. Másik fontos terület a nyelvtan tanítása, mert ez tudatosabbá teszi az ösztönös nyelvhasználatot, s így megalapozza a szövegértés és 

szövegalkotás összetettebb műveleteit. A gyermeki spontán alkotóképességre és a játék örömére alapozva kell a legkülönfélébb 

tevékenységformákban a hétköznapokban gyakori szövegműfajok tudatos és kreatív használatára nevelni. 
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Az idegen nyelvi kommunikáció 

 

Az idegen nyelv tanulása elképzelhetetlen az anyanyelvi kompetenciák magas szintű és tudatos birtoklása nélkül. Az idegen nyelvi 

kommunikáció alapvető feladata az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan a szövegértési és szövegalkotási kompetencia fejlesztése változatos 

tevékenységformák, különféle kommunikációs helyzetek révén.  

 

Digitális kompetencia 

 

A jelen társadalmi helyzetben a legkisebbek egy része már az iskolába lépés előtt is rendelkezik a digitális kompetencia egyes – sokszor igen 

esetleges – elemeivel. A tanító építhet ezekre, illetve a gyerekek érdeklődésére az IST (az információs társadalom technológiái) iránt. 

Ugyanakkor a számítógép és a mobil kommunikációs eszközök használta során az iskolában a tudatosságra, a kritikai attitűdre, a szelekció 

képességére, az értelmes és ésszerű felhasználásra kell nevelni. A digitális médiumok révén elérhető információtömeg kezelése, szűrése, kritikája 

és az ezekre épülő használat elképzelhetetlen az anyanyelvi kompetenciák, a tudatos nyelvhasználat, a kritikai és morális érzék nélkül, ezek 

elsődlegesek a technikai kezelhetőséggel szemben.  

 

A hatékony, önálló tanulás 

 

Az önálló tanulás képességének megalapozásához szükséges a tanulók önálló, kreatív és magabiztos feladatvégzésének kialakítása és bátorítása. 

Ennek legfőbb eszköze a folyamatos, egymásra épülő és differenciált egyéni vagy csoportos tevékenységtípusok bevonása a pedagógiai 

folyamatba. Ugyancsak fontos az önálló tanulás technikai ismereteinek bővítése, az egyéni tanulási stílus alakulásának támogatása, a hatékony 

tanulási szokások megerősítése. Ösztönözni kell a tanulókat arra, hogy a tanórán és azon kívül egyaránt igényük és képességük legyen a 

legkülönfélébb források kreatív használatára, összehasonlítására és kritikájára. Fokozni kell a különböző nyelvi tevékenységekben a tanulók 

tudatosságát, a kitartását és az igényességét, segíteni kell őket, hogy a tanulási tevékenységüket fokozatosan növekvő időtartamban és mind 

önállóbb tájékozódással legyenek képesek irányítani.  

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

 

Az anyanyelvi nevelés szempontjából a gyermek alapvető környezetének számít az iskola.  

Fontos, hogy a tanító elfogadó, pozitív légkört biztosítson az anyanyelvi munkához, amelyben a tanulók magabiztosan és örömmel vesznek részt 

a tevékenységekben, ahol a normasértés nem pusztán hiba, de a kommunikációs folyamat gyakori, gyakran visszatérő eseménye. Konstruktív 

légkörben kell szervezni, folytatni az anyanyelvi tevékenységeket, hogy a tanulók elsajátíthassák a konstruktív kritika gyakorlatát és a 

konfliktuskezelés alapjait. Erre építve alakítható ki a nyelvi kifejezéshez szükséges igényesség és magabiztosság. 



6 

1. ÉVFOLYAM  

Éves óraszám: 296– heti óraszám: 8 

 
Témakörök A témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Az olvasás és az írás megtanításának előkészítése  50 óra 

2. Az olvasás-szövegértés képességének fejlesztése: 

Betűismertetés és olvasásgyakorlás 

Az értő olvasás fejlesztése, szövegolvasás  

81 óra 

56 óra 

3. Írástanítás, az íráshasználat fejlesztése: 

Az írott betűalakok tanítása  

Írástechnikát fejlesztő gyakorlatok 

59 óra 

40 óra 

4. Ismétlések, rendszerező összefoglalások, felmérések a tanév során 10 óra 

 

A HETI ÓRASZÁMRA JAVASOLT FELOSZTÁSA: OLVASÁS: 4 ÍRÁS:  4 

 

1. AZ OLVASÁS ÉS AZ ÍRÁS MEGTANÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Szoktatás az iskolai életbe, az 

óvodából az iskolába való átmenet 

elősegítése.  

A tanulás eszközeinek és az eszközök 

használatának megismertetése, 

gyakorlása, elemi tanulási szokások 

kialakítása.  

Az iskolai tanuláshoz szükséges 

pszichikus funkciók, alapvető 

képességek célirányos fejlesztése (pl.: 

a figyelem tudatossága, tartóssága; 

A beszéd és a beszédértés 
fejlesztése. Beszédlégző, artikulációs, időtartam és 

helyes kiejtési gyakorlatok.  

Mondókák, versek, gyermekdalok, 

találós kérdések tanulása, mondása.
  

Érzékelő, memóriafejlesztő játékok, 

bábozás, szerepjátékok.  

Témakörös szógyűjtésekkel 

szókincsfejlesztő gyakorlatok, 

képolvasás, mesemondás. 

Mesehallgatás, szóbeli feladatadás, 

utasítás követése, szövegének 

értelmezése. 

Tiszta, érthető beszéd. 
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feladattudat; a kivárás képessége; 

differenciált látási és hallási 

megfigyelések; mozgáskoordináció; 

finommozgások; beszéd és 

beszédértés).  

 

Az olvasás és az írás megtanulását 

előkészítő tevékenységek és 

gyakorlatok.  

 

Tapasztalatszerzés a szövegről, 

mondatról, szóról, hangokról. Hangok 

helyének, időtartamának megfigyelése 

szavakban. Hang kiemelése szóból, 

önálló hangoztatása és összekapcsolása 

más hanggal. Analizáló, szintetizáló 

feladatok: mondatok, szavak 

felbontása, szótagolás, szóalkotások, 

szavak kiegészítése, mondatalkotások.  

Tájékozódás a térben, a testsémán, a 

síkban. Relációkat, térben vagy síkban 

elfoglalt helyet, helyzetet kifejező 

szavak értelmezése, pontosítása, 

tanulása.  

Hang és betű biztos azonosítása. 

Az írás megtanulásának technikai ala-

pozása.  

A füzet és az írószerek használatának 

gyakorlása. Finommozgásokat, 

mozgáskoordinációt fejlesztő 

gyakorlatok. Vonalvezetési 

gyakorlatok, betűelemek vázolása, 

írása. 

Vonalelemek felismerése és 

megnevezése. 
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2. AZ OLVASÁS-SZÖVEGÉRTÉS KÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE  

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A szóbeli kommunikációs készség 

fejlesztése. 

A tanulás iránti érdeklődés és moti-

váltság erősítése és továbbfejlesztése.  

Széles körű nyelvi tapasztalatszerzési 

lehetőségek teremtése. A nyelvhasz-

nálat tudatosodási folyamatainak 

megindítása. Intenzív szókincs- és 

beszédfejlesztésre alapozottan új 

nyelvhasználati módok (olvasás, írás) 

megismerése, eszközi használatának 

megalapozása.  

 

A nyelvi tudatosság fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betűismertetés és olvasásgyakorlás:  
– a beszéd és a beszédértés fejlesztése 

 

Artikulációs és légzőgyakorlatok. 

Szavak, szókapcsolatok, mondatok he-

lyes kiejtése. Szavak értelmezése, mon-

datalkotások. Képolvasás. Beszélgetés 

képekről, eseményekről, élményekről.  

Válaszadás kérdésekre. Szóban 

elhangzó utasítások végrehajtása.  

Mese tartalmának követése hallás után. 

Egyszerű kérdések megválaszolása, 

feladatok megoldása.  

 

A tanuló törekszik az érthető, értelmes 

beszédre. Nyelvi hibáit javítja tanítói 

segítséggel. Alkalmazza a köszönés, a 

kérés és a megköszönés tanult nyelvi 

fordulatait.  

Megérti az egyszerű utasításokat és 

szóbeli közléseket. 

Segítségadással beszámol 

olvasmányai tartalmáról, 

olvasásélményeiről. 

Játékokban, feladatmegoldásban, közös 

tevékenységben együttműködő. 

 

 

– betűismertetés 

 

 

 

 

– olvasási gyakorlatok 

Hang kiemelése szóból; a hang és a 

betű azonosítása; a hallási, a látási kép 

és a beszédmozgás kapcsolatának 

kiépítése és megerősítése.  

 

Betű felismerése betűsorban, betűcso-

portban, szavakban; betűk 

összeolvasása; szavak, szókapcsolatok, 

mondatok, rövid, egyszerű, néhány 

mondatos szövegek szótagoló, majd 

folyamatos elolvasásának gyakorlása 

csendesen majd hangosan. Az 

olvasottak megértését elősegítő és 

ellenőrző egyszerű feladatok 

megoldása. 
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– tapasztalatszerzés az anyanyelvi 

ismeretek körében. 

A szöveg, a mondat, a szó, a szótag, a 

hang és a betű felismerése és megneve-

zése konkrét esetekben. Megfigyelések  

a hangok képzéséről és fajtáiról; a 

szöveg és a mondat tagoltságáról 

(mondathatár, szavak külön írása).  

Helyesírási szabályosságok felismerése 

és alkalmazása: hangok időtartamának 

szerepe, jelölésük; mondatkezdés és 

zárás; nagy kezdőbetűs szavak begya-

korolt esetekben.  

 

Az értő olvasás fejlesztése, 

szövegolvasás:  
– mesék, versek, történetek gyer-

mekjátékok a népköltészet és a 

műköltészet köréből; 

 

Rövid szövegek olvasása, szövegértést 

fejlesztő feladatok megoldása: 

szereplő, helyszín, események 

megfigyelése. Szavak, szövegrészletek 

értelmezése szövegösszefüggésben. Az 

olvasmány tartalmára irányuló 

kérdések megválaszolása. Az 

olvasmány címének, hangulatának 

megfigyelése. Tapasztalatszerzés a 

versek és a prózai szövegek formájának 

különbségeiről, a versek rímeiről.  

Olvasmányok tartalmának elmondása. 

Történet alkotása képsor segítségével; 

párbeszédek felolvasása szerepek 

szerint; telefonálás modellezése 

szituációs játékban. 

Tapasztalati alapon megkülönbözteti a 

szöveget, a mondatot, a szót, szótagot, 

hangot és betűt.  

A szavakat szótagokra tudja bontani. 

 

Szövegek olvasásával az értő olvasás 

fejlesztése. Az olvasottak megbeszélése 

során erkölcsi kérdések, konfliktusok, 

problémák, a megértést akadályozó 

tényezők kiemelése, megbeszélése  

Irányított tapasztalatszerzés és beszél-

getés a mindennapi élet néhány 

jellemző szituációja kapcsán.  

– beszélgetés a természetről és a 

természetvédelemről; 

Az olvasmányok tartalmához kapcso-

lódva az időjárás és a természet 

változásainak, az emberek, az állatok 

és a növények életének, életmódjának, 

szokásainak megfigyelése. 

Állatok, növények bemutatása olvasott 

szöveg és képek alapján. 

A tankönyvi szövegeknek megfelelő 

nehézségű olvasmányok tartalmát néma 

olvasás útján megérti. Képes a 

tartalomra irányuló kérdéseket 

megválaszolni, egyszerű feladatokat 

megoldani.  
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 – empátia, pozitív és negatív 

viselkedésminták; 

Élethelyzeteket modellező 

szerepjátékokban különféle 

magatartásformák megidézése, 

gyakorlása, értelmezése, konfliktusok 

és kezelésük.    – önkifejezés és együttműködés; Érzelmek kifejezése mimikával, 

mozdulattal. 

Dramatikus játékokban együttműködés 

a társakkal. 
 – a mindennapi érintkezés nyelvi 

fordulatai; 

Szituációs játékokban a köszönés, a be-

mutatkozás, a kérés, az ajándék átadás, 

a köszöntés és a megköszönés 

különféle formái. 

 – az önálló tanulás képességének 

kialakítása: (elemi feladat-megoldási 

műveletek, segédeszközök használata; 

verstanulás). 

A feladatmegoldás lépéseinek 

gyakorlása.  

Látogatás a könyvtárban.  

A könyvtárhasználat szabályainak 

meg- figyelése. Ismerkedés 

gyermeklexikonokkal, digitális 

ismeretforrásokkal. 

Memoriterek megtanulása: 2-3 

mondóka, soroló, találós kérdés, 

népdal; pl. Petőfi Sándor: A tavaszhoz; 

Weöres Sándor: Szunnyadj, kis baba; 

Kocsi és vonat; Száncsengő; Csanádi 

Imre: Farkas üvölt; Szabó Lőrinc: 

Tavasz; Tekereg a szél; Kányádi 

Sándortól 1-2 szabadon választott vers. 

 

Az önálló ismeretszerzés megalapo-

zása. 

A tanulási képesség fejlesztése. 

Az olvasástechnika differenciált 

fejlesztése: jól érthető, folyamatos, értő 

olvasás kialakítása. 

 

Szövegek ismételt hangos és néma 

olvasása. Begyakorolt szöveg 

felolvasása az élő beszédhez közelítő 

hanglejtéssel. 

 

Fejből tud (öt-hat) verset, (két-

három) mondókát, nyelvtörőt. 

Találós kérdést. 

Érthetően, megfelelő hangerővel 

mondja el a memoritereket. 

Az olvasási szokások kialakítása.  

Az olvasástechnika fejlesztése. 

  Ismert tartalmú és gyakorolt szöveget 

felkészülés után lassú 

folyamatossággal, szövegszerűen olvas 
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fel. A mondat végét szünettel jelzi. 

Olvasási hibáit segítségadás mellett 

javítja. 

 

3. ÍRÁSTANÍTÁS, AZ ÍRÁSHASZNÁLAT FEJLESZTÉSE 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Az írás jelrendszerének differenciált 

elsajátítása.  

A helyes írásszokások kialakítása az 

egyéni képességkülönbségek figye-

lembevételével. 

Az írástechnika és a tetszetős, rendezett 

kézírás megalapozása, fejlesztése. 

Az írott betűalakok tanítása. 

 

Írott kis- és nagybetűk alakítása, 

kapcsolása. 

Ismeri és használja a magyar ábécé 

betűinek írott alakjait.  

Rövid szavakat, szókapcsolatokat és 

mondatokat betűcsere, betű-kihagyás 

nélkül másol nyomtatott mintáról is.  

Jelöli a mondatkezdést és -zárást. 

Gyakorolt szókészlet körében 

alkalmazza a szókezdő nagybetűt.  

Ismeri az időtartam és a j hang kétféle 

jelölési módját. 

 

Az írástechnikát fejlesztő gyakorlatok. 

 

Gyakorlás betűk, betűkapcsolatok, 

rövid szavak írásával. A hangok 

időtartamának jelölése. Másolás írott, 

majd nyomtatott mintáról: szavak, 

szókapcsolatok, rövid mondatok írása. 

Hat betűnél nem hosszabb szavak látó-

halló tollbamondásra írása. 

Rövid szavak írása emlékezetből. Rövid 

mondatok írása tollbamondásra és 

emlékezetből. Szavak írása 

betűrendben. 
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4. Ismétlések, rendszerező összefoglalások, felmérések a tanév során 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Diagnosztikus értékelés: 

A jobb és balkezesség, 

Az irányokban való tájékozódás 

A tanulói munkák elemzése 

Egyéni tanulási és társas 

sajátosságok megfigyelése. 

 

 

 

A tanulási folyamat szükség szerinti 

pontjain a tanultak ismétlése, 

gyakorlása különös tekintettel az egyéni 

képességkülönbségekre. 

Egyszerű feladatmegoldások formatív 

és szummatív jellegű felmérésekben. A 

tapasztalt hiányosságok pótlására 

irányuló gyakorlások. 

 

A tantervi követelmény elérése. 
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2. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 296 – heti óraszám: 8 
 

Témakörök  A témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése  17 óra 

2. Az olvasás-szövegértés, bevezetés az irodalmi kultúrába: 

Szövegfeldolgozás 

Olvasásgyakorlás  

Az önálló tanulás képességének fejlesztése 

47 óra 

70 óra 

19 óra 

3. Írás, íráshasználat: 

Az írástechnika fejlesztése 

Az írás eszközi használatának gyakorlása 

35 óra 

24 óra 

4. Ismeretek az anyanyelvről: 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása 

Helyesírási szabályismeret és alkalmazás  

26 óra 

48 óra 

5. Ismétlések, rendszerező összefoglalások, felmérések a tanév során  10 óra 

 

A heti óraszám javasolt felosztása:   

olvasás:  4    óra 

írás:   2    óra 

nyelvtan:  2    óra 

 

1. BESZÉDKÉSZSÉG, SZÓBELI SZÖVEGALKOTÁS ÉS A MEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

 

A fejlesztés várható eredménye 

A szóbeli és az írásos 

kommunikációban törekvés a 

megértésre és a megértetésre. Törekvés 

a mind biztosabb és önállóbb 

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás 

és a megértés fejlesztése. 

 

 

Légzőgyakorlatok, a beszédlégzés 

helyes beidegződésének gyakorlása. 

Artikulációs gyakorlatok az időtartam 

és a hangkapcsolatok helyes 

A tanuló érthetően beszél. Megérti az 

egyszerű magyarázatokat, utasításokat 

és társai közléseit. A kérdésekre 

értelmesen válaszol. Használja a 
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kommunikációra.  

A gondolatok, érzések, vélemények 

változatos kifejezése két vagy több 

mondat összekapcsolásával.  

 

kiejtéséhez. Mondatok, szövegek 

olvasásával, memoriterek elmondásával 

a hanglejtés, a hangsúly szerepének 

megfigyelése és helyes alkalmazásának 

gyakorlása.  

A szókincs gazdagításához szavak, 

szinonimák gyűjtése, értelmezése, 

szókapcsolatok, mondatok alkotása, 

kiegészítése, átalakítása.  

Mondatok összekapcsolása. 

Összefüggő mondatok alkotása képek, 

képsorok segítségével, adott vagy 

választott témáról.  

Páros és csoportos beszélgetés. A 

kérdezés és a válaszadás gyakorlása. 

Beszélgetés mindennapi kapcsolatok, 

emberi viszonyok, érdekes témák 

kapcsán.  

Szituációs játékokban a megszólítás és 

a különféle köznapi szituációkra 

jellemző nyelvi fordulatok gyakorlása.  

Nem verbális jelzések tartalmának 

felismerése, használata beszéd közben.  

Dramatikus játékokkal mindennapi 

élethelyzetek modellezése különféle 

szituációkban alkalmazható 

magatartásformák és nyelvi formulák 

gyakorlásához. 

Mímes játékok, felkészülés karácsonyi 

és anyák napi műsorra. 

bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak 

megszólításának és köszöntésének 

udvarias nyelvi formáit.  

Bekapcsolódik a közös 

tevékenységekbe. Alkalmazkodik azok 

szabályaihoz.  

Eligazodik szűkebb környezete társas 

kapcsolatrendszerében. Vállal 

közösségi feladatot. Felismeri, értékeli 

és segíti társai ilyen irányú 

tevékenységét.  
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2. AZ OLVASÁS-SZÖVEGÉRTÉS, BEVEZETÉS AZ IRODALMI KULTÚRÁBA 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható eredménye 

Az irodalomolvasás és a könyvek iránti 

érdeklődés megerősítése, az 

információhordozók használatával 

kapcsolatos jó gyakorlatok és 

problémák megismerése, kreatív és 

kritikus felhasználói szokások 

kialakítása.  

Különféle kommunikációs helyzetek, 

szociális kapcsolatok felidézésével és 

elemzésével a gyermek számára 

mindennapi társas helyzetekben való 

eligazodás elősegítése (pl.  

a baráti körben, az iskola közössé-

geiben, a tipikus felnőtt-gyerek 

kapcsolatokban) Az empátia, a beleélő 

képesség, a fantázia, a kreativitás és az 

önismeret fejlesztése. 

Erkölcsi értékek közvetítése, 

tudatosítása. 

Szövegfeldolgozás: 

– prózai szövegek, versek, mondókák, 

találós kérdések a népköltészet és a 

műköltészet, a klasszikus és a mai 

magyar, valamint a szomszédos népek 

gyermekirodalmából;  

egyszerű, rövid ismeretterjesztő és 

hétköznapi szövegek; 

 

Az olvasmány témájának, szereplőinek, 

főbb eseményeinek megnevezése.  

A szereplők cselekedeteinek 

megítélése, tulajdonságaik 

megfigyelése. Egyszerű oksági 

összefüggések felismerése.  

Mese és valóság megkülönböztetése. 

Tapasztalatszerzés szavak, kifejezések 

többletjelentéséről a szövegben.  

Gondolategységek lényegének 

összefoglalása, vázlatpont 

megfogalmazása.  

A cím és a tartalom kapcsolatának 

felismerése.  

Versek formájának megfigyelése, a 

ritmus, a rím, az ismétlődések 

felfedezése.  

Mesejellemzők megfigyelése, 

véleményalkotás az olvasottakról.  

Olvasmányok szerzőjének 

megnevezése. Az író és költő fogalom 

különbségéről tapasztalatok gyűjtése.  

 

Az olvasott szöveg témáját, szereplőit, 

főbb eseményeit megnevezi. A szöveg 

használatával megoldja a szövegértést 

vizsgáló egyszerű, ismert feladatokat. 

Tanítója segítségével kiemeli az 

olvasottak lényegét.  

Képes két-három összefüggő mondat 

alkotására. Követhetően számol be 

élményeiről, olvasmányai tartalmáról.  

 

– barátság, kölcsönösség, felelősség 

egymásért; 

A baráti kapcsolatokat, családi, iskolai 

közösségek életét meghatározó 

motívumok, rituálék megfigyelése, 

ezek érzelmi hátterének és nyelvi 

formájának vizsgálata az olvasottakhoz 

kapcsolódva. 
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– dramatikus játékok. Rövid mesék, történetek dramatikus, 

bábos megjelenítése.  

Népszokások bemutatása. Az 

olvasmány tartalmához kapcsolódó 

improvizációs és beleélő játékok. A 

szövegmondás összekapcsolása 

mozgással, mimikával.  

 

 

Az első évfolyamon elsajátított új 

nyelvhasználati módok készségeinek 

továbbfejlesztése:  

Jól érthető, folyamatos, értő olvasás 

fejlesztése. 
 

Olvasásgyakorlás. Szavak, szókapcsolatok, mondatok és 

szövegrészletek ismételt hangos 

olvasása a pontosságra, a 

folyamatosságra, a hanglejtésre, a 

hangsúlyra, az írásjelekre irányuló 

valamely szempont figye-

lembevételével.  

Szempontokkal irányított felkészülés 

után ismert, begyakorolt szöveg 

(részlet) felolvasása.  

Ismert és begyakorolt szöveget 

folyamatosságra, pontosságra 

törekvően olvas fel. A mondat végét és 

a vesszőt érzékelteti. Felismeri, szükség 

esetén modellkövetéssel javítja olvasási 

hibáit.  

 

A tanulási képesség és az informá-

ciókereső technikák megalapozása. 
Az önálló tanulás képességének 

fejlesztése: 

– szövegmondás; 

Mesemondás. Olvasmányok 

tartalmának elmondása saját 

megfogalmazásban. Beszámoló az 

olvasmányokhoz kapcsolódó személyes 

élményekről. Vázlat felhasználása a 

tartalomelmondáshoz. 

 

 – memoriterek tanulása; Mondókák, sorolók, találós kérdések, 

népdalok. Petőfi Sándor: Itt van az ősz, 

itt van újra.(részlet), Anyám tyúkja; 

József Attila: Altató; Szabó Lőrinc: 

Csiga-biga; Weöres Sándor és Kányádi 

Sándor verseiből szabadon választva. 

A szövegfeldolgozást előkészítő vagy 

annak folyamatához kapcsolódó 

érzékelő, utánzó és memóriafejlesztő 

játékok.  

Szöveghűen mondja el a 

memoritereket. 

Tájékozódás a könyvtárban. – könyvtárhasználat.  Könyvek jellemző adatainak Tanítója segítségével használja az 
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megfigyelése (szerző, cím, kiadó, 

kiadás éve, tartalomjegyzék, 

terjedelem, illusztráció). 

Tapasztalatszerzés a jellemzők olvasót 

segítő szerepéről. Az illusztráció és a 

szöveg kapcsolatának megfigyelése 

értelmezéssel.  

Tájékozódás a könyvekben, 

újságokban. A tartalomjegyzék 

használata.  

Egy gyermekújság szerkezetének, 

rovatainak megfigyelése. Olvasás a 

gyermekújságból.  

A könyvtárhasználat szabályainak 

értelmezése, alkalmazásuk gyakorlása.  

Könyvkeresés a könyvtárban szerző és 

cím szerint.  

iskolai könyvtárat. Felsorolja a 

könyvek fő adatait.  

 

 

3. ÍRÁS, ÍRÁSHASZNÁLAT 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Az első évfolyamon elsajátított új 

nyelvhasználati módok készségeinek 

továbbfejlesztése: az írásmozgások 

automatizmusainak és az íráshoz 

kapcsolódó helyes szokásoknak a 

megerősítése.  

 

Az írástechnika fejlesztése. A szabályos betűalakítás és kapcsolás 

gyakorlása betűkapcsolások, szavak, 

szókapcsolatok, mondatok és rövid 

szövegek írásával.  

Figyelem az íráshasználat normáinak 

megtartására.  

Lendületfejlesztő gyakorlatok.  

 

Írása rendezett, a betűket olvashatóan 

alakítja és kapcsolja egymáshoz. 

Másoláskor nem vét írástechnikai hibát. 

Szövegminta alapján felismeri és 

kijavítja hibáit. Percenként 15-20 betűt 

ír.  
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Az írás eszközi használatának 

gyakorlása.  

 

Két-három összefüggő mondat leírása 

másolás, tollbamondás után vagy 

emlékezetből. Válogató másolás. 

Válaszadás kérdésre.  

Mondatok kiegészítése, bővítése, 

bennük szavak kicserélése.  

Önállóan alkotott mondat leírása.  

Versek, olvasmányvázlatok leírása, 

illusztrálása.  

Összefüggő mondatok alkotása és 

leírása akaratlagos írással.  

 

4. ISMERETEK AZ ANYANYELVRŐL 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Az anyanyelvhasználat tudato-

sításának megindítása, a he-

lyesírás biztonságának megala-

pozása.  

A nyelvi elemzési készség fej-

lesztése és a nyelvtani fogal-

mak használatának tudatosí-

tása. 

Nyelvtani és nyelvhelyességi 

ismeretek tudatosítása és 

alkalmazása: 

 

– mondat, szó, hang, betű; 

szótagolás; 

 

A mondat, a szó, a hang, a betű felismerése és 

megnevezése. Az ábécé hangjainak felsorolása. A betűrend 

használata gyakorlati feladatokban. A hangok 

csoportosítása fajtájuk és időtartamuk szerint.  

A szótagolás szabályszerűségeinek felismerése.  

A szavak jelentést hordozó szerepének megfigyelése.  

Felismeri és megnevezi a tanult 

nyelvtani fogalmakat, szükség szerint 

felidézi és alkalmazza a helyesírási 

szabályokat begyakorolt szókészlet 

körében.  

30-40 begyakorolt szó esetében 

helyesen jelöli a j hangot. Az egyszerű 

szavakat helyesen választja el.  
 – szótő és toldalék; 

 

Szavak megfigyelése a mondatban: tapasztalatok a szóalak 

és a jelentés változásairól, szótő-felismerési gyakorlatok.  

A toldalékok jelölésének felfedezése, felismerése 

szövegben is szövegértelmezéssel. Szavak toldalékos 

alakjának alkotása.  

A -ba, -be, -ban, -ben, -val, -vel ragos szóalakok helyes 

használata és leírása. 
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 – mondatfajták. Beszélői szándék felismerése a kijelentő és a kérdő monda-

tokban. Megnevezésük.  

Az -e kérdőszó helyes használatának gyakorlása.  

Tapasztalatszerzés a felkiáltó, az óhajtó és a felszólító 

mondatok használatáról.  
A helyesírási készség, a prob-

lémamegoldó gondolkodás és  

a memória fejlesztése. 

Helyesírási szabályismeret és -

alkalmazás:  

– az időtartam jelölése: 

-o, -ó, -u, -ú, -ü, -ű, -i, -í; 

-ít, -ul, -ül; 

-tól, -től, -ból, -ből, 

-ról, -ről; 

– a kiejtéstől eltérő hangkap-

csolatok; 

– a hagyomány szerinti írásmód; 

 – az elválasztás szabályai; 

– a kijelentő és a kérdő mondat 

jelölése. 

Szabályszerűségek felismerése és alkalmazása írásbeli fela-

datokban.  

Hibajavításkor indoklás a szabály felidézésével. 

 

A helyesírási eset felismerése, a jelölés gyakorlása szóelem-

zés segítségével. A leírás és a helyes kiejtés együttes alkal-

mazása. 

A j és ly használata a tankönyvi szókincs körében.  

 

Szabályismeret és alkalmazás.  

 

A mondatkezdő nagybetű és a megfelelő mondatvégi írásjel 

jelölése, alkalmazása írásbeli feladatokban. 

 

 

5. ISMÉTLÉSEK, RENDSZEREZŐ ÖSSZEFOGLALÁSOK, FELMÉRÉSEK A TANÉV SORÁN 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Témakörönként szerkesztett 

feladatlapokon diagnosztikus 

értékelés. 

 

A tanultak felidézése, áttekintése és rendszerbe foglalása. 

A megszerzett tudás bizonyítása írásbeli feladatok megoldásával. 

Az elsajátítás szintjét vizsgáló formatív és szummatív felmérések írása. 

A tapasztalt hiányosságok pótlására irányuló gyakorlások. 

A tantervi követelmény elérése 
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3. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 277,5 – heti óraszám: 7,5 
 

Témakörök  A témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése  18 óra 

2. Az olvasás-szövegértés, bevezetés az irodalmi kultúrába:  

Szövegfeldolgozás 

Olvasásgyakorlás 

Az önálló tanulás képességének fejlesztése 

30 óra 

53 óra 

16 óra 

3. Írás, íráshasználat:  

Az írástechnika fejlesztése  

Az írás eszközi használatának gyakorlása 

14 óra 

19 óra 

4. Írásbeli szövegek alkotása: 

Fogalmazási alapismeretek  

Szövegalkotási gyakorlatok  

17 óra 

25 óra 

5. Ismeretek az anyanyelvről: 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása  

Helyesírási szabályismeret és alkalmazás 

26 óra 

45,5 óra 

6. Ismétlések, rendszerező összefoglalások, felmérések a tanév során  14 óra 

 

 

 

A heti óraszám javasolt felosztása:  

olvasás:  3    óra 

írás:   1    óra 

fogalmazás  1,5 óra 

nyelvtan: 2    óra 
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1. BESZÉDKÉSZSÉG, SZÓBELI SZÖVEGALKOTÁS ÉS A MEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A beszéd tartalmának, hangzásának, 

stílusának és kifejező erejének egy-

mással összefüggő fejlesztése.  

A szóbeli szövegalkotási készség 

fejlesztése. 

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és 

a megértés fejlesztése. 

A beszédlégzés, a helyes kiejtés és a 

mondatfonetikai eszközök alkalma-

zásának gyakorlása különféle kom-

munikációs helyzetekben. Szólások, 

közmondások, a hangzó beszéd, az 

olvasott szövegek értelmezésekor 

szavak jelentésének, stílusértékének 

megfigyelése.  

A tapasztalatok felhasználása szöveg-

alkotáskor és beszélgetés közben. 

Felolvasáskor, szövegmondáskor 

nonverbális eszközök értelemszerű hasz-

nálata a kifejezés segítésében.  

Páros és csoportos beszélgetések a 

gyerekek élethelyzeteiből vett témákról.  

Vélemény igényes megfogalmazása.  

Figyelem a beszélgetőtársra.  

Az üzenet lényegének és érzelmi 

hátterének megfigyelése, értékelése.  

Értelmező versmondás. 

A segítségkérés és –adás jellemzőinek 

megfigyelése és használata a 

gyakorlatban szituációs játékokban. 

Üzenetek tartalmának pontos 

közvetítése.  

Játékszabályok értelmezése, elmondása, 

a játék megszervezése.  

 

A tanuló értelmesen, érthetően mondja 

el gondolatait.  

Bekapcsolódik a csoportos 

beszélgetésekbe. Figyel beszélgető 

társaira.  

Szívesen vesz részt a közös 

tevékenységekben.  

A közös produkciókban segítő, 

együttműködő attitűd és a szabályokhoz 

igazodásra törekvés jellemzi.  
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2. AZ OLVASÁS-SZÖVEGÉRTÉS, BEVEZETÉS AZ IRODALMI KULTÚRÁBA 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A szövegelemzésben való jártasság 

elmélyítése, az irodalmi mű befogadása 

nyújtotta öröm átélése.  

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a 

nemzeti kultúra hagyományainak megis-

merése.  

Új ismeretfeldolgozási technikák 

tanítása. 

 

Szövegfeldolgozás: 

Prózai művek, versek, népköltészeti 

alkotások a hazai és a külföldi 

szépirodalomból. 

Történelmi tárgyú olvasmányok. 

Néphagyományokat feldolgozó, nemzeti 

ünnepeket, jelképeket, természeti és 

társadalmi jelenségeket bemutató írások.  

Hétköznapi szövegek.  

 

Népköltészet és műköltészet. 

Dramatikus játékok.  

Műélvezet, átélés, belefeledkezés.  

 

Szövegek megismerése önálló, csendes 

olvasással.  

Beszélgetés a szövegről.  

Dramatizált feldolgozás, beleélés.  

A szöveghez kapcsolódó szövegelemző 

feladatokkal a szövegértés, értelmezés 

gyakorlása.  

Az események sorrendjének, a mesélő 

személyének megállapítása.  

Az olvasmányok szerkezeti 

jellemzőinek vizsgálata.  

Lényegkiemelés, vázlatkészítés.  

A szereplők tulajdonságainak értékelése. 

Érzelmek kifejezésének megfigyelése. 

Véleményalkotás cselekedetekről, hely-

zetekről, magatartásról.  

Jellegzetes irodalmi témák (pozitív és 

negatív emberi kapcsolatok, 

konfliktusok) megfigyelése, értékelése.  

Mesékre jellemző kezdő és befejező for-

dulatok, szókapcsolatok, ismétlődő mo-

tívumok megfigyelése.  

Tapasztalatszerzés versekből művészi 

eszközökről (ritmus, rím, hasonlat, 

refrén).  

Hasonlóságok és különbségek 

felfedezése különféle irodalmi 

közlésformákban.  

Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatok-

kal kombinált koncentrációs és 

memóriafejlesztő gyakorlatok.  

Megnevezi olvasmányai szerzőjét, 

szereplőit és azok tulajdonságait.  

Magyarázza cselekedeteiket.  

Az olvasmányok témájával kapcsolatban 

kérdéseket fogalmaz meg, illetve az 

ilyen kérdésekre választ ad.  

Tanítója segítségével összefoglalja az 

olvasottak lényegét.  

A szövegrészekhez vázlatpontot 

fogalmaz.  

Konkrét esetekben felismer mesére 

jellemző fordulatokat, szókapcsolatokat, 

mesejellemzőket.  

Fél-egy oldal terjedelmű, életkorának 

megfelelő témájú és szövegnehézségű 

olvasmányt néma olvasás útján megért. 

Megoldja a megértést vizsgáló, ismert 

típusú szövegelemző feladatokat.  

Az egyszerű szerkezetű mesék, 

elbeszélések tartalmát időrendben, több 

összefüggő mondattal mondja el.  
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Beleélő játékok: játék a tárggyal, 

tárgyak, személyek, más élőlények 

megjelenítése. Szövegek dramatizálása, 

megjelenítése.  

Egyéni és csoportos improvizációk. 

Gyermekversek előadása ritmus- és 

mozgásváltással. A produkciók 

megbeszélése.  

Olvasmányok szövegének 

reprodukálása, illusztrálása rajzzal, 

zenével, képzőművészeti alkotással.  

Műsorok összeállítása és előadása. 

Az olvasási készség eszközszintre eme-

lése. E tevékenységben a kitartás és a 

folyamatjellegű gyakorlás ösztönzése.  

 

Olvasásgyakorlás. Folyamatosságra és pontosságra figyelő 

felolvasási tréningek.  

A szöveget értelmező felolvasás 

felkészülés után, a mondatfonetikai 

eszközök használatával.  

A nagyobb terjedelmű szövegek 

olvasását elősegítő értelmező olvasás 

tanulói és tanítói kérdések 

megválaszolásával.  

Egyszerű szerkezetű ifjúsági regény 

elolvasása a tanító irányításával.  

Ismert tartalmú szöveget folyamatosan, 

kifejezően olvas felkészülés után.  

Felolvasása értelmező, az írásjelek 

szerint tagolt. Hanglejtése és tempója 

élő beszédéhez közelítő.  

 

A tanulási képesség fejlesztése. 

A tanulók önállóságának növelése:  

a feladatvégzésben;  

az információszerzésben és 

felhasználásban; a 

szabályalkalmazásban (pl. helyesírás, 

szövegalkotás, nyelvi érintkezés);  

az önellenőrzésben.  

 

Az önálló tanulás képességének 

fejlesztése:  

Tájékozódás a szövegben. A szövegből 

kiemelt tények, információk 

felhasználása új összefüggésben, más 

feladathelyzetben.  

Kutatómunka az olvasmányok szerzőjé-

nek, eseményeinek, szereplőinek megis-

meréséhez. 

Ismeretszerzési technikák tanulása: 

adatgyűjtés, elrendezés, feljegyzések ké-

szítése és felhasználása szóbeli beszá-

molóhoz.  

Lexikonok, szótárak, digitális források 

Feladatainak megoldásakor szükség 

szerint használ lexikont, szótárt. A 

könyvtárban egyszerű kutatási 

feladatokat elvégez, tapasztalatairól 

beszámol.  
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használata feladatmegoldáshoz. 

Olvasmánytartalmak szűkítő és bővítő 

elmondása. Beszámolók pl.: kutató, 

gyűjtő munkáról több összefüggő 

mondattal. 

 – könyv- és könyvtárismeret; 

– gyakorlatok a könyvtárban; 

 

A könyvtár tereinek, elrendezésének, 

rendszerének megfigyelése. Könyvek 

csoportosítása, keresése, kiválasztása 

adott szempontok szerint. 

Könyvek adatainak ismertetése. 

Szépirodalmi és ismeretterjesztő 

alkotások megkülönböztetése a téma és 

a tartalomjegyzék alapján. 

Eligazodik az iskola könyvtárában. 

Röviden ismertet egy általa olvasott 

könyvet, újságcikket vagy érdekesnek 

talált ismeretterjesztő filmet.  

 – prózai szöveg- és verstanulási 

technikák. 

 

Memoriterek tanulása: Mondókák, 

sorolók, találós kérdések, népdalok; pl. 

Vörösmarty Mihály: Szózat (legalább az 

1–2. vsz.); Nagy László: Dióverés; 

Petőfi Sándor: A füstbe ment terv; 

Weöres Sándor: Éren-nádon; Gárdonyi 

Géza: Éjjel a Tiszán; József Attila: 

Betlehemi királyok (1-2 vsz.); 5-8 soros 

prózai szövegek.  

Szöveghűen, jól érthetően mondja el a 

memoritereket.  

Kapcsolatot tart a hallgatósággal.  

 

 

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: 
 

A tanulóknak olyan komplex feladatokat adunk, ahol a különböző tantárgyak tanulása során megszerzett ismereteiket összefüggésében dolgozzák fel  

egyénileg vagy csoportosan  

1. A régi és a mai iskolai élet összehasonlítása 

2. Évszak-ábrázolás (vers, próza, képzőművészet…) 

3. Jeles napok (megfigyelés, ajándékkészítés, műsor összeállítása…) 

4. Az érzelmek ábrázolása az irodalmi művekben, a képzőművészetben 

5. A magyar nép eredetéről 

6. Mit tehetünk a madarakért? 

 

3. ÍRÁS, ÍRÁSHASZNÁLAT 
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Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Az írás készségének eszközszintre eme-

lése.  

E tevékenységben a kitartás és a folya-

matjellegű gyakorlás ösztönzése.  

Az írástempó fokozása mellett a helyes-

ség, az íráskép rendezettségének, 

esztétikumának értékként való 

elfogadtatása.  

 

Az írástechnika fejlesztése: 

– írásszokások megszilárdítása; 

– lendület és tempó fokozása. 

Az írás eszközi használata. 

 

A betűtorzulásokat és hibás 

kapcsolásokat javító alakítási és 

kapcsolási tréningek. 

Szavak, szószerkezetek, bővülő 

mondatok írásával az írás lendületének 

és tempójának fokozása.  

Hosszabb szövegek folyamatos írása 

különféle írástevékenységekben.  

Fogalmazások, nyelvtani feladatok 

javított változatának leírása.  

Vázlatírás, ábrák feliratozása. Néhány 

hétköznapi szövegműfaj gyakorlása (pl. 

meghívó tervezése, szövegezése, postai 

nyomtatványok kitöltése).  
 

Írása jól olvasható, lendületes.  

Füzetei rendezettek, tiszták.  

 

 

4. ÍRÁSBELI SZÖVEGEK ALKOTÁSA 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Az önkifejezés iránti igény erősítése, 

különféle formáinak és lehetőségeinek 

megismertetése, megvalósításának 

támogatása.  

Ösztönzés a kreativitásra. 

 

Fogalmazási alapismeretek. Tapasztalatszerzés olvasmányokból és 

tanulói fogalmazásokból:  

a cím szerepéről, jellemzőiről;  

a szövegek felépítéséről, az időrendről, 

az esemény, az előzmény és a 

következmény kapcsolatáról;  

a szöveg kohéziójáról, a tématartásról, a 

nyelvi megformáltságról, az elbeszélő 

szövegforma jellemzőiről. 

A tanult fogalmazási ismeretek 

felhasználásával kb. egy oldal 

terjedelmű elbeszélő fogalmazást készít.  

A tartalmi egységek kezdetét 

bekezdéssel jelzi.  

Tanítója útmutatásai alapján kijavítja fo-

galmazási és helyesírási hibáit. 
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Szövegalkotási gyakorlatok. 

 

A tanult fogalmazási ismeretek felhasz-

nálása szövegalkotásakor.  

Önálló írásbeli fogalmazások készítése 

elbeszélő szövegformában. 

A fogalmazásokba párbeszédes részek 

illesztése. 

Az önálló szövegalkotások elemzése, ja-

vítása a megismert szövegalkotási 

szabályok felidézésével. 

 

 

5. ISMERETEK AZ ANYANYELVRŐL 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A nyelvi tapasztalatok körének bővítése.  

A tapasztalatokra épülő nyelvi 

fogalomrendszer alapozásának 

megindítása a szófajok körében.  

A tanulók önállóságának növelése:  

a feladatvégzésben;  

az információszerzésben és 

felhasználásban;  

a szabályalkalmazásban;  

az önellenőrzésben.   

A nyelvi tudatosság fokozása. 

 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek 

tudatosítása és alkalmazása:  

- mondatfajták; 

- szavak; 

- szófajok. 

A felkiáltó, a felszólító és az óhajtó 

mondatokban a beszélő szándékának 

felismerése és megnevezése.  

Rokon értelmű és ellentétes jelentésű 

szavak szerepének felismerése és 

használatuk gyakorlása. 

Az ige felismerése és megnevezése 

szójelentés alapján. Különféle időben 

végbemenő cselekvések, történések, 

létezés megkülönböztetése. Az igék 

idejének felismerése és megnevezése.  

Az igekötők szerepének és írásmódjának 

megfigyelése,  

tudatos alkalmazása. Tapasztalatszerzés 

a rokon értelmű és ellentétes jelentésű 

igék szerepéről. Felismerésük és adekvát 

használatuk. 

Felismeri, megnevezi, és megfelelően 

jelöli a mondatfajtákat.  

Toldalékos formájukban, szövegben is 

felismeri és megnevezi a tanult 

szófajokat.  

A szövegkörnyezetnek megfelelően 

használja az igeidőket és az igekötőket.  

A mondatot nagybetűvel kezdi és 

írásjellel zárja. A mondat szavait külön 

írja.  

A begyakorolt szókészlet körében 

biztonsággal alkalmazza a tanult 

helyesírási szabályokat.  
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A főnevek felismerése és megnevezése 

szójelentés alapján. Fajtáinak 

csoportosítása, megnevezése. A főnevek 

megfigyelése a mondatban. A többes 

szám jelölésének felfedezése, 

felismerése szövegben is 

szövegértelmezéssel. Többes számú 

főnevek alkotása. 

A -ba, -be, -ban, -ben ragos főnevek 

helyes használatának gyakorlása 

mondatalkotással, szövegértelmezéssel.  

A melléknév felismerése és 

megnevezése szójelentés alapján. Külső 

és belső tulajdonságot jelentő mellék-

nevek megfigyelése, 

megkülönböztetése.  

A melléknév fokozhatóságának 

felismerése. Fokozott melléknévi alakok 

használata szövegalkotáskor. 

A tanult szófajok felismerése toldalékos 

formában is szócsoportokban, 

mondatban és szövegben. 
A helyesírási készség fejlesztése. 

A helyesírási szabályok megismerése és 

alkalmazása. 

Helyesírási szabályismeret és -

alkalmazás. 

 

 

 

 

Mondatfajták jelölése írásban.  

Igekötős, valamint különféle idejű igék 

helyesírásának gyakorlása.  

 

Tulajdonnevek, ragos főnévi alakok, -ó, 

-ő, -ú, -ű végű főnevek, -ít, -ul, -ül végű 

és a kiejtéstől eltérő írásmódú igék, -s 

végű toldalékos melléknevek írása.  

Újabb 20-30 szóban a j hang 

biztonságos jelölése a tanult szófajok 

körében.  
 

6. ISMÉTLÉSEK, RENDSZEREZŐ ÖSSZEFOGLALÁSOK, FELMÉRÉSEK A TANÉV SORÁN 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Témakörönként diagnosztikus felmérés ,  A tanultak felidézése, áttekintése és A tantervi követelmények elérése. 
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a szerkesztett feladatsorok szerint. rendszerbe foglalása. 

A megszerzett tudás bizonyítása írásbeli 

feladatok megoldásával. 

Az elsajátított tudás bemutatása 

formatív és szummatív felmérésekben. 

A tapasztalt hiányosságok pótlására 

irányuló gyakorlások. 
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4. ÉVFOLYAM 

 

Éves óraszám:  259 – heti óraszám: 7 
 

Témakörök  Témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése  16 óra 

2. Az olvasás-szövegértés, bevezetés az irodalmi kultúrába:  

Szövegfeldolgozás 

Olvasásgyakorlás  

Az önálló tanulás képességének fejlesztése  

46 óra 

30 óra 

20 óra 

3. Írásbeli szövegek alkotása: 

Fogalmazási alapismeretek  

Szövegalkotási gyakorlatok  

15 óra  

34 óra 

4. Ismeretek az anyanyelvről: 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása  

Helyesírási szabályismeret és alkalmazás 

 

26 óra 

56 óra 

5. Ismétlések, rendszerező összefoglalások, felmérések  16 óra 

ÖSSZESEN  259 óra 

 

A heti óraszám javasolt felosztása: olvasás: 3 óra; fogalmazás: 1,5 óra; nyelvtan: 2,5 óra 
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1. BESZÉDKÉSZSÉG, SZÓBELI SZÖVEGALKOTÁS ÉS A MEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
Továbbhaladás feltételei 

A beszéd és a megértés továbbfejlesz-

tése, különös tekintettel a pontosságra, a 

folyamatosságra és a kifejezőerőre, 

valamint az aktív szókincs intenzív 

gyarapítására.  

 

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és 

a megértés fejlesztése  

A mondat- és szövegfonetikai eszközök 

alkalmazásának gyakorlása különféle 

kommunikációs helyzetekben (pl.: 

párbeszéd, felolvasás, kiscsoportos 

beszélgetés, vita, beszámoló). 

Nonverbális eszközök használata 

szituációs játékokban, beszélgetésben.  

A helyes beszédlégzés gyakorlása: 

gazdálkodás a levegővel, a pótlevegő 

vételének módja.  

Állandósult szókapcsolatok, a 

különböző tantárgyak tanulásakor 

használt szakkifejezések, 

olvasmányokból kiemelt ritkábban hasz-

nált szavak célzott használatával, 

mondatbővítéssel, kiegészítésekkel az 

aktív szókincs gyarapítása.  

Több mondatos összefoglaló szöveg 

alkotása olvasmányok tartalmáról, 

gyűjtött tapasztalatokról, 

megfigyelésekről.  

Hosszabb szóbeli közlések tartalmának 

rövidített elmondása. 

Az egyetértés és az eltérő vélemény 

kulturált megfogalmazása.  

Párbeszédes forma alkalmazása 

olvasmányok tartalmának 

elmondásakor. 

A tanuló értelmesen és érthetően fejezi 

ki gondolatait.  

Használja a mindennapi érintkezésben 

az udvarias nyelvi fordulatokat. 

Beszédstílusát beszélgető partneréhez 

igazítja.  

Bekapcsolódik csoportos beszélgetésbe, 

vitába, történetalkotásba, 

improvizációba, közös élményekről, 

tevékenységekről való beszélgetésekbe, 

értékelésbe.  

A közös tevékenységeket együttműködő 

magatartással segíti.  
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2. AZ OLVASÁS-SZÖVEGÉRTÉS, ELEMI ISMERETEK AZ IRODALOMRÓL 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
Továbbhaladás feltételei 

Az irodalomolvasás folyamatában a 

mélyebb tartalmi rétegekbe hatoló 

elemzés útján az értő olvasás 

továbbfejlesztése, és az olvasással 

kapcsolatban kialakuló pozitív 

viszonyulás megerősítése az iro-

dalommal való élményszerű talál-

kozásokkal.  
– A tanításhoz felhasznált szemelvé-

nyek tartalmára építve a nemzeti 

azonosságtudat tartalmának gazdagí-

tása, ismerkedés nemzeti és etnikai 

kisebbségek kultúrájával, néphagyo-

mányaival, az etikai normák iránti 

fogékonyság és az értéktudatos ma-

gatartás fejlesztése, az élő és az élet-

telen környezettel való harmonikus 

kapcsolat alapjainak megerősítése. 

Szövegfeldolgozás: 

Prózai és verses alkotások, népi 

játékok, népszokás ismertetők a 

magyar és a hazai nemzetiségek, 

népcsoportok népköltészetéből.  

Elbeszélések és regényrészletek, 

versek a hazai és külföldi klasszikus és 

élő irodalom gyermekekhez szóló 

alkotásaiból. Történetek a magyarság 

múltjából, kiemelkedő események, 

személyiségek megismeréséhez.  

Nagyobb terjedelmű irodalmi szöveg 

(pl. ifjúsági regény) feldolgozása.  

Hétköznapi szövegek.  

Szövegek megismerése csendes olva-

sással. Az olvasmányok témájának 

megfigyelése, azonos témájú szövegek 

összehasonlítása.  

Szereplők érzelmeinek felismerése, 

emberi kapcsolatok, szereplők 

magatartásának értékelése többféle 

szempont figyelembevételével.  

Olvasmányélmények megosztása tár-

sakkal.  

A szövegről folytatott beszélgetésben a 

szép, csúnya, vidám, szomorú, jó, 

rossz minősítő kifejezések használata 

és indoklása a szövegből vett 

bizonyítékok  

kiemelésével.  

Művészi eszközök keresése lírai és 

elbeszélő művekben (ritmus, rím, 

refrén, hasonlítások, 

megszemélyesítés).  

Mesefajták jellemzőinek megfigyelése. 

A mesék nyelvi és szerkezeti 

jellemzőinek felismerése.  

Jellegzetes irodalmi témák, motívumok 

felfedezése olvasmányokban.  

A művek szerkezeti jellemzőinek 

megfigyelése, a tér-idő változásainak 

felismerése.  

Nagyobb terjedelmű gyermekirodalmi 

alkotás elolvasása a tanító 

irányításával.  

Másfél oldal terjedelmű – életkorának 

megfelelő – szöveget megért néma 

olvasás útján.  

Az olvasottakkal kapcsolatos 

véleményét értelmesen fogalmazza 

meg.  

Elmondja az olvasottak lényegét. 

Megjegyzi és megnevezi olvasmányai 

írójának nevét.  

Önállóan elolvas egy nagyobb 

terjedelmű irodalmi művet, és azt 

tanítója irányításával feldolgozza.  

 Drámajátékok  Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatok-  
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kal kombinált memóriagyakorlatok. 

Fantáziajátékok, elképzelt és valóságos 

helyzetek megjelenítése. Részvétel cso-

portos játékokban, állóképek tervezése,  

kivitelezése és megbeszélése.  

Mozgás a térben: térkitöltő, 

térkihasználó gyakorlatok. A mozgás és 

a szövegmondás összekapcsolása. 

Egyszerűbb drámai konvenciók és a 

színházi formanyelv alapjainak 

tapasztalati megismerése (jelenet, 

felvonás, kezdet és vég, díszlet, be-

rendezés, jelmez, kellék, fény- és hang-

hatások). A tanultak felhasználása saját 

produkcióhoz, bábelőadások, színházi 

előadások megbeszélésekor.  

Az olvasástechnika differenciált 

fejlesztése. 

Olvasóvá nevelés az egyéni érdeklődés 

figyelembevételével. 

Olvasásgyakorlás:  

 

– hangos olvasás;  

– néma olvasás.  

 

 

Szövegek felkészülés utáni 

felolvasásakor a tartalom minél 

pontosabb kifejezéséhez a 

szövegfonetikai eszközök felhasználása.  

Párbeszédes szövegrészek értelmező fel-

olvasása.  

Az interpretáló (értelmező) olvasás fej-

lesztéséhez kérdésekre válaszkeresés a 

szövegből. A kritikai és a kreatív 

olvasást fejlesztő feladatok megoldása. 

Nagyobb terjedelmű irodalmi mű 

olvasására való felkészülés 

folyamatolvasással.  

Felkészülés után folyamatosan, 

érthetően és értelmezően olvassa fel az 

ismert szöveget.  

 

A különböző nyelvi tevékenységekben 

az elmélyültség, a kitartás és az 

igényesség fokozása.  

Az önálló tanulás technikai ismereteinek 

bővítése, az egyéni tanulási stílus 

alakulásának támogatása, tanulási 

Az önálló tanulás képessé- 

gének fejlesztése:  

 

 

 

 

Adatgyűjtés, összefüggések keresése 

szövegből. Az adatok csoportosítása, 

felhasználása új feladathelyzetben.  

A szöveg kulcsszavainak kiemelése, 

szövegtömörítés és bővítés.  

Egyszerű szövegek vázlatának 

Tanulási tevékenységét fokozatosan 

növekvő időtartamban (kb. 20-25 perc) 

képes tudatos figyelemmel irányítani.  

Feladatainak megoldásához szükség 

szerint igénybe veszi az iskola 

könyvtárát. Eligazodik a könyvek 
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szokások megerősítése.  

A könyvtár önálló használatának 

erősítése. 

 

 

 

 

 

 

– könyvtárismeret;  

 

 

 

 

– könyvtárhasználati gyakorlatok;  

– tanulási technikák bővítése; 

 

  

– memoriterek tanulása.  

 

elkészítése. Ennek felhasználása 

tartalom elmondáshoz.  

Tájékozódás a történelmi időben és tér-

ben. Adatgyűjtés, rendezés, beszámoló a 

régió, a lakóhely irodalmi, történelmi 

nevezetességeiről, emlékeiről.  

A könyvtári állomány megfigyelése.  

Az állomány tárolásának, hozzáférési 

lehetőségének megismerése. A 

katalógus szerepének megfigyelése és 

használatának gyakorlása.  

Könyvkeresés szabad polcon. A tanítási 

órán szerzett ismeretek bővítése, 

elmélyítése könyvtári „kutatással” és a 

digitális források kritikus használatával. 

Beszámoló a gyűjtőmunkáról. 

Feljegyzések az olvasottakról. 

Olvasmánynapló vezetése 

segítségadással.  

Közmondások, népdalok, rövid 

népmese. Kölcsey Ferenc: Himnusz 

(részletek); Petőfi Sándor: Nemzeti dal, 

Csatadal, Tisza (részletek); József 

Attila: Mama; Juhász Gyula: Karácsony 

felé (részlet); Nagy László: Itthon 

vagyok; prózai szövegekből 6-8 soros 

részletek. 

között. Használja az ismert 

kézikönyveket. A könyvekben, 

gyermekújságokban a tartalomjegyzék 

segítségével eligazodik.  

 

A memoritereket szöveghűen mondja el.  

 

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: 
A tanulóknak olyan komplex feladatokat adunk, ahol a különböző tantárgyak tanulása során megszerzett ismereteiket összefüggésében dolgozzák fel  

egyénileg vagy csoportosan  

1. A régi és a mai iskolai élet összehasonlítása 

2. Színielőadás megtartása (mese dramatizálása) 

3. Jeles napok (ünnepi szokások, ajándékkészítés, műsor összeállítása…) 

4. Hazánk és lakókörnyezetünk kultúrájának bemutatása egy másik országban élő embernek 

5. A Balaton két arca (megfigyelés, verselemzés, rajz…) 
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6. Népi játékok keletkezése, gyűjtése, eljátszása 

7. A fa szerepe életünkben 

 

3. ÍRÁSBELI SZÖVEGEK ALKOTÁSA 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A képzelet, az önkifejezés aktivizálása 

újabb szövegformák megismerésével és 

az írásbeli szövegalkotás képességének 

továbbfejlesztésével.  

Az írásbeli szövegalkotó készség 

fejlesztése. 

Fogalmazási alapismeretek. A leírás tartalmi, szerkezeti 

jellemzőinek, a bemutatás sorrendjének, 

nyelvi eszközeinek megfigyelése 

irodalmi példákon és tanulói 

fogalmazásokon.  

Megírt levelek, üdvözlőlapok, postai 

levelezőlapok gyűjtése, megfigyelése, 

tartalmi és formai összehasonlításuk, 

jellemzőik összegyűjtése.  

A címzetthez igazodó stílus felfedezése.  

Adott vagy választott témáról 8-10 

mondatos fogalmazást készít a tanult 

fogalmazási ismeretek alkalmazásával. 

  

 

Szövegalkotás. Szemléletes leírások készítése egyszerű 

tárgyról, növényről, állatról, emberről. 

Elbeszélő fogalmazás írása párbeszéd 

alkalmazásával.  

Levélírás füzetben, majd levélpapíron. 

Üdvözletek írása különféle alkalmakra. 

Igazodás a címzetthez.  

Az írásbeli fogalmazások elemzése, 

javítás a tanító irányításával. 

 

 

4. ISMERETEK AZ ANYANYELVRŐL 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Az alsó tagozatban elsajátított 

anyanyelvi ismeretek rendszerbe 

foglalása, megerősítése és 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek. 

A szófajokról tanultak bővítése, 

elmélyítése. 

Szófaj-felismerési gyakorlatok. 

Az igék megfigyelése a mondatban.  

A személyes névmások és az igei 

Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi 

ismeretei rendszerezettek. Biztonsággal 

felismeri a tanult szófajokat és 



35 

működőképességének fokozása.  

Az alapvető nyelvi készségek 

automatizmusainak megszilárdítása. 

Ösztönzés a megismert nyelvi eszközök, 

nyelvhelyességi és helyesírási szabályok 

alkalmazására a szóbeli és az írásbeli 

nyelvhasználatban.  

 

 személyragok szerepének megértése.  

Felismerésük és megnevezésük, 

alkalmazásuk gyakorlása. 

Az igemódok fogalmának megismerése.  

Az igemódok és a mondatfajták 

kapcsolatának felfedezése. Az igék 

különféle módú alakjainak helyes 

leírása. 

A tulajdonnevek csoportjainak 

megismerése: személynevek, állatnevek, 

földrajzi nevek, intézmények neve, 

márkanevek, címek.  

A névelők és a névutók szerepének 

megfigyelése. Felismerésük és 

megnevezésük mondatban, szövegben.  

A névelők helyes használata.  

A számnév fogalmának és fajtáinak 

felismerése és megnevezése.  

A fokozott számnévi alakok helyes 

használatának gyakorlása.  

Az állító és a tagadó mondatok 

tartalmának vizsgálata, 

összehasonlításuk. Tapasztalatszerzés a 

szavak rendjéről a mondatban. 

Az egyszerű és az összetett szavak 

jelentésének megfigyelése.  

Szóalkotások: összetett szavak, 

tulajdonnévből képzett melléknevek.  

megnevezi azokat szövegben is.  

A begyakorolt szókészlet körében 

helyesen alkalmazza a tanult helyesírási 

szabályokat. Nem ejt mondatkezdési, 

mondatzárási hibát, nem hagy ki vagy 

cserél fel betűket.  

Írásbeli munkái rendezettek, 

olvashatóak. Helyesírását 

önellenőrzéssel felülvizsgálja, szükség 

esetén javítja.  
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 Helyesírási szabályismeret és -

alkalmazás. 

 

Helyesírási szabályok alkalmazása 

különböző írástevékenységekben: 

igeidők, ragos és kiejtéstől eltérő 

írásmódú igék; felszólítást kifejező 

igealakok; igekötős igék; tulajdonnevek, 

fokozott melléknevek és számnevek; 

ragos névszók; névutós szerkezetek; 

betűvel írt számnevek; a keltezés 

többféle formája.  

 

 

 

 

5. ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS, ÖSSZEFOGLALÁSOK, FELMÉRÉS 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
Továbbhaladás feltételei 

Témakörönként diagnosztikus 

felmérés, szerkesztett feladatlapokon. 
 

Az alsó tagozatban tanult nyelvtani isme-

retek rendszerezése.  

A tanultak alkalmazása az elsajátítás 

szintjét vizsgáló formatív és szummatív 

felmérésekben. A tapasztalt 

hiányosságok pótlására irányuló 

gyakorlások. 

 

A tantervi követelmények elérése. 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 
Az anyanyelv fejlettsége és fejlesztése szorosan összefügg a gondolkodás fejlettségével. A gondolkodás fejlettsége magasabb anyanyelv-használati szintet 

eredményez, az anyanyelv állapot fejlesztése pedig, árnyaltabb gondolkodást tesz lehetővé. Az anyanyelven való beszéd minden más tárgy tanulásának 

feltétele és eszköze, ezért a fejlesztés minden tantárgy feladata. A tanításnak nyelvhasználat-központúnak kell lennie, az értékelésnek ehhez alkalmazkodva 

rendkívül toleránsnak, alkalmazkodva a gyermeki gondolkodás egyéni szintjeihez is. 

A kisiskolások anyanyelvi nevelésében is kitüntetett szerepe van a tanulás folyamatát kísérő, folyamatos fejlesztő értékelésnek. Ennek módja 

elsősorban szóbeli, ritkábban írásbeli. Célja, hogy megőrizze a kezdeti tanulási motiváltságot, segítse az esetleges lemaradások pótlását és 

átsegítse a tanulókat az új nyelvhasználati módok elsajátításának nehézségein, orientálja az igényes anyanyelvhasználat és a kultúraelsajátítás 
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képességeinek, készségeinek megalapozását. A szóbeli értékelés általában a tanító feladata, de értékelhetik a tanulók is egymást, önmagukat is 

(pl. felolvasáskor, írásbeli feladatok esztétikumának megítélésekor, versmondáskor, olvasmányok tartalmával kapcsolatos szóbeli beszámolók, 

gyűjtőmunka, dramatikus játékok, megjelenítések kivitelezésének megbeszélésekor). A tanulók fejlesztésében és fejlődésük követésében 

megkülönböztetett szereppel bír az írásbeli munkák azonnali javítása, értékelése és javíttatása, valamint az e tapasztalatokra épülő, folyamatos, 

személyre szabott, differenciált gyakorlás. Igen fejlesztő hatású, ha a tanító az írásbeli feladatok megoldását rövid, figyelemfelhívó, orientáló 

írásbeli szöveges észrevételekkel, megjegyzésekkel kommentálja a továbbhaladást segítendő (pl. írásmunkák tartalmának, kivitelezésének, 

fogalmazványok tartalmának, helyesírásának, külső alakjának, tollbamondásra írás helyességének, feladatlapos munkák tartalmának 

ellenőrzésekor). A szóbeli és az írásbeli értékelés egyaránt két szempontot vesz tekintetbe. Vizsgálja a relatív teljesítményt, regisztrálja a fejlődést, illetve a 

tanuló aktuális teljesítményét/fejlettségét összeveti az elvárt normákkal, fejlettségi kritériumokkal. Akkor éri el célját, ha segíti a diákot a vele szemben 

támasztott követelmények megértésében és az ezeknek való megfeleléshez vezető utak, módok megtalálásában, felismerésében és megvalósulásában.  
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MATEMATIKA 

 
BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 

 

(1–4. évfolyam) 
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BEVEZETÉS 
 

A célok megfogalmazásában kiemelt szerepet kap a tapasztalatszerzésen nyugvó megismerési módszerek átadása, azaz a sokoldalú képességfejlesztés 

lehetősége. 

A fejlesztési feladatokat az alapvető matematikai gondolkodáshoz szükséges tevékenységformák gyakorlásán keresztül teljesítjük, a tananyagot a 

képességfejlesztés célszerű eszközeként választjuk. A fejlesztés közös, általános és részletes feladatait a NAT életkori szakaszokra osztva körvonalazza. A 

kerettanterv évfolyamokra bontva írja elő a fejlesztési célokat, a tananyagot, az ajánlott tevékenységi formákat, valamint a továbbhaladás feltételeit. A 

matematika tanításának középpontjába azoknak a képességeknek a fejlesztése kerül, amelyek biztosítják a tantárgy iránti érdeklődés fenntartását, a 

tevékenységhez kötött alkotó gondolkodás kiépülését, a problémalátást és problémamegoldást, valamint az önálló ismeretszerzés és felfedezés örömét a 

korosztály életkori sajátosságainak figyelembevételével. 

A tananyag mennyiségi növelése helyett a tanultak elmélyítésére, a „minőségre” helyezzük a hangsúlyt. Apró lépésekkel, spirális felépítésben dolgozzuk fel a 

tananyagot! A kerettantervben leírtak szerint a felső tagozatba lépés alapvető feltételeit is a „kevesebb, de alaposabb” tudás határozza meg. A kerettanterv 

nagy hangsúlyt fektet a felzárkóztatásra, célja, hogy hozzájáruljon az esélyegyenlőtlenség csökkentéséhez, lehetőséget biztosítson a tehetséggondozásra az 1–

4 . évfolyamon. Így jobban biztosíthatja a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését. 

 

ALAPELVEK ÉS CÉLOK 

 
A műveltségi terület a matematika különböző témaköreinek szerves összeépülésével kívánja a matematika és a matematikai gondolkodás világát feltárni. A 

matematikai fogalmak, összefüggések érlelése és a gondolkodásmód kialakítása az egyre emelkedő szintű spirális felépítést indokolja az életkori, egyéni 

fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, a fejlődő absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés lehetővé teszi a lassabban 

haladókkal való foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását egyaránt. Az életkori szakaszok folyamatában a differenciálásnak is egyre nagyobb szerepet kell 

kapnia 

A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azoknak a képességeknek fejlesztése, amelyek segítségével a tanulók felkészülnek az 

önálló ismeretszerzésre. Ennek elérésére életkoruknak megfelelő, tapasztalaton nyugvó megismerési módszereket sajátítanak el. A személyiség sokoldalú 

formálása, gazdagítása, a pozitív attitűd kialakítása a kisiskolás korosztály fejlődési ütemének figyelembevételével történik. 

A matematika tanulásának alapja a tapasztalatszerzésből kiinduló induktív megismerés. Ennek keretében kerül sor a megfigyelés irányítására, a spontán 

megfigyelésből a tudatos, célirányos megfigyelésre való felkészülésre, az észrevételek megfogalmazására, rendezésére, értelmezésére és lejegyzésére, 

valamint a szerzett tapasztalatok más tanulási helyzetekben való alkalmazására. 

A matematika tanulása az 1–4 . évfolyamon alapozó jellegű, s kettős célrendszerre épül. Egyrészt a kognitív képességek fejlesztésére szolgál, és 

lehetőséget teremt a gondolkodási módszerek alkalmazására. Másrészt a tanulási szokások kiépülését segíti, rendszerességre, tudatosságra a megismerési 

módszerek önálló alkalmazására nevel. Az önellenőrzés képességének fejlesztésével további felfedezésre, kutatásra ösztönöz. Az életkori sajátosságoknak 
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megfelelően játékos tevékenységekkel, a fokozatosság elvének betartásával és a tapasztalatokon nyugvó megismerési módszerek alkalmazásával jutunk 

közelebb a matematika tudományának megismeréséhez. Ez lehet az alapja a konstruktív gondolkodás kialakításának. 

A nevelési-oktatási feladatok sorában a képességfejlesztésnek kiemelt szerepe van.  Fontos a mennyiségi és minőségi differenciálás feltételeinek 

megteremtése, és a változatos kooperatív munkaformák alkalmazása is. 

 A matematikai szövegértő képesség alapozása és fejlesztése összetett feladat. A kezdő szakaszban kis lépésekben, fokozatosan kell kialakítani. A 

beszédértésre épül és az értő olvasás színvonalának megfelelően fejlődik. A szövegösszefüggések értelmezése, az adatok kiválasztása a szövegből, az adatok 

közötti kapcsolatok felfedezése tevékenység, ábrázolás keretében történik, majd fokozatosan térünk át a számokkal, műveletekkel való kifejezésére. A 

megoldásban a próbálgatásnak, következtetésnek, logikus gondolkodásnak elsődleges szerepet tulajdonítunk. Csak ezután következhet az algebrai úton történő 

megoldás alkalmazása. A mérés témakörének tanításakor kiemelt szerepet tulajdonítunk a konkrét mérési tevékenységben való jártasságnak. 

 A matematikai kompetencia magába foglalja azokat a tantárgyi ismereteket, specifikus készségeket, képességeket, általános készségeket, 

képességeket, motívumokat, attitűdöket, amelyek az alkalmazható, gyakorlatra váltható tudás megszerzéséhez szükségesek. A matematika kompetenciához 

szükséges tudás magába foglalja a következőket: számlálás, számolás, mennyiségi következtetés, valószínűségi következtetés, becslés, mérés, 

mértékegységváltás, szöveges feladatok megoldása, problémamegoldás, rendszerezés, kombinativitás, következtetések. 

Az egyénnek rendelkeznie kell azzal a készséggel, hogy alkalmazni tudja az alapvető matematikai elveket és folyamatokat a mindennapok során, 

otthon és a munkahelyen, valamint hogy követni és értékelni tudja az érvek láncolatát. Képesnek kell lennie arra, hogy matematikai úton indokoljon, megértse 

a matematikai bizonyítást és a megfelelő segédeszközök alkalmazásával a matematika nyelvén kommunikáljon. 

Fontos a pozitív hozzáállás, amelynek alapja az igazság tisztelete és a dolgok okának és érvényességének keresése. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KOMPETENCIÁK 

 Tájékozódás 

– Tájékozódás a térben 

– Tájékozódás az időben 

– Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban 

 Megismerés 

– Tapasztalatszerzés 

– Képzelet 

– Emlékezés 

– Gondolkodás 

– Ismeretek rendszerezése 

– Ismerethordozók használata 

 Ismeretek alkalmazása 

 Problémakezelés és -megoldás 

 Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően; átstrukturálás 
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 Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek és együttéléssel kapcsolatos értékek 

– Kommunikáció 

– Együttműködés 

– Motiváltság 

– Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás 

 A matematika épülésének elvei 
 

A MATEMATIKAI KOMPETENCIÁK FOLYAMATOS FEJLESZTÉSE 
 - számlálás, számolás 

 - mennyiségi következtetés, valószínűségi következtetés 

- becslés, mérés 

 - problémamegoldás,  

 - rendszerezés, kombinativitás 

 - induktív következtetés 

A tanulók értelmi képességeinek - logikai készségének, problémamegoldó, helyzetfelismerő képességeinek – folyamatos fejlesztése 

A tanulók képzelőerejének, ötletességének fejlesztése 

A tanulók önellenőrzésének fejlesztése 

A tervszerű és célirányos feladat-megoldási készség alapozása 

A kreatív gondolkodás fejlesztése  

 

A helyes tanulási szokások 
A kezdő szakasz alapvető feladata a matematikai tevékenységek megszerettetése, a matematikai szemlélet formálása. A helyes tanulási módok kialakítása a 

gondolkodási képességek fejlődését segíti elő, amely a tanulás más területén is hasznosítható; alkalmazható, gyakorlatra váltható tudást eredményez. 

A matematika tanulásának szokásrendjébe tartozik a pontos munkavégzés, a fegyelmezett számjegy- és jelírás, a rendezett írásbeli munka és értelmes, 

rendezett szóbeli megfogalmazás. 

A kognitív képességek együttes fejlesztéséhez a matematika a következő területeken járulhat hozzá: 

– az anyanyelv és a szaknyelv adott szinten elvárható, megfelelő pontosságú használata; 

– a megértett és megtanult fogalmak, az eljárások eszközként való használata; 

– megoldási tervek készítése; 

– kellő pontosságú becslések, számítások a mérések előtt, feladatmegoldások helyességének ellenőrzése; 

– indoklások, érvelések, kérdésfeltevések, kételkedések, igazolás keresése; 

– a megértés igénye; 

– tapasztalatok gyűjtése a matematika érdekességeiről; 

– tankönyvek, feladatlapok önálló használata. 

Miután a fenti képességeket többnyire komplex módon érdemes fejleszteni, elengedhetetlen a tantárgyi koncentráció alkalmazása az iskolai munkában. 
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1. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 166,5 – heti óraszám:4,5 

 
 

Témakörök, tananyagbeosztás 

 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 
Számtan, algebra 106 óra 

Sorozatok, függvények 17  óra 

Geometria, mérés 24,5  óra 

Valószínűség, statisztika 18 óra 

 

A javasolt óraszámok iránymutatóak. A tanulócsoport fejlettségéhez igazítva az időkeretet rugalmasan alakíthatjuk. 

A tanév során négy diagnosztizáló mérést és négy tudáspróbát javasolunk. Erre összesen 8 órát tervezünk. 

 

A matematikatanítás kiemelt területei az első osztályban 

 A tapasztalatok, megfigyelések minél többféle módon történő kifejezése. Az első évfolyamon különösen döntő fontosságú a tapaszta-

latszerzés. Ezen belül a megfigyelés, ennek kifejezése tevékenységgel, szóban majd írásban, először konkrétan, majd általánosan is. 

 Valóságtartalomra épülő biztos számfogalom a 20-as számkörben. 

 Számolási készségek alapozása, számolási eljárások kialakítása, alkalmazása. Sorozatok folytatása adott vagy felismert szabály alapján, a 

összeadás, kivonás, bontás, pótlás fogalmának kialakítása, elmélyítése. 

 Geometriai fogalmak alapozása, tulajdonságok felismerése. Térbeli és síkbeli tájékozottság megalapozása (alak, irány, méret). 

 Mennyiségfogalmak kialakítása, mérések alkalmilag választott és szabvány mérőeszközökkel. Gyakorlottság kialakítása tényleges mé-

résekben. 

 Kombinatorika és a valószínűség fogalmának szemléletes alapozása. 

 A matematikai szaknyelv tudatos bevezetése, az életkornak megfelelő használata. 
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GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Az érzékelés pontosságának fejlesztése. 

 

A figyelem fejlesztése. 

 

Összehasonlítás, azonosítás, meg-

különböztetés, jelölésük. 

Rendezés a tulajdonságok alapján: 

sorba rendezés, osztályozás. 

Tárgyak, síkidomok, testek, számok 

(20-as számkörben). 

Tárgyak, alakzatok, személyek 

megfigyelése, összehasonlítása, (több, 

kevesebb, kisebb, nagyobb, 

alacsonyabb, magasabb stb.) válogatása, 

rendezése,  csoportosítása, halmazok 

képzése közös és eltérő tulajdonságok 

alapján. 

Játék a logikai lapokkal, színes 

rudakkal. 

A továbbhaladás feltételei az egyes 

témakörökben jelennek meg. 

Észlelés pontosságának fejlesztése. 

A logikai gondolkodás előkészítése. 

Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

Igaz, hamis állítások, nyitott mondatok. 

Állítások, kérdések megértésének 

megmutatása rajzzal, művelettel, 

szöveggel. 

 

A kombinatorikus gondolkodás 

alapozása. 
 Babák, macik öltöztetése, zászlók 

színezése gyöngyfűzés, pénzhasználat 

(Hányféleképpen fizetheted ki?). 

Néhány eset előállítása. 
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SZÁMTAN, ALGEBRA. SZÁMFOGALOM A 20-AS SZÁMKÖRBEN 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható  

eredménye 

A számfogalom tapasztalati úton való 

alakítása a 20-as számkörben. 

 

A valóság és a matematika elemi 

kapcsolatainak felismerése. 

 

A mennyiségi jellemzők kifejezése 

számokkal; a számok értelmezése  

a valóság mennyiségeivel; 

A természetes szám modellként való 

kezelése. 

Természetes számok a 20-as számkör-

ben 

 

Személyek, tárgyak, dolgok érzékel-

hető tulajdonságainak felismerése, vá-

logatása közös és eltérő tulajdonság 

alapján. 

 

A természetes szám többféle tapasz-

talati bázisa: darabszám, mérőszám, 

sorszám. 

Válogatások saját szempont szerint, meg-

nevezett tulajdonság alapján, megkezdett, 

de meg nem nevezett válogatás folytatása. 

Kakukktojás keresése. 

Barkohba-játékok. 

 

 

Mérések csoportmunkában. 

Mi változott meg? − játék. 

Számlálás egyesével, kettesével, növekvő, 

csökkenő sorrendben. 

Személyek, tárgyak érzékelhető 

tulajdonságainak felismerése, 

megnevezése. Szétválogatás (közös és 

eltérő tulajdonság alapján). 

 

 

 

 

Számfogalom a 20-as számkörben; 

biztos  

számlálás, mérés. 

 

Egyszerű matematikai szakszavak és 

jelölések bevezetése a fogalmak 

megnevezésére. 

 

Szabály felismerése, követése. 

Személyek, tárgyak megszámlálása, 

leszámlálása. 

 

Tárgyak hosszúságának, szélességé-

nek, tömegének, űrtartalmának 

összehasonlítása, összemérése. 

 

A természetes számok előállítása 

mennyiségek mérőszámaként, a 

számok megjelenése sorszámként. 

Csoportosítások (kettesével, 

hármasával…). 

 

Játék a számkártyákkal, korongokkal, 

pálcikákkal különféle munkaformákban: 

párokban, csoportokban. 

 

Viszonyítások, rendezések; a számok 

helyének megkeresése számegyenesen. 

Kisebb, nagyobb több, kevesebb, ugyan-

annyi, reláció használata. 

Számok írása, olvasása. 

 

 

Páros és páratlan számok felismerése. 

A számok szomszédainak ismerete. 

 

Számok elhelyezése a számegyenesen. 

Növekvő és csökkenő számsorozatok 

képzése adott szabály szerint. 
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 A számok jele. 

Számok tulajdonságainak megisme-

rése: összeg- és különbségalakjaik, 

bontott alak, számjegyek száma, pá-

ros, páratlan számok. 

Számok kapcsolatai: kisebb, nagyobb, 

egyjegyű, kétjegyű. 

Számszomszédok. 

Számok helye a számegyenesen. 

 

  

 

SZÁMTAN, ALGEBRA. MŰVELETEK ÉRTELMEZÉSE, MŰVELETVÉGZÉS 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Műveletfogalom alakítása, összeadás, 

kivonás értelmezése többféle módon. 

 

 

Műveletek tárgyi megjelenítése, 

matematikai jelek, műveleti jelek 

használata. 

 

A becslési képesség alapozása. 

 

Ismeretek tudatos memorizálása, 

felidézése; a megtanulást segítő 

eszközök megismerése. 

 

Tényismeretek memorizálása, moz-

gósítása (pl. a kéttagú összegek és  

a megfelelő különbségek a 20-as 

számkörben). 

 

Ismeretek megtanulásához összefüg-

Az összeadás és kivonás értelmezése 

tevékenységgel, rajzzal és szöveges 

feladattal  

(egyváltozós: hozzáadás, elvétel; 

kétváltozós: két halmaz egyesítése, ill. 

ennek a tevékenységnek a megfordítása, 

két halmaz összehasonlítása).  

 

Pótlás. 

Műveleti jelek; számok összetett 

alakjainak használata. 

 

Rajzolt, illetve tárgyi jelek értelmezése 

tevékenységgel, történés kitalálásával; 

matematikai jelek,  

műveleti jelek (>, <, +, –, =) értése, 

használata. 

Egyszerű műveleti tulajdonságok (pl. az 

összeadás tagjainak felcserélhetősége; 

az összeadás tagjainak csoportosítása). 

A számok közötti összefüggések 

felismerése; a műveletek értelmezése 

tárgyi tevékenységgel (darabszám és 

mérőszám alapon): színes rudakkal, 

korongokkal, ujjakkal, mérőszalaggal, 

tömegmérleggel, számegyenessel. 

Halmaz elemszámának növelése hozzá-

adással, csökkentése elvétellel. 

Képolvasások (mi változott meg?), 

szövegalkotás, lejegyzés számfeladattal. 

Két halmaz egyesítése, kiegészítő 

halmaz előállítása. 

Két halmaz (mennyiség) összehasonlítá-

sa. 

 

Két- és háromtagú összeadások alkotása 

kirakásokról (korongokról, színes 

rudakról, rajzokról). 

 

Kivonás a különbség szemléltetésére. 

Hozzátevés, elvétel tevékenységgel, 

megfogalmazása szóban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kéttagú összeg- és különbségalakok 
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gések felhasználása. 

 

Algoritmusok, analógiák megismerése, 

alkalmazása a műveletvégzések során. 

 

Konkrét matematikai modellek értel-

mezése. 

 

Az önellenőrzés igényének felkeltése, 

képességének alakítása,  

az eredményért való felelősségvállalás. 

A bontás és a pótlás műveletének 

értelmezése, gyakorlása. 

 

Számok bontása két szám összegére, 

játékos formában. 

Pótlás (hiányos összeadás) tevékenység-

gel – Tedd egyenlővé! – lejegyzés szám-

feladatként. 

 

Játékos feladatmegoldás önállóan, pár-

ban, csoportban és frontálisan (képki-

rakó, Kelj fel, Péter!, memóriajáték, szí-

nezős feladatok). 

 

Bűvös négyzet megoldása. 

 

Művelet megfogalmazása képről, műve-

let megjelenítése képpel, kirakással. 

Több megoldás keresése. 

Számolási eljárások megismerése tevé-

kenységgel, gyakorlásuk. Analógiák 

építése a kétjegyű számok 

összeadásában (színes rudak, 

számegyenes használata). 

 

Fele, kétszerese. 

Szorzás, osztás előkészítése. 

 

Az önellenőrzés képességének alakítása 

feladatlapokkal. 

ismerete húszas számkörben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyakorlottság az összeadás, kivonás, 

bontás, pótlás alkalmazásában kirakás 

segítségével, lejegyzés számokkal 

 

 

 

 

ÖSSZEFÜGGÉSEK, KAPCSOLATOK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Elmondott, elolvasott történetre, 

problémákra való emlékezés; szöveges 

feladat lényegileg pontos felidézése; 

A szöveges feladatok megoldásának 

előkészítése. 

 

Elmondott, olvasott történés, helyzet 

képzeletben való követése; 

megjelenítése lejátszással, kirakással, 

Egyszerű szöveges feladat értelmezése 

tevékenységgel, modell választása. 

Szövegösszefüggés lejegyzése 
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emlékezést segítő rajzok készítése, 

visszaolvasása. 

 

Esemény folytatásának elképzelése, a 

képzelt folytatás lejátszása. 

 

Mondatok szerkezetének panelként való 

használata, felfogása. Saját gondolatok 

közlése egyszerű állítások formájában; 

ilyen közlések értése. 

 

Értő-elemző olvasás alapozása, fej-

lesztése. 

Kérdés tartalmának megértése adott 

tárgyi szituációban és megfogalmazott 

problémában. 

 

Válasz megfogalmazása szóban, később 

írásban is. 

Gondolatmenet kiépítése. 

Manuálisan elvégzett tevékenység 

gondolati lépésként való értelmezése, 

tudatosítása. 

 

Adatokra és összefüggéseikre való 

együttes emlékezés rajzok, ábrák 

alapján. 

 

Állítások megítélése igazságértékük 

szerint; nyitott mondatok lezárása 

behelyettesítéssel, megoldásuk. 

 

 

Szöveges feladat megjelenítése 

eljátszással, tárgyi tevékenységgel, 

rajzzal. 

 

Adatok és kapcsolatok lejegyzése szá-

mokkal, jelekkel. 

 

 

 

Szövegből számfeladat alkotása – 

számfeladathoz szöveg alkotása. 

 

Műveletek értelmezése szöveg alapján. 

 

Szöveges feladatok megoldása modellek 

segítségével. 

 

 

Fordított szövegezésű feladatok 

megoldása. 

 

Egyszerű nyitott mondatok megoldása. 

képpel. 

 

Tevékenységről, képről szöveges feladat 

alkotása. Szöveges feladat megjelenítése 

tárgyi tevékenységgel, rajzzal. 

 

Adatok értelmezése, lényeges elemek 

kiválasztása, jelölése. 

Szövegről számfeladat alkotása. 

 

Matematikai szöveg alkotása adott 

számfeladathoz. 

 

 

Műveletek értelmezése szöveg alapján. 

 

A szöveges feladat megoldási algorit-

musának megismerése, alkalmazása. 

Szituáció, változás, szöveges feladat, ér-

telmezése lejátszással, kirakással egy-

szerűsített rajzzal, átfogalmazással; 

adatok felfogása, lényegtelenek 

elhagyása, lényegesek kiemelése, 

rögzítése, kapcsolatuk feltárása, 

szerepük értése; adatokra és 

összefüggéseikre vonatkozó jelölések 

használata, értése; folyamat fordított le-

játszása; az időbeliség megértése. 

 

 

Nyitott mondatok lezárása igazzá, 

hamissá tevéssel. 

 

Egyszerűbb esetekben teljes megoldásra 

törekvés. 

számokkal, művelettel. 

 

Megoldási terv készítése, kiszámítás. 

Válasz a feladat kérdésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Különböző modellek ismerete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állítások igazságtartalmának eldöntése. 
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SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Összefüggés felismerő képesség 

fejlesztése. 

Rendezőképesség fejlesztése. 

Változások, periodikusság, ritmus 

megfigyelése, felismerése, értelmezése, 

sorba rendezése. 

 

Számok, mennyiségek közötti elemi 

kapcsolatok felismerése, megjelenítése, 

általánosítás, az összefüggések 

megfogalmazása, szabály keresése. 

 

A kreatív gondolkodás fejlesztése: 

többféle megoldási mód keresése, a 

különböző megoldások összevetése.  

 

Függvényre vezető szöveges 

feladatok megoldása egyszerű 

esetekben. 

 

 

 

 

 

Számsorozatok folytatása, 

kiegészítése adott vagy felismert 

szabály alapján. 

Szabályjátékok, gépjátékok. 

 

Tárgysorozat képzése, ismétlődések, tu-

lajdonságok megfigyelése. 

 

Kapcsolatban levő elemek (tárgyak, sze-

mélyek, hangok, szavak, számok) össze-

keresése, párosítása egyszerű esetekben. 

 

Számok, mennyiségek közötti kapcsolatok 

jelölése nyíllal. Számok táblázatba 

rendezése, szabályjátékok (gépjátékok). 

Egyszerűbb összefüggések, 

szabályszerűségek felismerése. 

 

A változások megfigyelése, felismert 

szabályok követése, ismétlődések, ritmus 

értelmezése mozgással, hanggal, szóval,  

számmal. 

Játék a logikai lapokkal (egy vagy két tu-

lajdonságban különböző sorozatok foly-

tatása), színezős feladatok. 

Játékos feladatmegoldás önállóan, párban, 

csoportban. 

 

Sorozatok folytatása megadott, választott, 

felismert szabály alapján. 

Növekvő és csökkenő számsorozatok 

képzése. A képzés szabályának megfo-

galmazása két irányból. 

 

Szabályjáték szabályának megfogalmazása, 

felírása többféleképpen. 

Egyszerű sorozat képzése kirakással, 

rajzzal. 

 

 

Növekvő és csökkenő számsorozatok 

felismerése, képzése adott szabály 

alapján. 

 

 

Összetartozó elempárok keresése 

egyszerű esetekben. 

 

 

 

 

 

 

 

Sorozatok szabályának felismerése. 
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Sorozatok kiegészítése. 

Szabályosság vizsgálata. 

 

 

GEOMETRIA, MÉRÉS. TÉRBELI TÁJÉKOZÓDÁS, TESTEK, SÍKIDOMOK (EGYSZERŰ) TRANSZFORMÁCIÓK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Térszemlélet alapozása. 

 

Térbeli tájékozódás fejlesztése. 

 

 

Mozgási memória fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékozódás, helymeghatározás, 

irányok, irányváltoztatások. 

 

Tájékozódás a külső világ tárgyai 

szerint; tudatosított tájékozódási pontok 

szerint; a tájékozódást segítő viszonyok 

megismerése (pl. mellett, alatt fölött, 

között, előtt, mögött). 

 

Tájékozódás a tanuló saját mozgó, forgó 

testének aktuális helyzetéhez képest (pl. 

a bal, jobb szavak megjegyzése a gyerek 

testi dominanciája szerint, illetve 

dominancia hiányában saját testi jelhez 

kötötten). 

 

Tájékozódás (pl. az osztályban, is-

kolában, iskola környékén) nagytesti 

mozgással; mozgássor megismétlése. 

 

Tájékozódás a síkban (pl. tájékozódás a 

füzetben, könyvben; tájékozódás a 

síkban ábrázolt térben; tájékozódás 

szavakban megfogalmazott információk 

szerint). 

Játékos helymeghatározás (babák, 

macik elhelyezése különböző 

berendezési tárgyakhoz viszonyítva). 

 

Finommotoros mozgáskoordinációk: 

apró tárgyak, korongok, pálcikák, rudak 

rakosgatása, ceruza, füzet, négyzethálós 

lap, vonalzó használata stb. 

Viszonyítások: előtte, mögötte, fölötte, 

alatta, jobbra, balra stb. kifejezések 

értelmezése. 

 

Játékos feladatmegoldás önállóan, 

párban, csoportban. 

Tűz-víz játék. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helymeghatározás a tanult kifejezések 

alkalmazásával (pl. alatt, fölött, mellett). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Térbeli és síkbeli alakzatok azonosítása 

és megkülönböztetése néhány 

megfigyelt geometriai tulajdonság 

alapján. 
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Tárgyak tulajdonságainak kiemelése 

(analizálás); összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés; sorba rendezés 

különféle tulajdonságok szerint a 

különféle érzékszervek tudatos 

működtetésével; a figyelem terjedel-

mének és tartósságának növelése. 

Közös tulajdonságok felismerése; tu-

lajdonság tagadása, mint szintén közös 

jellemző. 

 

Geometriai tulajdonságok felismerése, 

viszonyítások, összehasonlítások. 

 

Egyszerű geometriai formák megne-

vezése, hasonló formák felismerése 

(négyzet, kör, háromszög). 

 

Testek építése modell alapján. 

Síkidomok előállítása tevékenységgel. 

Alakzatok néhány megfigyelt tulaj-

donsága. 

 

Tárgyak válogatása geometriai tulajdon-

ságok alapján – csoportban 

Párkérő játék. 

 

Kirakások, építések színes rudakkal 

másolással modell, ábra alapján 

feltételek szerint. 

Statikus helyzetek, képek, tárgyak 

megfigyelése. 

 

Sík-és térbeli alakzatok szétválogatása 

tulajdonságok alapján. 

Háromszögek, négyszögek alkotása 

kirakással, nyírással, rajzolással. 

 

Játékos tapasztalatszerzés síktükörrel. 

Tükrözések mozgással, tükörkép előállí-

tása, megfigyelése tükörrel. 

 

Tapasztalatszerzés a logikai lapok 

segítségével. 

Kör, négyszög, háromszög 

megkülönböztetése. 

 

 

GEOMETRIA, MÉRÉS. MÉRHETŐ TULAJDONSÁGOK, MÉRÉSEK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Tájékozódás a világ mennyiségi 

viszonyai között. 

 

Mennyiségek fogalmának alapozása. 

 

A mennyiségi jellemzők kifejezése 

számokkal; a számok értelmezése a 

valóság mennyiségeivel. 

Becslés, mérés. 

Tárgyak, személyek, alakzatok, je-

lenségek, összességek összehasonlítása 

mennyiségi tulajdonságaik (magasság, 

szélesség, hosszúság, tömeg, űrtartalom, 

idő). 

 

Mérés alkalmilag választott mérő-

eszközökkel. 

 

Mérési eljárások: kirakás, különböző 

mennyiségek mérése azonos mértékegy-

séggel, azonos mennyiségek mérése 

különböző mértékegységekkel. 

 

 

Összehasonlítások, összemérések a gya-

korlatban (pl. magasabb, alacsonyabb, 

hosszabb, rövidebb…) páros, csoportos 

Összehasonlítás, mérés gyakorlati 

tevékenységgel, az eredmény 

megfogalmazása a tanult kifejezésekkel. 
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A múlt, jelen, jövő megértése adott 

időpillanatban (pl. előbb, ezután). 

 

A múlt, jelen, jövő, mint folytonosan 

változó fogalmak, például az előtte, 

utána (korábban, később) viszonyok 

megértése,  

 

 

Összefüggések, kapcsolatok felisme-

résének fejlesztése. 

Mérőeszközök megismerése. 

 

Mérés szabvány egységekkel. 

A méter, kilogramm, liter, hét, nap, óra 

megismerése. 

 

Kapcsolatok felismerése mennyiségek, 

mértékegységek és mérőszámok között. 

 

 

 

 

Időpont és időtartam. 

munkával. 

 

Mérés alkalmilag választott 

mértékegységekkel (színes rudakkal…) 

Játékos időmérések pl. mondókákkal. 

Azonos mennyiségek mérése különböző 

mértékegységekkel. 

 

A szabványegységek használata 

számfeladatokban, alkalmazásuk 

egyszerű szöveges feladatokban. 

 

 

Időpont és időtartam tapasztalati úton 

történő megkülönböztetése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A m, kg, l egységek használata szám és 

egyszerű szöveges feladatokban. 

A hét, nap, óra időtartamok helyes 

alkalmazása. 

 

 

 

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A valószínűségi és a statisztikai 

szemlélet alapozása. 

 

A logikus gondolkodás fejlesztése. 

 

Kifejezőképesség fejlesztése a sejtések 

megfogalmazásával. 

Adatok gyűjtése, ábrázolása. 

 

Oszlopdiagram építése (tárgyi 

tevékenység formájában). 

Sejtések megfogalmazása, tapasztalatok 

összevetése sejtésekkel, megállapítások 

megfogalmazása. 

Események, ismétlődések játékos tevé-

kenység során „biztos”, „lehetséges, de 

nem biztos”, „lehetetlen” érzékelése 

találgatással, próbálgatással. 
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2. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 166,5 – heti óraszám: 4,5 

 

Témakörök, tananyagbeosztás 

 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 
Számtan, algebra 94  óra 

Sorozatok, függvények 23,5 óra 

Geometria, mérés 29  óra 

Valószínűség, statisztika 20 óra 

 

A javasolt óraszámok iránymutatóak. A tanulócsoport fejlettségéhez igazítva az időkeretet rugalmasan alakíthatjuk. A gondolkodási módszerek 

fejlesztése az egyes témakörökbe beépülve valósul meg, ezért a továbbhaladás feltételei is ott jelennek meg. 

 

A tanév során négy diagnosztizáló mérést és négy tudáspróbát javasolunk. Erre összesen 8 órát tervezünk. 

 

A matematikatanítás kiemelt területei a második osztályban 

 

 A gondolatok, megfigyelések minél többféle módon történő kifejezése. A második évfolyamon különösen döntő fontosságú a 

tapasztalatszerzés, ezen belül a megfigyelés, ennek kifejezése tevékenységgel, szóban majd írásban, először konkrétan, majd általánosan is. 

 Valóságtartalomra épülő biztos számfogalom a 100-as számkörben. 

 Számolási készségek, számolási eljárások, alkalmazása. Sorozatok folytatása adott vagy felismert szabály alapján, a bontás, összeadás, 

kivonás, pótlás fogalmának elmélyítése 100-as számkörben. 

 A szorzó és a bennfoglaló táblák megismerése, összefüggések felismerése, alkalmazása. 

 Szöveges feladatok megoldása a tanult algoritmus alapján. 

 Geometriai fogalmak, tulajdonságok bővítése. Térbeli és síkbeli tájékozottság továbbfejlesztése. 

 Mennyiségfogalmak kialakítása 100-as számkörben, mérések alkalmilag választott és szabvány mérőeszközökkel. Gyakorlottság 

kialakítása tényleges mérésekben. 

 Kombinatorikai és valószínűségi játékok. 

 A matematikai szaknyelv tudatos bevezetése, az életkornak megfelelő használata. 
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GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Az érzékelés pontosságának fejlesz-

tése. 

A figyelem fejlesztése. 

Összehasonlítás, azonosítás, megkü-

lönböztetés, lényegi tulajdonságok kie-

melése. 

Rendezés a tulajdonságok alapján: 

sorba rendezés, osztályozás. 

 

Tárgyak, személyek, szavak, síki-

domok, testek, számok (100-as 

számkörben) tulajdonságainak 

megfigyelése, összehasonlítása, 

halmazba rendezése. 

Tárgyak, síkidomok, testek, szá-

mok felhasználásával sorozatalko-

tások, sorba rendezések, osztályo-

zás. 

Tárgyak, személyek, szavak, síkidomok, 

testek, számok (100-as számkörben) 

szétválogatása, a részek jellemzése 

állításokkal. 

Kétfelé válogatások – a két rész jellem-

zése tulajdonsággal és tagadásával. 

 

Játék a logikai lapokkal, színes rudakkal, 

barkohbák, kakukktojás-keresés. 

A továbbhaladás feltételei az egyes téma-

körökben jelennek meg. 

Észlelés pontosságának fejlesztése. 

 

A logikai gondolkodás fejlesztése. 

Állítások megítélése igazságértékük 

szerint; nyitott mondatok lezárása 

behelyettesítéssel és kvantorokkal; 

megoldásuk. 

Elmondott gondolatmenet követése. 

Állítások igazságtartalmának el-

döntése. 

Igaz, hamis állítások, nyitott mon-

datok lezárása kis alaphalmaz min-

den elemének behelyettesítésével, 

kvantorokkal („minden”, „van 

olyan”). 

Állítások, kérdések megértésének 

igazolása rajzzal, művelettel, szöveggel. 

Állítások igazságértékének megítélése. 

 

A kombinatorikus gondolkodás 

alapozása, fejlesztése. 
 Kombinatorikus játékok, alkotások, 

feladatok (babák öltöztetése, zászlók 

színezése, építések térben, síkban, 

szavak alkotása megadott betűkből, 

számalkotások számkártyákból, 

gyöngyfűzés, pénzhasználat 

(Hányféleképpen fizetheted ki?). 

 

 

SZÁMTAN, ALGEBRA. SZÁMFOGALOM A 100-AS SZÁMKÖRBEN 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A természetes szám fogalmának Természetes számok a 100-as A számfogalom kiépítése 100-as Számfogalom a 100-as  
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továbbépítése: a természetes szám 

fogalma a 100-as számkörben. 

 

A valóság és a matematika  

elemi kapcsolatainak felismerése. 

 

A mennyiségi jellemzők kifejezése 

számokkal. 

 

Absztrakció. 

 

Becslőképesség fejlesztése. 

 

 

Számrendszeres gondolkodás 

alapozása. 

 

Algoritmikus gondolkodás alakítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyszerű matematikai szakszavak és 

jelölések bevezetése a fogalmak meg-

nevezésére. 

számkörben. 

 

Gyakorlati tevékenységre épülő, az 

életkornak megfelelő számfogalom 

kialakítása, használata. 

 

Becslés. 

 

A természetes számok értelmezése 

a valóság mennyiségeivel; 

a természetes szám modellként 

való kezelése, (mérőszám, 

darabszám, sorszám, értékmérő). 

 

Számok írása, olvasása. 

 

A számok jele 100-ig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Számok tulajdonságainak, kapcso-

latainak megismerése, páros, párat-

lan, számok nagysága, számszom-

szédok (egyes, tízes). 

számkörben. 

 

Számhalmazok képzése. 

 

Számlálás egyesével, kettesével, 

hármasával, négyesével, ötösével … 

tízesével növekvő, csökkenő sorrendben. 

 

Hosszúságmérés, tömegmérés, 

űrtartalom, idő mérése alkalmi 

egységekkel és szabványegységekkel (m, 

dm, cm, kg, dkg, l, dl, év, hónap, hét, nap, 

óra, perc) − páros munkában. 

 

Csoportosítások (kettesével, hármasával, 

négyesével…), leltárkészítés, pénzváltás. 

 

 

Játék a számkártyákkal, játékpénzzel, 

színes rudakkal különféle munkaformák-

ban: párokban, csoportokban. 

 

Számok bontása tízesek és egyesek ösz-

szegére. 

Algoritmusok megfigyelése és követése  

a tízes számrendszerben. 

 

 

Római számok írása, olvasása az I, V, X 

jelek segítségével. 

 

Viszonyítások, rendezések, számok he-

lyének megkeresése számegyenesen. 

 

Számok közelítő helye a többféle beosz-

számkörben; biztos  

számlálás. 

 

Halmazok összehasonlítása, meg- és 

leszámlálások. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Számok írása, olvasása 100-as számkörben. 

 

Tájékozottság a tízes számrendszerben. 

 

Az egyes, tízes fogalmának ismerete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páros és páratlan számok felismerése. 

 

 

A számok szomszédainak ismerete. 

Adott szám jellemzése tulajdonságaival.  

A számok közötti kapcsolatok felismerése. 

Számok helye a számegyenesen, nagyság 



55 

Számok helye a számegyenesen. 

Számok közelítő helye a többféle 

beosztású számegyenesen. 

 

 

Páros, páratlan számok. 

 

 

 

tású számegyenesen. 

Számok leolvasása bontott alakú kirakás-

ról, képről – összeg- és különbségalakról 

képalkotás, kirakás − csoportos 

munkában. 

 

Számképzés adott számokkal, adott fel-

tételekkel – páros munkában. 

 

Számtulajdonságok vizsgálata, gyakor-

lása barkohba-játékkal. 

Sorozatalkotások. 

 

 

Több, kevesebb, ugyanannyi, fogalmának 

használata – igaz-hamis állítások megfo-

galmazása számokról – játékos feladatok, 

csoportos munka. 

 

Kitekintés 1000-ig. 

szerinti sorrendjük. 

 

SZÁMTAN, ALGEBRA. MŰVELETEK ÉRTELMEZÉSE, MŰVELETVÉGZÉS 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Algoritmikus gondolkodás fejlesztése. 

Analógiás gondolkodás fejlesztése. 

 

A műveletfogalom mélyítése. 

Műveletek tárgyi megjelenítése. 

 

Műveleti jelek; számok összetett 

alakjainak használata. 

 

Kreativitás fejlesztése. 

Az összeadás és kivonás  

értelmezése tevékenységgel, 

rajzzal és szöveges feladattal a 

100-as számkörben. 

 

Az összeadás és a kivonás 

kapcsolata. 

 

Az összeadás műveleti 

tulajdonságai: a tagok 

Összeadás, kivonás értelmezésének 

kiterjesztése a százas számkörre. 

Analógiák kiépítése pénzzel, színes 

rudakkal, számegyenesen. 

 

Sorozatalkotások tízesével (növekvő és 

csökkenő) 

Algoritmusok követése az egyesekkel és 

a tízesekkel végzett műveletek körében. 

 

Alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, 

részekre osztás, bennfoglalás, maradékos 

osztás) értelmezése kirakással. 

Műveletek megoldása szóban. 

 

 

 

 

A kis egyszeregy biztonságos ismerete. 
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A műveletfogalom kiterjesztése. 

 

 

 

Matematikai modellek megértése; 

átkódolás más modellbe. 

 

Adott modellhez számfeladat, 

probléma megfogalmazása. 

Egyedi tapasztalatok, modellek; álta-

lánosítás. 

Jelek szerepe, alkotása, használata  

(, :, /). 

 

A becslési képesség alapozása, fej-

lesztése. 

 

Ismeretek tudatos memorizálása, feli-

dézése;  

a megtanulást segítő eszközök megis-

merése. 

 

felcserélhetősége, 

csoportosíthatósága, összefüggés a 

tagok növelése, csökkentése és az 

összeg változása között. 

Az összeadás és a kivonás 

kapcsolata: pótlás, hiányos 

kivonás, zárójel használata 

(összeg, különbség elvétele). 
 

 

 

 

 

Szorzó-és bennfoglaló táblák 

felépítése 100-as számkörben 

(„kis egyszeregy”). 

 

A bennfoglalás és a részekre osztás 

megkülönböztetése szöveggel 

adott feladatokhoz kapcsolódóan. 

 

Szorzás műveletnél a  

a szorzótényezők 

felcserélhetősége. 

A maradékos osztás értelmezése. 

 

Műveleti sorrend; a zárójel beveze-

tése. 

 

 

Az összeadás, kivonás gyakorlása golyós 

számológéppel, számtáblázatokkal. – 

párban.  

Bűvös négyzetek, szöveges feladatok, 

láncszámolás – csoportmunka. 

 

Számolj ügyesen! – játékos feladatmegol-

dások a tagok felcserélésének, csoporto-

síthatóságának gyakorlására. 

 

Szorzás bevezetése az egyenlő tagok 

összeadásával, számlálás kettesével, ötö-

sével, tízesével. 

Szorzás, osztás, értelmezése a százas 

számkörben. 

Szorzótáblákról összefüggések leolvasása. 

Részekre osztás, bennfoglalás kirakással, 

jelölés bevezetése (részekre osztás 15/5, 

bennfoglalás 15:3). 

 

Maradékos osztás kirakással, maradék 

jelölése. 

Számok válogatása maradékosztályok 

szerint. 

Művelet megfogalmazása képről, megje-

lenítése képpel, kirakással. Több megol-

dás keresése. 

 

Játékos feladatmegoldás önállóan, pár-

ban, csoportban: bűvös négyzetek, szám-

rejtvények, tréfás feladatok, számpira-

misok stb. 

 

Műveletek közti kapcsolatok felfedezése, 

felhasználása számolási feladatokban  

 

A számok közötti kapcsolatok műveletekkel 

történő megjelenítése. 

A műveletek közötti kapcsolatok felisme-

rése, kifejezése szóban. 

Tagok felcserélhetőségének, csoportosítha-

tóságának felhasználása számolási felada-

tokban. 

Fordított műveletek alkalmazása. 
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Ismeretek megtanulásához összefüg-

gések felhasználása. 

 

Algoritmusok, analógiák megisme-

rése, alkalmazása a műveletvégzések 

során. 

 

Konkrét matematikai modellek (pl. 

műveletek, nyitott mondat) megértése, 

értelmezése. 

 

Önellenőrzés, az eredményért való fe-

lelősségvállalás. 

(pl. különféle számalakok, állítások; 

műveleti tulajdonságok; számolás mű-

veleti tulajdonságok és kapcsolatok alap-

ján, analógiák segítségével). 

Műveletek sorrendje. 

A tényezők felcserélhetőségének értel-

mezése, leolvasása tárgyi tevékenységről. 

A zárójel használatának bevezetése. 

Szorzás és osztás kapcsolata. 

Összeg és különbség szorzása, zárójel 

használata – szöveges feladatokhoz kap-

csolva. 

Háromtagú összegek kiszámítása. 

Műveletek alkotása számhalmazokból 

adott műveleti jelekkel − játékosan cso-

portban. 

Kéttényezős szorzatok kiszámítása a kis 

egyszeregyen kívüli esetekben is − soro-

zatalkotásokkal. 

Az önellenőrzés képességének alakítása. 

 

ÖSSZEFÜGGÉSEK, KAPCSOLATOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Kommunikációs képesség fejlesztése. 

Értő-elemző olvasás alapozása, 

fejlesztése. 

 

Emlékezet, képzelet fejlesztése. 

Problémamegoldó képesség 

fejlesztése. 

Analizálás-szintetizálás. 

Modellezés. 

Kreativitás. 

Egyszerű és összetett szöveges 

feladatok megoldása modellek 

segítségével: sorozatok, táblázatok, 

rajzok, grafikonok. 

 

 

Fordított szövegezésű feladatok 

megoldása. 

 

A szöveges feladat megoldási 

Elmondott, olvasott történés, helyzet 

képzeletben való követése; megjelenítése 

lejátszással, kirakással, képpel. 

Elmondott, elolvasott történetre, 

problémákra való emlékezés; szöveges 

feladat lényegileg pontos felidézése; 

emlékezést segítő rajzok készítése, 

visszaolvasása. 

Esemény folytatásának elképzelése, a 

képzelt folytatás lejátszása. 

 

 

 

 

 

Egyszerű szöveges feladat értelmezése 

tevékenységgel; modell választása. 

Szövegösszefüggés lejegyzése számokkal, 

művelettel. 
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Algoritmus használata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absztrahálás. 

Tudatosítás. 

algoritmusának megismerése, 

alkalmazása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tevékenységről, képről szöveges feladat 

alkotása. Szöveges feladat megjelenítése 

tárgyi tevékenységgel, rajzzal. 

 

Adatok értelmezése, lényeges elemek 

kiválasztása, jelölése. 

Szövegről számfeladat alkotása. 

 

Matematikai szöveg alkotása adott 

számfeladathoz. 

 

Műveletek értelmezése szöveg alapján. 

 

A szöveges feladat megoldási 

algoritmusának megismerése, 

alkalmazása. 

 

Szituáció, változás, szöveges feladat 

értelmezése lejátszással, kirakással 

egyszerűsített rajzzal, átfogalmazással; 

adatok felfogása, lényegtelenek 

elhagyása, lényegesek kiemelése, 

rögzítése, kapcsolatuk feltárása, szerepük 

értése; adatokra és összefüggéseikre vo-

natkozó jelölések használata, értése; fo-

lyamat fordított lejátszása; az időbeliség 

megértése. 

 

Feladatmegoldás önállóan, párban, cso-

portban: 

nyitott mondatok (egy- és kétváltozós) 

megoldása próbálgatással, eszköz segít-

ségével, tervszerűen. 

A megoldás lépéseinek visszaidézése. 

Szöveges feladatok megoldási algoritmusa. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szöveges feladatok önálló megoldása: 

feladatterv készítése, kiszámítás, válaszadás 

a kérdésre 
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Metakogníció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logikai gondolkodás fejlesztése. 

 

Mondatok szerkezetének panelként 

való használata, felfogása. Saját gon-

dolatok közlése egyszerű állítások 

formájában; ilyen közlések értése. 

 

 

Manuálisan elvégzett tevékenység 

gondolati lépésként való értelmezése, 

tudatosítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állítások megítélése igazságérté-

kük szerint; nyitott mondatok le-

zárása behelyettesítéssel, megol-

dásuk próbálgatással. 

 

 

 

 

 

Egyszerűbb esetekben teljes megoldásra 

törekvés. 

Egyenes és fordított szövegezésű felada-

tok megoldása. 

 

Egyszerű nyitott mondatok megoldása. 

 

Nyitott mondatról, műveletről szöveg 

készítése. 

 

Tréfás szöveges feladatok. 

Gondolkodtató feladatok. 

Műveletek értelmezése szöveg alapján. 

Becslés, megoldás, válaszadás szóban és 

írásban. 

A megoldás lépéseinek visszaidézése. 

Ugyanannak a feladatnak többféle 

művelettel történő megoldása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állítások megfogalmazása tevékenységről, 

rajzról. 

Állítások igazságának megítélése. 

Nyitott mondat kiegészítése – igazzá tevés. 

Nyitott mondat készítése ábráról. 

 

 

SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 
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Összefüggés-felismerő képesség 

fejlesztése. 

Rendezés. 

 

 

 

Az „összefüggés” megalkotása a soro-

zat elemei közti kapcsolat általánosí-

tásaként; ellenőrzése. 

 

Többféle megoldási mód keresése,  

az alternatív megoldások összevetése 

– a kreativitás fejlesztése. 

 

 

Megfigyelésben, mérésben, szám-

lálásban, számolásban gyűjtött 

adatok, elemek sorozatba rende-

zése; a keletkező sorozat tulajdon-

ságai szabályosságának vizsgálata 

(például periodikus sorozatok, 

számtani sorozat). 

 

Egyszerű tapasztalati függvények. 

 

Számsorozatok folytatása, kiegé-

szítése adott vagy felismert szabály 

alapján. 

Szabályjátékok, gépjátékok. 

 

 

Függvényre vezető egyszerű szö-

veges feladatok megoldása. 

 

Tárgy-, rajz- és jelsorozatok kiegészítése, 

folytatása adott vagy felismert összefüg-

gés szerint. 

 

Számok, mennyiségek közötti kapcsola-

tok jelölése nyíllal. 

 

 

Egyszerűbb összefüggések, szabálysze-

rűségek felismerése. 

 

Játékos feladatmegoldás önállóan, pár-

ban, csoportban: 

a változások megfigyelése, felismert 

szabályok követése. 

Sorozatok folytatása megadott, választott, 

felismert szabály alapján. 

 

Sorozatok kiegészítése. 

Szabályosság vizsgálata. 

 

Számsorozatok képzése növekvő-csökke-

nő sorrendben. 

 

Összefüggések keresése adatok között, 

táblázatba rendezés. 

Gépjátékok: számpárok, számhármasok 

közötti kapcsolatok megállapítása, 

(szabályjátékok) szabályuknak felírása 

többféleképpen. 

Adott szabályú sorozat folytatása. 

Sorozatok képzése. 
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GEOMETRIA, MÉRÉS TESTEK, SÍKIDOMOK (EGYSZERŰ) TRANSZFORMÁCIÓK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Térszemlélet fejlesztése. 

Tájékozódás a külső világ tárgyai sze-

rint; saját helyzethez viszonyítva térben 

és síkban. 

Mozgási memória fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

Tárgyak tulajdonságainak kiemelése 

(analizálás); összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés; sorba rendezés kü-

lönféle tulajdonságok szerint a különféle 

érzékszervek tudatos működtetésével;  

a figyelem terjedelmének és tartósságá-

nak növelése. 

 

Közös tulajdonságok felismerése; tulaj-

donság tagadása mint szintén közös 

jellemző. 

Tájékozódás, helymeghatározás, 

irányok, irányváltoztatások. 

Tájékozódás a tanuló saját mozgó, 

forgó testének aktuális helyzetéhez 

képest. 

 

Tájékozódás nagytesti mozgással; 

mozgássor megismétlése. 

 

Tájékozódás a síkban. 

 

Testek és síkidomok geometriai 

tulajdonságainak megfigyelése. 

 

Geometriai tulajdonságok felisme-

rése, viszonyítások, összehason-

lítások. 

 

Testek építése modell alapján 

Téglatest, kocka – élek, csúcsok, 

lapok felismerése. 

Síkidomok előállítása tevékeny-

séggel. 

 

Sokszögek néhány megfigyelt 

tulajdonsága. 

Téglalap, négyzet. 

Tükrözés, tükörkép tulajdonságai-

nak megfigyelése. 

Tudatosított tájékozódási pontok szerint; 

a tájékozódást segítő viszonyok haszná-

lata (pl. mellett, alatt fölött, között, előtt, 

mögött). 

 

Megkezdett minta folytatása színezéssel. 

 

 

 

 

 

Testek válogatása, osztályozása megadott 

és választott szempont szerint. 

 

 

Játékos feladatmegoldás önállóan, 

párban, csoportban: sík- és térbeli 

alakzatok szétválogatása tulajdonságok 

alapján; testek másolása modellről; építés 

különféle helyzetben; tükörkép építése 

egyszerű esetekben. 

Síkidomok másolása, előállítása mega-

dott feltételek szerint, kirakás, befedés, 

másolás átlátszó papírral, sablonnal, 

vonalzóval. 

Tükörképek építése logikai lapokkal. 

Viszonyítások: előtte, mögötte, fölötte, 

alatta, jobbra, balra stb. kifejezések helyes 

használata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testek létrehozása másolással megadott 

egyszerű feltétel szerint. 

Síkidomok létrehozása másolással, megadott 

egyszerű feltétel szerint. 

 

Csoportosítás, válogatás tulajdonságok 

szerint. 
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GEOMETRIA, MÉRÉS. MÉRHETŐ TULAJDONSÁGOK, MÉRÉSEK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Mennyiségek fogalmának alapozása, 

fejlesztése. 

 

A mennyiségi jellemzők kifejezése 

számokkal; a számok értelmezése a 

valóság mennyiségeivel. 

Becslési képesség fejlesztése. 

 

Tájékozódás az időben. 

A múlt, jelen, jövő, mint folytonosan 

változó fogalmak, például az előtte, 

utána (korábban, később) viszonyok 

megértése. 

 

Az érzékelés, észlelés pontosságának 

fejlesztése. 

Tárgyak, személyek, alakzatok, 

jelenségek, összességek összeha-

sonlítása mennyiségi tulajdonsá-

gaik (hosszúság, űrtartalom, 

tömeg, idő) alapján. 

 

 

Mérés alkalmilag választott és 

szabvány egységekkel (m, dm, cm, 

kg, dkg, l, dl, óra, perc, nap, hét, 

hónap, év). 

 

Időpont és időtartam megkülön-

böztetése. 

Mérési eljárások: kirakás, különböző 

mennyiségek mérése azonos mértékegy-

séggel, azonos mennyiségek mérése kü-

lönböző mértékegységekkel. 

 

 

 

A m, dm, cm, kg, dkg, l, dl, óra, perc, 

nap, hét, hónap, év egységek használata 

szám és egyszerű szöveges feladatokban. 

 

Időpont és időtartam tapasztalati úton 

történő megkülönböztetése. 

 

Gyakorlati mérések a tanult egységekkel. 

A tanult szabványmértékegységek ismerete; 

használata. 

 

 

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A valószínűségi és a statisztikai szem-

lélet alapozása. 

 

Kombinatorikus képességek fejlesz-

tése. 

 

Kifejezőképesség fejlesztése a sejtések 

megfogalmazásával. 

Adatok gyűjtése, lejegyzése, ábrá-

zolása. 

Adatokról megállapítások 

leolvasása. 

 

 

Valószínűségi játékok, kísérletek 

megfigyelése. 

Adatok ábrázolása táblázat, grafikon, 

oszlopdiagram segítségével (tárgyi tevé-

kenység formájában). 

Valószínűségi játékok, kísérletek szám- 

és betűkártyákkal, dobókockákkal, színes 

golyókkal stb. 

Sejtések megfogalmazása, tapasztalatok 

összevetése sejtésekkel, megállapítások 

Adatok leolvasása 

 

 

 

Sejtések megfogalmazása 
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megfogalmazása. 

 

Események, ismétlődések játékos tevé-

kenység során „biztos”, „lehetséges, de 

nem biztos”, „lehetetlen” érzékelése ta 

 

lálgatással, próbálgatással. 

 

Példák gyűjtése a mindennapi életben 

előforduló véletlen, lehetséges esemé-

nyek előfordulásáról. 

Az elképzelés és a valóság összevetése. 

Könyvajánlás, búvárkodásra ösztönzés, 

adatok gyűjtése megadott szempontok 

szerint. 

 

 

Kísérletek a biztos, lehetséges, lehetetlen 

esetekre 
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3-4. ÉVFOLYAM 

A kezdőszakasz tanterve 

 

 

Évfolyam 3. 4. 
Heti óraszám 4,5  4 
Éves óraszám 166,5 (148) 148 

 

A matematika műveltségterületen a 4. évfolyam végére kialakítandó kulcskompetenciák: 

 Számolási készség: biztos számolási tudás, mennyiségi következtetés, becslés, mértékváltás. 

 Tájékozódás térben és időben. 

 Gondolkodási alapképességek: rendszerező képesség, kombinatív képesség, induktív és deduktív következtetés. 

 Kommunikációs képességek: szövegértés, szövegértelmezés, szövegalkotás, reláció−szókincs, saját gondolatok közlése, érveken alapuló 

vitakészség. 

 Problémamegoldó gondolkodás: problémaérzékenység, problémakezelés és -megoldás, modellezés, analógiás gondolkodás, kreativitás. 

 A matematikai ismeretek gyakorlati alkalmazásának képessége. 

 Tanulási képességek: tapasztalatszerzés, figyelem, észlelés, emlékezet,  

 A munkavégzéshez szükséges általánosabb képességek: pontosság, rendszeresség, megbízhatóság, ellenőrzése, együttműködés, 

önállóság. 



65 

3. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 166,5 – heti óraszám: 4,5 

Gyakorlati megvalósításának lehetőségei: 

 A hét 3 óra; B hét 4 óra vagy I. félév 3 óra/hét; II. félév 4 óra/hét 

 (zárójelben a heti 4 órás évi óraszám) 

Témakörök, tananyagbeosztás 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 
Számtan, algebra 92 óra 

Sorozatok, függvények 23,5 óra 

Geometria, mérés 29 óra 

Valószínűség, statisztika 22 óra 

 
A matematika tanítását spirális szerkezetű tananyag-feldolgozás jellemzi. 

A javasolt óraszámok iránymutatóak. A tanulócsoport fejlettségéhez igazítva az időkeretet rugalmasan alakíthatjuk. A gondolkodási módszerek, a 

kulcskompetenciák fejlesztése az egyes témakörökbe beépülve valósul meg, ezért a továbbhaladás feltételei is ott jelennek meg. 

 

A matematikatanítás kiemelt területei harmadik osztályban 
 A gondolatok, megfigyelések minél többféle módon történő kifejezése. A megfigyelés kifejezése tevékenységgel, szóban majd írásban, először 

konkrétan, majd általánosan is. 

 Valóságtartalomra épülő biztos számfogalom 1000-es számkörben. 

 Számolási készségek, számolási eljárások, alkalmazása. A tanult műveletek fogalmának elmélyítése 1000-es számkörben. 

 Írásbeli összeadás és kivonás 1000-es számkörben. 

 Írásbeli szorzás egyjegyű szorzóval 1000-es számkörben. 

 Összefüggések felismerése, alkalmazása – szabályjátékok, sorozatok, nyitott mondatok. 

 Szöveges feladatok megoldása. 

 Geometriai fogalmak, tulajdonságok bővítése. Térbeli és síkbeli tájékozottság továbbfejlesztése. 

 Kerület mérése, számítása. 

 A területmérés alapozása − parkettázás. 

 Mennyiségfogalmak kialakítása 1000-es számkörben, mérések alkalmi és szabványegységekkel. Gyakorlottság kialakítása tényleges mérésekben. 

 Kombinatorikai és a valószínűségi játékok. 

 A matematikai szaknyelv tudatos alapozása, az életkornak megfelelő használata. 
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GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A halmazszemlélet kialakítása.  

Az érzékelés pontosságának 

fejlesztése. Tárgyak tulajdonságainak 

kiemelése (analizálás): összehasonlítás, 

azonosítás, megkülönböztetés, osztá-

lyokba sorolás, sorba rendezés külön-

féle tulajdonságok szerint. 

A figyelem terjedelmének és tartós-

ságának növelése. Osztott figyelem 

fejlesztése. 

Közös tulajdonságok felismerése, tu-

lajdonság tagadása mint szintén közös 

jellemző. 

Természetes számok, alakzatok, 

törtszámok. 

Halmazábrázolás. 

Tárgyak, alakzatok, számkártyák váloga-

tása, osztályozása páros, illetve csoport-

munkában. 

Halmazok alkotása két szempontú osztá-

lyozás szerint, előállítás gumigyűrűvel, 

fonallal. 

Halmazok kapcsolatainak megfigyelése: 

van közös elemük, nincs közös elemük. 

Kakukktojás-játék. 

Játék a logikai készlettel: a „mindegyik”, 

„van olyan”, „egyik sem”, „nem mind”, 

kifejezések használata konkrét tevékeny-

ségek kíséretében. 

A továbbhaladás feltételei az egyes témakö-

rökben konkretizálódnak. 

Észlelés pontosságának fejlesztése. 

Összehasonlítás, azonosítás, megkü-

lönböztetés fejlesztése. 

 

Alakzatok, természetes számok. Állítások, kérdések megfogalmazása 

képről, helyzetről, történésről.  

Állítások megítélése igazságértékük 

szerint. 

 

Kombinatív gondolkodás fejlesztése.  Babaöltöztetés, zászlószínezés. 

Számképzés dobókockákkal, 

számkártyákkal. 

 

 

SZÁMTAN-ALGEBRA. SZÁMFOGALOM 1000-ES SZÁMKÖRBEN 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Gyakorlati tevékenységre épülő, az 

életkornak megfelelő számfogalom 

használata. Megfigyelőképesség, becs-

lőképesség fejlesztése. 

Számrendszerek alkotása, 

Természetes számok 1000-es szám-

körben. 

A természetes szám, mint halmazok 

számossága és mint mérőszám. 

Becslések (mennyiségek, halmazok 

A 10-es számrendszer értelmezése, kiala-

kítása. Csoportosítások 10-esével. 

Számképzés kombinatorikai feladatokkal, 

játék számkártyákkal páros munkában, 

csoportban, számkártyák válogatása. 

Számok helyesírása, olvasása 1000-ig. 
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számrendszeres gondolkodás a 

számfogalom épülésében. Biztonságos 

tájékozódás kialakítása  

a 10-es számrendszerben és helyiérték-

rendszerben 1000-es számkörön belül. 

Az anyanyelv és a szaknyelv elvárható 

szintű alkalmazásának fejlesztése. 

Elnevezések, jelölések értése, egyszerű 

szakszavak és jelölések a fogalmak 

megnevezésére, a kifejezések pontosí-

tása (pl.: számok és jelöléseik, művele-

tek jelölése, mérések, 

mértékegységek). 

számossága). 

 

 

 

Helyiérték, alaki érték, valódi érték. 

 

 

 

Nagyságviszonyok, számok helye  

a számegyenesen. 

 

Számszomszédok, kerekített 

értékek. 

 

Helyiérték-táblázat kitöltése. 

Helyiértékek és jelölésük: egyes (e), tízes 

(t), százas (sz), ezres (E).  

Számok helye a számegyenesen. 

 

 

Közelítő helyek meghatározása.  

Számok jellemzése tulajdonságaikkal. 

Számbarkohba. 

 

 

 

 

 

 

 

Számok nagyságrendjének és helyi értékének 

biztos ismerete. Számok képzése, helyiérték 

szerinti bontása. 

A természetes szám modellként való 

kezelése ( különféle fogalmi tartalmak 

− darabszám, mérőszám szerint), 

törtszám, negatív szám, számegyenes. 

Negatív szám értelmezése: 

hőmérséklet. 

 

 

 

 

Törtszám értelmezése: 

egységtörtek, egységtörtek 

többszörösei. 

Az egységtörtek nagyságviszonyai. 

Pótlás egy egészre. 

 

Római számok: I, V, X, L, C, D, 

Hőmérséklet, -változások megfigyelése, 

leolvasása, lejegyzése nyíljelöléssel.  

Hőmérsékletek leolvasása hőmérőről, 

beállítások hőmérőmodellen. 

Egységtörtek és többszöröseik előállítása 

kirakással, papírhajtogatással, színezéssel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZÁMTAN, ALGEBRA. MŰVELETEK ÉRTELMEZÉSE, MŰVELETVÉGZÉS 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Tanult algoritmusok felidézése, hasz-

nálata, analógiák alapján való műve-

letvégzések. 

 

Számolási analógiák alkalmazása  

az 1000-es számkörben szóbeli 

számolások körében. 

 

Műveletek értelmezése: a változás 

lejátszása saját testi mozgással, 

manipulatív úton tárgyi eszközökkel, 

visszafordítása saját testi mozgással, 

Műveletek leolvasása ábráról, megjelenítése 

tevékenységgel. 
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Rugalmas gondolkodás fejlesztése 

többféle megoldás keresésével. 

 

A pontos feladatvégzés igényének fej-

lesztése. A figyelem terjedelmének és 

tartósságának növelése. 

A szorzótábla kiterjesztése kétjegyű 

számokra (nagy egyszeregy). 

 

A négy alapművelet elnevezéseinek 

tudatos használata. 

 

A műveleti eljárások kiterjesztése 

az írásbeli műveletek körére. 

 

Műveletek leolvasása ábráról, meg-

jelenítése tevékenységgel. 

Az alapműveletek eljárásainak al-

kalmazása szóban és írásban. 

 

Műveleti tulajdonságok: 

felcserélhetőség, 

csoportosíthatóság. 

Összeg, különbség változásai. 

A helyes műveleti sorrend és a zá-

rójelhasználat. 

manipulatív úton. 

 

Kapcsolatok leolvasása ábráról, 

rendezések, becslések. 

 

Bűvös négyzetek, számpiramisok, 

számrejtvények megoldása. 

 

Dobókockás játékok műveletvégzésre 

páros munkában. 

 

 

 

 

Az alapműveletek eljárásainak alkalmazása 

szóban és írásban. 

Becslési képesség fejlesztése. 

 

Az önellenőrzés különböző módjainak 

alkalmazása, az eredményért való 

felelősségvállalás. 

 

Közös munka vállalása, 

együttműködés, egymásra figyelés, 

egyéni felelősség és közös felelősség 

vállalása. 

Becslés értelmezése és alkalmazása: 

kellő pontosságú becslések 

számítások előtt.  

A „közelítő érték” fogalmának 

bevezetése, a ≈ jel megismerése, 

alkalmazása. 

 

 

 

 

Önellenőrzésre alkalmas feladatok  

(pl.: színezések, szóalkotások) megoldása 

önállóan, illetve páros munkában. 

 

 

 

ÖSSZEFÜGGÉSEK, KAPCSOLATOK 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Matematikai szövegértő és szóbeli Szöveges feladatok megoldása Adatok lejegyzése, rendezése, ábrázolása. Szöveges feladatok értelmezése, adatainak 
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kifejezőképesség fejlesztése: lényeg-

kiemelő képesség fejlesztése. 

Szavakban (pl.: szöveges feladatokban) 

megfogalmazott helyzet, történés meg-

figyelése, a figyelem irányítása, tartós-

ságának növelése, értelmezése: lénye-

ges és lényegtelen információk szétvá-

lasztása. 

Szavakban megfogalmazott helyzetről, 

történésről készült matematikai szöveg 

értelmezése. Konkrét matematikai 

modellek (nyitott mondat) értelmezése 

a modellnek megfelelő szöveges fela-

dat alkotásával.  

Esemény folytatásának elképzelése,  

a képzelt folytatás lejátszása. 

Történés, szituáció elképzelése, tárgy-

hű képek és jelek alapján. 

A probléma megoldásának elképzelése, 

becslés, sejtés megfogalmazása: 

megoldás után a képzelt és tényleges 

megoldás összevetése. 

Elmondott, elolvasott történetre, prob-

lémákra való emlékezés, szöveges fe-

ladat lényegileg pontos felidézése. 

Adatokra és összefüggéseikre való 

együttes emlékezés. 

Megoldási algoritmusok megismerése, 

alkotása, alkalmazása. 

A kreativitás fejlesztése többféle 

megoldás keresésével. 

modellek segítségével: sorozatok, 

táblázatok, rajzok, grafikonok. 

 

 

Szöveges feladatról nyitott mondat 

készítése, többféle megoldási mód 

keresése. 

 

Kapcsolatok felismerése, jelölése 

szöveges feladatokban. 

 

 

 

Elmondott, elolvasott történés, helyzet 

képzeletben való követése, megjelenítése 

lejátszással, kirakással, képpel. 

Rajz, kirakás, adatok értelmezése: a leját-

szott történés visszaidézése, az elmondott, 

elolvasott történet visszaidézése. 

 

Emlékezést segítő ábrák, rajzok készítése. 

Szövegek megjelenítése tevékenységgel, 

ábrázolással. Helyzetről, képről kirakás, 

rajz, egyszerűsített kirakás. 

Egyszerűsített rajz készítése lényeges 

elemek megőrzésével, lényegtelenek 

figyelmen kívül hagyásával. 

Szavakban megfogalmazott helyzetről, 

történésről matematikai szöveg írása. 

Matematizálás: matematikai modellek 

választása, keresése, készítése, 

értelmezése adott szituációkhoz (pl.: 

egyszerűsített rajz, számfeladat, nyitott 

mondat, sorozat, táblázat). 

lejegyzése, megoldási terv készítése. 

 

 

Szöveges feladat megoldása közvetlenül az ér-

telmezésre szolgáló tevékenységgel, ábrákkal és 

matematikai modellekkel. 

 

 

A számítások helyességének ellenőrzése és 

az eredmény értelmezése. 

Logikai gondolkodás fejlesztése az 

igaz és hamis állítások megítélésével. 

Jelek szerepe, alkotása, használata. 

A matematikai logika nyelvének meg-

Állítások igazságának megítélése. 

Adott állításokhoz halmazok 

képzése. Nyitott mondatok 

igazsághalmazának megkeresése 

Rajzolt, illetve tárgyi jelek értelmezése 

tevékenységgel, matematikai jelek, műve-

leti jelek használatával. 

 (<,  > , =, ≈,  ≤,  ≥) 

Egyszerű nyitott mondat kiegészítése igazzá, 

hamissá. 

Nyitott mondat igazsághalmazának megkere-

sése kis véges alaphalmazon, behelyettesí-
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alapozása. 

A matematikai logika nyelvének ala-

pozása. Saját gondolatok közlése egy-

szerű állítások formájában; ilyen közlé-

sek értése. Írásban kapott utasítás vég-

rehajtása. 

módszeres próbálgatással, 

közelítéssel. Egyszerű esetekben 

összes megoldás keresése. Nyitott 

mondatok megoldása műveletek 

gyakorlására. Nyitott mondatok 

megértése, lejegyzése, megoldása 

számelméleti fogalmakat, 

kifejezéseket tartalmazó 

matematikai szöveg alapján (nem 

szöveges feladat). 

Relációk leolvasása két irányból. 

Tárgyak, képek, számkártyák válogatása, 

rendezése állításokhoz. 

téssel. 

SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Alkotó gondolkodás, összefüggés-fel-

ismerő képesség fejlesztése. Szabály 

intuitív követése, tudatos megfigyelés, 

akaratlagos figyelem fejlesztése, sza-

bály felismerése, kifejezése, tudatosí-

tása. 

 

Becslő, (felismerő és alkotó) képesség 

fejlesztése problémafelvetésekkel. 

 

Döntési képesség formálása. 

Számsorozatok folytatása, 

kiegészítése adott vagy felismert 

szabály alapján. 

Összefüggések felismerése a 

sorozat elemei között. 

 

 

 

Sorozatok alkotása. 

Megfigyelésben, mérésben, számlálásban, 

számolásban gyűjtött adatok, elemek 

sorozatba rendezése. A keletkező sorozat 

szabályosságainak vizsgálata. Megkezdett 

sorozat folytatása, kiegészítése adott sza-

bály szerint, felismert összefüggés alkal-

mazásával. 

 

 

Játék a logikai lapokkal páros munkában. 

Egyszerű sorozatok szabályának megállapí-

tása. 

Egyszerű sorozat folytatása. 

 

 

Függvényfogalom előkészítése. 

 

Becslő, (felismerő és alkotó-) képesség 

fejlesztése problémafelvetésekkel. 

Döntési képesség formálása. 

Kapcsolat keresése, felismerése 

táblázatban rögzített tapasztalati 

adatok között. 

Függvényre vezető szöveges 

feladatok megoldása egyszerű, 

esetekben. 

Tapasztalati adatok táblázatba való 

lejegyzése, rendezése, 

 

Megkezdett párosítások folytatása. 

Kapcsolatok keresése táblázatok adatai között. 
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GEOMETRIA, MÉRÉS. TESTEK, SÍKIDOMOK, (EGYSZERŰ) TRANSZFORMÁCIÓK 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Térszemlélet és kreativitás fejlesztése. 

 

A sík- és térgeometriai szemlélet fej-

lesztése geometriai modellek segítsé-

gével. 

 

Tájékozódás a külső világ tárgyai 

szerint, a tájékozódást segítő 

viszonyok tudatos használata, 

elmélyítése (pl.: mellett, alatt, fölött, 

között, mögött stb.).  

Tájékozódás síkban (pl. füzetben, 

könyvben, négyzethálós papíron). 

 

Tájékozódás a tanuló saját mozgó,  

forgó testének aktuális helyzetéhez 

képest (pl.: bal, jobb szavak helyes 

használata). 

Testek tulajdonságai. 

Téglatest, kocka. 

Téglatest (kocka) kiválasztása más 

testek közül, megnevezésük. 

Jellemző tulajdonságaik: lapok, 

élek, csúcsok száma. 

Testek építése, szabadon, másolással és 

adott feltételekkel (modellezése másolás-

sal és  adott feltételekkel) páros, illetve 

csoportmunkában. 

 

Testek építése: gyurmából, modellező 

készlettel. 

Testek építése modellről. 

Síkidomok előállítása tevékenységgel. 

Tájékozódás vonalon, síkban, térben. 

 

Finommotoros mozgáskoordinációk 

fejlesztése. 

 

Az észlelés pontosságának fokozása. 

 

Tárgyak tulajdonságainak kiemelése, 

analizálás, összehasonlítás, megkülön-

böztetés, sorba rendezés különféle tu-

lajdonságok szerint a különféle érzék-

szervek tudatos működtetésével. 

Síkidomok tulajdonságai. 

Négyszögek, négyzet, téglalap. 

Téglalap és négyzet tulajdonságai: 

oldalak, csúcsok száma. 

 

 

 

 

 

Síkidomok előállítása nyírással, rajzolás-

sal (körzővel is), hajtogatással, kirakással 

1-2 feltételnek megfelelően. 

Szétválogatás 1-2 tulajdonság szerint. 

A kocka és a téglatest összehasonlítása  

a négyzettel és téglalappal. 

 

A tulajdonságok összehasonlítása.  

 

Tájékozódás térképen. 

Torpedó-játék páros munkában. 

Csoszogó játék. 

A téglalap és a négyzet tanult tulajdonságai-

nak felsorolása modell segítségével. 
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A figyelem terjedelmének és tartós-

ságának növelése, tudatos, célirányos 

figyelemfejlesztés. 

 

 

 

A szimmetria felismerése a valóság-

ban: tárgyakon, természetben, művés-

zeti alkotásokon. 

Esztétikai érzék fejlesztése. 

Körző és vonalzó használata. 

Tengelyes tükrözés. 

Tengelyesen szimmetrikus 

alakzatok. 

Körzőhasználat. 

 

Pontok, vonalak. Vonalak 

tulajdonságai: egyenes, görbe, zárt, 

nyitott.  

Tapasztalatok gyűjtése síkbeli tükrözésről. 

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok 

válogatása, előállítása papírhajtogatással. 

Szimmetrikus alakozatok színezése és 

rajzolása négyzetrácsba és körzővel. 

 

 

Szimmetrikus alakzatok felismerése.  

A tükör helyének megkeresése. 

 

Modellalkotás feltételeknek megfele-

lően. A közös tulajdonságok 

felismerése. 

Nagyítás, kicsinyítés. Nagyítás, kicsinyítés egyszerű esetekben: 

papírhajtogatással, rajzzal négyzetrácsos 

papíron. 

 

 

GEOMETRIA, MÉRÉS. MÉRHETŐ TULAJDONSÁGOK, MÉRÉSEK 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A mennyiségi jellemzők kifejezése 

számokkal, a számok értelmezése a 

valóság mennyiségeivel (pl. mérőszám 

és darabszám). 

 

Érzékelés, észlelés pontosságának fej-

lesztése. 

 

A matematika és a valóság kapcsola-

tának építése. 

 

Mérőeszközök és mértékegységek is-

merete és önálló használata. 

 

A becslési képesség fejlesztése. 

A pontosság mértékének kifejezése 

Tárgyak, személyek, alakzatok 

összehasonlítása mennyiségi tulaj-

donságaik szerint (magasság, 

szélesség, hosszúság, tömeg, űrtar-

talom). 

Mérések alkalmi egységekkel. 

 

 

Mérések szabványegységekkel: 

hosszúság – mm, cm, dm, m, km, 

tömeg – g, dkg, kg, t, 

űrtartalom – ml, cl, dl, l, hl, 

időmérés – óra, perc, másodperc. 

 

Mértékegység és mérőszám 

kapcsolata. 

Kapcsolatok, összefüggések megállapítása 

– átváltások konkrét mérések esetében. 

 

 

 

 

Mértékegységek használata és átváltása 

szöveges és számfeladatokban. 

Mérés alkalmi és szabványegységekkel. 

 

A gyakorlatban végrehajtott mérések alapján 

a mértékegység és mérőszám kapcsolatának 

megállapítása. 

 

Át- és beváltások a tanult mértékegységekkel, 

gyakorlati mérésekhez kapcsolódva. 

 

A tanult szabványegységek gyakorlati alkal-

mazása. 
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gyakorlati mérésekben.  

Mérések, a mérőeszközök használata. 

A kerület fogalmának kialakítása. 

A területmérés alapozása. 

 

Kerületmérés. 

Sokszögek kerületének mérése, 

számítása. A téglalap és a négyzet 

kerületének számítása.  

A kerület, terület fogalmának alapozása 

konkrét tevékenységekkel. 

Kerületmérés körülkerítéssel páros, illetve 

csoportmunkában. 

Területmérés lefedéssel, parkettázással. 

 

A szög fogalmának előkészítése. A szög fogalmának értelmezése. Pont körüli elfordulás megfigyelése moz-

gásos játékokkal, óramodellen a mutatók 

elfordításával. 

Derékszög előállítása hajtogatással. 

Szögek mérése derékszöggel. 

 

 

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A valószínűségi és statisztikai szem-

lélet alapozása. 

 

Kifejezőképesség fejlesztése a sejté-

sek megfogalmazásával. 

 

Logikus gondolkodás fejlesztése. 

 

A matematika és a valóság kapcsola-

tának folyamatos figyelemmel kísé-

rése. 

 

 

 

Valószínűségi játékokban a lehetsé-

ges és lehetetlen fogalmak értelme-

zése. 

A biztos és a véletlen esetek meg-

állapítása. 

 

Adatok gyűjtése, rendezése, grafi-

kon értelmezése, szabályszerűségek 

észrevétele. 

Konkrét valószínűségi játékok alapján,  

a biztosan bekövetkező, lehetséges, a le-

hetetlen események megkülönböztetése. 

 

Próbálgatások tárgyi tevékenységek kísé-

retében. Sejtések megfogalmazása, egybe-

vetés a kísérlettel. 

 

Adatok gyűjtése, rendezése, ábrázolása, 

táblázatok és grafikonok olvasása, fel-

használása számolási eljárások gyakorlá-

sára. Adatok gyűjtése, rendezése, szélső-

értékek és leggyakoribb adat megkeresése 

csoportmunkában. 

 

A biztos és a véletlen megkülönböztetése 

konkrét tapasztalatszerzés útján. 
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4. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 148 – heti óraszám: 4 

 

Témakörök, tananyagbeosztás 

 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 
Számtan, algebra 77 óra 

Sorozatok, függvények 27 óra 

Geometria, mérés 29 óra 

Valószínűség, statisztika 15 óra 

 

A matematika tanítását spirális szerkezetű tananyag-feldolgozás jellemzi. 

A javasolt óraszámok iránymutatóak. A tanulócsoport fejlettségéhez igazítva az időkeretet rugalmasan alakíthatjuk. A gondolkodási módszerek, 

a kulcskompetenciák fejlesztése az egyes témakörökbe beépülve valósul meg, ezért a továbbhaladás feltételei is ott jelennek meg. 

 

A matematikatanítás kiemelt területei negyedik osztályban 

 A gondolatok, megfigyelések minél többféle módon történő kifejezése. A megfigyelés kifejezése tevékenységgel, szóban majd írásban, 

először konkrétan, majd általánosan is. 

 Valóságtartalomra épülő biztos számfogalom a 10000-es számkörben. 

 Számolási készségek, számolási eljárások, alkalmazása. A tanult műveletek fogalmának elmélyítése 10000-es számkörben. 

 Írásbeli szorzás kétjegyű szorzóval. 

 Írásbeli osztás egyjegyű osztóval. 

 Összefüggések felismerése, alkalmazása – szabályjátékok, sorozatok, nyitott mondatok. 

 Szöveges feladatok megoldása. 

 Geometriai fogalmak, tulajdonságok bővítése. Térbeli és síkbeli tájékozottság továbbfejlesztése. 

 Kerület mérése, számítása. 

 Területmérés parkettázással, következtetés a terület számítására. 

 Mennyiségfogalmak kialakítása 10 000-es számkörben. Gyakorlottság fejlesztése konkrét mérésekben. 

 Kombinatorikai és a valószínűségi játékok. 

 Adatok gyűjtése, rendezése táblázatban, jelölése grafikonon, diagrammon. 

 A matematikai szaknyelv tudatos fejlesztése, az életkornak megfelelő használata. 
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GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Halmazszemlélet fejlesztése. 

Halmazok eszközjellegű használata. 

Osztott figyelem fejlesztése. 

Közös tulajdonságok felismerése, tu-

lajdonság tagadása, mint szintén közös 

jellemző. 

Fogalmak egymáshoz való viszonya: 

alá és fölérendeltségi kapcsolatok fel-

ismerésének alapozása. 

Mellérendeltség. 

Tárgyak, alakzatok, természetes 

számok válogatása, rendezések. 

Halmazok ábrázolása Venn-

diagrammal. 

Két- és többszempontú válogatások. 

Közös tulajdonságú elemek kiválasztása. 

Játék valós tárgyakkal, a logikai készlet-

tel, számkártyákkal. 

Barkohba. 

A továbbhaladás feltételei az egyes témakö-

rökben konkretizálódnak. 

Egyszerű következtetések megfogal-

mazása. 

Összehasonlítás, azonosítás, megkü-

lönböztetés fejlesztése. 

Különbözőségek, azonosságok megál-

lapítása, jelölése. 

Megértett állításokra, szabályokra, 

összefüggésekre való emlékezés. 

Állítások megítélése igazságtartal-

muk szerint. Állítások tagadása. 

A logikai és, vagy szavak haszná-

lata állítások megfogalmazásában. 

Összehasonlításokhoz szükséges 

kifejezések használata: legalább, 

legfeljebb, mindegyik, van olyan, 

egyik sem. 

Tárgyak, képek, számkártyák válogatása, 

rendezése páros munkában. 

Elemek kiválasztása adott állításhoz. 

Állítások megértése és megfogalmazása 

Kombinatorikai képesség fejlesztése. 

Rendszerezést segítő eszközök és 

algoritmusok megismerése, 

alkalmazásuk megalapozása. 

Rendezett párok képzése. 

Számképzés. 

Fa-diagram. 

Táblázat. 

Táblázat, fa-diagram készítése rendezett 

párok képzéséhez: táncos párok alkotása, 

számképzés számkártyákkal.  

Dominó készítése. 

Rendezés 

A valószínűségi szemlélet alapozása. Valószínűségi játékok, kísérletek, 

megfigyelések. 

Játékok, feladatok különböző 

témakörökben. 

Valószínűségi játékok elvégzése 
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SZÁMTAN, ALGEBRA. SZÁMFOGALOM A 10 000-ES SZÁMKÖRBEN 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A valóság és a matematika kapcsolatá-

nak erősítése.  

A számrendszeres gondolkodás meg-

alapozása. 

 

Analógiás gondolkodás fejlesztése. 

 

A számok helyesírásának fejlesztése. 

Számok olvasása és írása 10000-ig. 

A természetes szám, mint halmazok 

számossága, összehasonlítások. 

Számok nagyságviszonyai. Számok 

helye a számegyenesen. Közelítő 

értékek, becslés, kerekített értékek. 

Számok tulajdonságai, kapcsolatai. 

Összeg, különbség, szorzat, 

hányados és összetett alakjaik, 

számszomszédok. 

Helyi érték, alaki érték, valódi 

érték. 

 

Római számok: I, V, X, L, C, D, M 

Csoportosítások, leltárkészítések négye-

sével, ötösével. 

Számbarkohba. 

Számképzések számkártyákkal, helyiér-

ték-kerék segítségével. 

Számok megjelenítése bontott alakokban  

a négy alapművelet bármelyikével (össze-

tett alakok is).  

Analógiák megfigyelése, jelölése 100-as 

táblákban. 

Adott területek színezése mm-papíron. 

 

 

 

Római számok írásának gyakorlása. 

Számok helyesírása, olvasása 10 000-ig. 

Számok nagyságrendjének és helyi értékének 

biztos ismerete. Számok képzése, helyiérték 

szerinti bontása. 

A tízes, százas, ezres számszomszédok 

meghatározása. 

A kerekítés szabályainak ismerete. 

A számfogalom továbbfejlesztése. 

A negatív szám értelmezése, mint 

történések, viszonyok matematikai 

modellje. 

A negatív szám fogalmának 

előkészítése modellek segítségével: 

irányított mennyiségek (pl. hőmé-

rő), ill. a tényleges hiány megtapa-

sztalásával:(hőmérséklet) vagyon-, 

adósságcédulák. 

Hőmérséklet leolvasása hőmérőmodellről. 

Játék vagyon- és adósságcédulákkal páros 

munkával. 

Hőmérséklet leolvasása hőmérőről. 

Hőmérsékleti értékek rendezése nagyságvi-

szonyok szerint. 

A tört szám értelmezése, mint történé-

sek, viszonyok matematikai modellje. 

Törtszámok előállítása tárgyi tevé-

kenységgel, értelmezése különféle 

mennyiségek mérőszámaként. 

Hajtogatások, színezések, kirakások, cso-

portban. 

Nemzetek zászlóinak készítése hajtoga-

tással, színezéssel. 

Hímzésminták rajzolása, színezése. 
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SZÁMTAN, ALGEBRA. MŰVELETFOGALOM 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Biztos műveletfogalom és számolási 

készség az alapműveletek körében. 

Az anyanyelv és a szaknyelv elvárható 

szintű alkalmazása. Becslések, kerekí-

tések az önellenőrzés különböző mód-

jai. 

 

Kisebb számok körében megfigyelt 

analógiák kiterjesztése a „nagy” szá-

mokra is. 

 

Az írásbeli műveletek alkalmazásszin-

tű felhasználása. 

Műveletek értelmezése tevékeny-

séggel, ábrával és szöveggel. 

Becslés, közelítő érték.  

Műveleti tulajdonságok 

kiterjesztése 10 000-es számkörre. 

A műveletek közötti kapcsolatok. 

A négy alapművelet végzése fejben 

kerek számok esetében. 

Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 

1000-rel. 

Írásbeli összeadás, kivonás négy-

jegyű számokkal. 

Írásbeli összeadás több taggal is. 

Négyjegyű számok írásbeli szorzása 

egyjegyű szorzóval. 

Írásbeli szorzás kétjegyű számmal. 

Írásbeli osztás egyjegyű számmal.  

A zárójel használata, a helyes mű-

veleti sorrend.  

 

Számelméleti alapfogalmak formá-

lása: osztója, osztható, többszörös. 

Villámszámolások. 

Számkeresztrejtvények. 

Láncszámolások. 

Számpiramisok. 

Lapozó játék a szóbeli számolás gyakor-

lására. 

Start − Cél játékok. 

Önellenőrzésre alkalmas számfeladatok 

megoldása. 

Hiányos írásbeli műveletek megoldása 

játékos szöveggel, csoportmunkában. 

 

Szóbeli és írásbeli műveletek értelmezése és 

megoldása. A becslés, ellenőrzés eszközként  

való alkalmazása. 

 

 

 

 

 

 

 

A helyes műveleti sorrend ismerete és alkal-

mazása a négy alapművelet körében. 
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ÖSSZEFÜGGÉSEK, KAPCSOLATOK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A problémamegoldó gondolkodásban 

való gyakorlottság és eredményesség 

fokozása: 

 önállóság növelése a feladatok 

szövegének értelmezésében; 

 megoldási algoritmusok 

kialakítása és alkalmazása; 

 szöveges feladathoz többféle 

megoldás keresése. 

Tanulási szokások továbbfejlesztése: 

 kerekített értékekkel végzett 

becslés; 

 az ellenőrzés többféle módjának 

ismerete; 

 megoldási terv készítése 

feladatokhoz, írásbeli válaszadás 

szöveges feladathoz. 

 

Elmondott, elolvasott történetre, 

problémákra való emlékezés, szöveges 

feladat lényegileg pontos felidézése. 
 

Adatokra és összefüggéseikre való 

együttes emlékezés. 

Matematikai szövegértő és szóbeli 

kifejezőképesség fejlesztése: 

lényegkiemelő képesség fejlesztése. 

Szavakban (pl.: szöveges 

feladatokban) megfogalmazott helyzet, 

történés megfigyelése, a figyelem 

irányítása, tartósságának növelése, 

értelmezése: lényeges és lényegtelen 

Szöveges feladatok. 

Értelmezés, adatok gyűjtése, 

ábrázolása, modell készítése.  

Megoldási algoritmus alkalmazása. 

 

 

 

 

Tervszerű próbálgatás alkalmazása 

a megoldás keresésére (közelítő 

módszer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szöveges feladatok megoldása: 

értelmezés, adatok kigyűjtése, 

rendszerezése, modellkészítés, 

összefüggések elemzése, a probléma 

megoldása, válasz megfogalmazása, az 

eredmény összevetése a valósággal. 

 

 

A tervszerű próbálgatás alkalmazása a 

megoldás keresésére páros munkában: 

 Fej-láb példák 

 Életkoros példák 

 

 

 

 

 

 

 

Emlékezést segítő ábrák, rajzok készítése. 

Szövegek megjelenítése tevékenységgel, 

ábrázolással. Helyzetről, képről kirakás, 

rajz, egyszerűsített kirakás. Egyszerűsített 

rajz készítése lényeges elemek 

megőrzésével, lényegtelenek figyelmen 

kívül hagyásával.  

Szavakban megfogalmazott helyzetről, 

történésről matematikai szöveg írása. 

 

 

 

 

Szöveges feladathoz tartozó számfeladat 

alkotása és ezzel a szöveges feladat 

megoldása. 

Szöveges feladatok megoldása, megoldási 

algoritmusok alkalmazása. 
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információk szétválasztása. 

 

Szavakban megfogalmazott helyzetről, 

történésről készült matematikai szöveg 

értelmezése. 

 

 

Konkrét matematikai modellek (nyitott 

mondat) értelmezése a modellnek 

megfelelő szöveges feladat 

alkotásával. 

Esemény folytatásának elképzelése,  

a képzelt folytatás lejátszása. 

Történés, szituáció elképzelése, 

tárgyhű képek és jelek alapján. 

A probléma megoldásának 

elképzelése, becslés, sejtés 

megfogalmazása: megoldás után a 

képzelt és tényleges megoldás 

összevetése. 

Megoldási algoritmusok megismerése, 

alkotása, alkalmazása.  

 

A kreativitás fejlesztése többféle 

megoldás keresésével. 

 

 

 

 

 

 

Matematikai modellek választása, kere-

sése, készítése, értelmezése adott szituá-

ciókhoz. (Pl.: egyszerűsített rajz, szám-

feladat, nyitott mondat, sorozat, táblázat.) 

 

 

A matematikai logika nyelvének ala-

pozása. Saját gondolatok közlése egy-

szerű állítások formájában; ilyen köz-

lések értése. Írásban kapott utasítás 

végrehajtása. 

A kreativitás fejlesztése többféle meg-

oldás keresésével. 

Logikai gondolkodás fejlesztése az 

igaz és hamis állítások megítélésével. 

 

A nyitott mondatok megoldása 

véges alaphalmazon, egyszerű 

esetekben következtetéssel. 

A matematikai relációs szókincs 

használata konkrét helyzetekben: 

nem, és, vagy, van olyan, 

mindegyik, legalább, legfeljebb 

szavak értelmezése, használata. 

Nyitott mondat igazsághalmazának meg-

keresése véges alaphalmazokon, egyszerű 

esetekben következtetéssel, rajzos formá-

ban is. 

Tárgyak, képek számkártyák halmazairól 

állítások megfogalmazása; a matematikai 

relációs szókincs használata konkrét 

helyzetekben páros munkában. 

Az állítások lejegyzése a jelek 

alkalmazásával. 

Nyitott mondat igazsághalmazának megke-

resése véges alaphalmazokon. 
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SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A gondolkodási műveletek körének 

bővítése (pl. osztályozás, szabályfelis-

merés, (grafikon készítése), elemi 

algoritmus alkalmazása). 

Lényegkiemelő- és általánosító képes-

ség fejlesztése, következmények meg-

látására való képesség fejlesztése. 

Számsorozatok folytatása, kiegé-

szítése adott vagy felismert szabály 

alapján. 

Többféle folytatás lehetőségének 

felismerése. 

 

Adatok sorba rendezése, folytatásra 

vonatkozó sejtések megfogalma-

zása. 

Összefüggések keresése egyszerű soroza-

tok elemei között. Képzési szabályok 

megállapítása. 

Többféle folytatás lehetősége. 

Játék képkártyákkal csoportban. 

Számlánc készítése számkártyákból páros 

munkában. 

Hímzésminták készítése, színezése fela-

datlapon. 

Sorozat szabályának felismerése. 

 

 

Sorozat folytatása. A szabály megfogalma-

zása egyszerű formában. 

Összefüggések észrevétele és megfo-

galmazása. 

Az általánosításra való törekvés. 

A kifejezőkészség alakítása: világos, 

rövid megfogalmazás. 

Absztrakciós képesség alapozása. 

 

A konstruktív gondolkodás, az 

összefüggés -felismerő képesség 

fejlesztése. Táblázat hiányzó adatainak 

keresése adott vagy felismert kapcsolat 

alapján. 

A döntési képesség formálása.  

Grafikonok készítése, olvasása. 

Relációk felismerése, megállapí-

tása, alkalmazása, megjelenítése  

a matematika különböző területein.  

 

 

 

Hozzárendelések. 

A kapcsolatok felismerése, elemzé-

se, önálló lejegyzése után táblázat 

készítése, elempárok alkotása.  

Függvényre vezető szöveges fela-

datok megoldása.  

Grafikonok, táblázatok értelmezése 

csoportmunkával, pl.: emlős állatok 

adatainak elemzése, összehasonlítások: 

hosszúság, tömeg, újszülöttek adatai. 

 

A kapcsolatok felismerése, elemzése, 

elempárok alkotása páros munkában, táb-

lázat készítése feladatlapon. 

Összetartozó mennyiségek keresése, ren-

dezése csoportmunkában, pl.: Magyaror-

szág felszíni formái és földrajzi helysé-

geinek rendezése. 

Egyszerű összefüggés felismerése a táblázat 

elemei között. 

 

 

 

 

 

 

 

Összetartozó elemek táblázatba rendezése. 
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GEOMETRIA, MÉRÉSEK. TESTEK, SÍKIDOMOK, TRANSZFORMÁCIÓK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A térszemlélet fejlesztése. 

 

A konstrukciós képesség alakítása. 

 

A figyelem terjedelmének és 

tartósságának növelése, tudatos, 

célirányos figyelemfejlesztés. 

Testek tulajdonságai. 

Téglatest, kocka. 

Testhálók. 

Testek nézetei. 

 

 

 

Testek másolása és előállítása modellező 

készlettel; már ismert és újabb szempontok 

szerint csoportmunkában: 

– legyen párhuzamos lapja vagy oldala; 

– legyenek merőleges lapjai, oldalai; 

– legyenek egybevágó lapjai. 

Adott feltételeknek megfelelő geometriai 

alakzatok építése síkban és térben.  

A téglatest és a kocka tulajdonságainak is-

merete. 

Geometriai tulajdonságok felismerése, alak-

zatok kiválasztása a felismert tulajdonság 

alapján. 

Sík- és térgeometriai tapasztalatok 

szerzése. 

Az alakzat egészének és részeinek 

érzékelése. 

Finommotoros mozgáskoordinációk 

fejlesztése. 

Az észlelés pontosságának fokozása. 

 

 

 

Síkidomok tulajdonságai. 

Sokszögek. 

Téglalap. 

Négyzet. 

Konvex és nem konvex alakzatok. 

 

Párhuzamos, merőleges: 

 síkidomok oldalai,  

 testek határoló lapjai, 

 egyenesek. 

Síkidomok másolása és előállítása modelle-

ző készlettel; már ismert és újabb szempon-

tok szerint páros munkában: 

– legyen párhuzamos oldala, 

– legyenek merőleges oldalai. 

Tangram. 

Építések, kirakások színes rudakkal. 

 

Rajzolások, színezések négyzetrácson és 

pontrácson. 

Párhuzamos- és merőleges egyenesek 

hajtogatása. 

Vonalzóhasználat. 

Adott feltételeknek megfelelő geometriai 

alakzatok készítése, rajzolása síkban. 

A téglalap és a négyzet tulajdonságainak 

ismerete. 

A hasonlóság fogalmának tapasztalati 

előkészítése. 

 

Vonalzó- és körzőhasználat fejlesztése. 

Eltolás, forgatás 

Tengelyes tükrözés, tengelyesen 

szimmetrikus alakzatok. 

Tükrös alakzatok a térben. 

Egybevágó, hasonló alakzatok. 

Kicsinyítés, nagyítás. 

 

 

 

 

Tükörképek előállítása rajzzal négyzetrá-

cson, pontrácson. 

 

Tapasztalatok gyűjtése egybevágóságról, 

hasonlóságról. 

Kicsinyítés, nagyítás négyzetrácsos papíron, 

pontrácson, fehér kiskockákkal. 

Egybevágó síkidomok előállítása eltolással, 

forgatással, tengelyes tükrözéssel. 

Vonalzó- és körzőhasználat. 

Tükörképek előállítása négyzetrácsban, pont-

rácson. 

 

Transzformációk létrehozása eltolás és tükrö-

zések segítségével. 
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Tájékozódás és kreativitás fejlesztése. 

(A helymeghatározás képességének 

fejlesztése.) 

Tájékozódás térben és síkban. Tájékozódás a sakktáblán, térképen. 

Csoszogó játék. 

Torpedó játék. 

 

GEOMETRIA, MÉRÉSEK, MÉRHETŐ TULAJDONSÁGOK, MÉRÉSEK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A mérés fogalmának mélyítése. 

Mérőeszközök használata. 

Összehasonlítás, analizálás, 

absztrahálás. Együttműködő képesség 

fejlesztése. 

 

Érzékelés, észlelés pontosságának 

fejlesztése. 

 

A matematika és a valóság 

kapcsolatának építése. 

 

Mérőeszközök és mértékegységek 

ismerete és önálló használata. 

 

A becslési képesség fejlesztése. 

A pontosság mértékének kifejezése 

gyakorlati mérésekben. 

Tárgyak személyek, alakzatok 

összehasonlítása mennyiségi tulaj-

donságaik szerint (magasság, szé-

lesség, hosszúság, tömeg, űrtarta-

lom). 

A mennyiségi jellemzők kifejezése 

számokkal, a számok értelmezése  

a valóság mennyiségeivel (pl. mé-

rőszám és darabszám). 

Hosszúságmérés. 

Űrtartalommérés. 

Tömegmérés. 

Időmérés. 

 

Mérések alkalmi egységekkel. A mérő-

szám és mértékegység viszonyának meg-

figyelése, megfogalmazása. 

Konkrét mérések végzése párban, csoport-

munkában. 

Átváltások szabványmértékegységekkel 

az összefüggések ismeretében, szám- és 

szöveges feladatokban. 

Mértékdominó, páros játék. 

Mérés szabványegységekkel.  

Át- és beváltások a tanult mértékegységekkel 

gyakorlati mérésekhez kapcsolva, illetve ezek 

felidézése nyomán. 

 

A területmérés alapozása. Területmérés lefedéssel. 

Szabványegységek: 1mm
2
; 1cm

2
; 

1dm
2
; 1m

2
 stb. 

A terület mérése lefedéssel, a terület 

kiszámítása a területegységek 

összeszámolásával. 

Téglalap területének mérése, számolása a 

kirakást felidéző módon. 

Számítások a kerület és terület 

megállapítására. 

A térfogatmérés alapozása. 

 

 

 

Térfogatmérés Térfogatmérés kirakással építéssel. 

Testek építése fehér kiskockákkal, Lego 

elemekből csoportmunkában. Építő 

elemek számának megfigyelése. 
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A szögfogalom előkészítése tapaszta-

lati úton. 

 

Összehasonlítások, viszonyítások.  

Ismeretek önálló alkalmazása. 

Szögmérés derékszöggel, felével, 

negyedével. 

 

Hajtogatott derékszögmérő készítése.  

 

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A problémamegoldó gondolkodás 

fejlesztése. 

 

A valószínűségi és statisztikai 

szemlélet alapozása. 

Tapasztalatok szerzésével későbbi 

fogalomalkotás előkészítése (a 

biztos, a lehetséges és a lehetetlen 

események). 

A gyakoriság, a valószínű, kevésbé 

valószínű értelmezése konkrét példá-

kon. 

 

Kifejezőképesség fejlesztése a sejté-

sek megfogalmazásával. 

 

(A logikus gondolkodás fejlesztése.) 

 

 

 

Valószínűségi játékok, kísérletek, 

megfigyelések. 

 

 

 

Adatok gyűjtése, rendezése.  

Táblázatok, grafikonok   

értelmezése, leolvasása, készítése. 

Néhány szám számtani közepe, az 

átlag. 

A véletlen események gyakoriságának 

megállapítása kísérletek végzésével. 

Sejtések megfogalmazása adott számú 

kísérlettel. 

Sejtés, kísérletezések, a kísérleti 

eredmények összevetése a sejtéssel, az 

esetleges eltérés megállapítása és 

magyarázata. 

 

Játékok számkártyákkal, dobókockákkal 

páros vagy csoportmunkában. 

 

Adatok gyűjtése, rendezése és ábrázolása 

grafikonon. 

 

Hőmérsékleti grafikon készítése. 

 

Táblázat készítése magánhangzók és 

mássalhangzók előfordulásának adatairól.  

A számtani közép értékének (osztás) 

keresése. 

Példák megfogalmazása a biztos, a lehetséges 

és a lehetetlen fogalmának használatával. 

 

Adatgyűjtés táblázatok leolvasásával. 

Adatok rögzítése táblázatban. 

 

 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 
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A kisgyerek matematikai teljesítményét, ismereteit az iskolába lépéstől kedve folyamatosan megfigyeljük, ellenőrizzük és értékeljük. 

Az 1−3. évfolyamon félévkor és tanév végén, valamint a negyedik évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel történik a tanuló teljesítményének 

értékelése. 

 

A 4. évfolyam végén és a felsőbb osztályokban az 5 fokozatú osztályzatok/érdemjegyek skálájával értékelünk. 

 

Az ellenőrzés és értékelés folyamatának kulcsfogalmai (NAT) 

 Kommunikáció 

 Probléma-felismerés   

 Problémamegoldó döntések 

 Együttműködés 

 Konfliktuskezelés 

 Kritikai gondolkodás 

 Megbízhatóság 

 Felelősségvállalás 

 Pozitív viszonyulás 

 Állampolgárrá válás alapjai 

 

Megfigyelés 

A gyerekek szóbeli és írásbeli tevékenysége közben történik. 

 Különböző munkaformákban: önálló, páros, csoportos tevékenység. 

 A tanulási folyamatban megfigyeljük a munkatempót, használatát stb. 

 

Ellenőrzés 
Az ellenőrzés lehet: 

 tanítói: megfigyelés, 

 tanulói: önellenőrzés vagy a tanulók egymás munkáját ellenőrzik (pl. padtárs). 

Értékelés 

Az értékelés alapjai a helyi tantervben rögzített továbbfejlesztéshez szükséges ismeretek, készségek és képességek. A tanuló egyéni fejlődése 

önmagához képest. 

Fajtái: szóbeli; írásbeli: szöveges értékelés; teljesítményszintek jelölése százalékosan és érdemjeggyel. 
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A tudásszint mérése 

 Tanév eleji tájékozódó mérés, félévi és tanévvégi felmérés. 

 Témaközi és témazáró felmérés, diagnosztikus értékeléssel . 

 

A felmérésekről 

Az írásbeli feleleteknek két fajtáját ismerjük: a teszteket és az esszé típusú feleleteket. A tesztek értékelése azért objektívebb, mert a zárt vagy 

kiegészítéses feladatokhoz egyértelműen rendeljük a pontokat. 

 

Funkciójuk szerint a tesztek lehetnek formatív, szummatív és diagnosztikus tesztek. 

Formatív (segítő, formáló) tesztek alkalmazása azért tanácsos, mert adott tananyagból adott időpontban képet kapunk a tanulók tudásáról. Ezzel a 

teszttel kiszűrhetjük a hibákat, segítve a továbbhaladást. 

 

Szummatív (összegző, lezáró) tesztet alkalmazunk a leggyakrabban, egy-egy témakör végén, félévkor és tanév végén. 

 

Diagnosztikus értékelést több esetben is írathatunk. Például, ha témazáráskor biztosak akarunk lenni abban, hogy tanulóink elsajátították-e a 

szükséges ismereteket, akkor a szummatív mérés előtt diagnosztikus méréssel kiszűrhetjük a szükséges hibákat. Írathatunk akkor is, ha 

differenciálás céljából külön csoportokban szeretnénk fejleszteni tanulóinkat. Diagnosztikus mérést végezhetünk akkor is, amikor 

tehetséggondozó szakkört vagy osztályt szeretnénk indítani. 
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KÖRNYEZETISMERET 
 

BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 

(1–4 . évfolyam) 
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ALAPELVEK, CÉLOK 

 

Az Ember a természetben műveltségterületen az oktatás-nevelés a természeti folyamatok, összefüggések és az ember ezekkel való kapcsolatára, 

megértésére épül. 

A tanulás során létrejött tudásrendszernek alkalmasnak kell lennie a mindennapi tevékenységekben való alkalmazásra. 

E műveltségterületen megnövekedtek az elvárások. Ez természetesen nem mennyiségi, hanem minőségi változást kíván. 

Az ismeretközpontú  pedagógiai modell helyett az átfogó személyiségfejlődést szolgáló pedagógiát kell előtérbe helyeznünk. Középpontban 

van az ember a maga sokoldalúságával, esetlenségével, ugyanakkor alkotó- és értelmezőképességével. A cselekvés válik a tanulás eszközévé.  

A tanulók tudása a természeti, technológiai és társadalmi környezettel való gazdag interakciók során formálódik – fejlődik a személyiségük. 

Tudásra nem csupán tapasztalati úton tehetnek szert. Az új tudás a tanulók előzetes ismeretei alapján is formálódik. Nem egyszerűen átveszik, 

ők konstruálják.  

A legtöbb tudás társas kapcsolatok útján jön létre.  A tanulás bizonyos helyzetekhez kötődik. Ha a tudást sokféle tevékenység közben építjük, 

kimunkáltabb lesz. 

A sikeres tanulás feltétele a sokféle tanulási stratégia. Fontos, hogy a tanulók gondolkodjanak el arról, amit tanulnak, képzeljék el azt, hozzák 

kapcsolatba a már tanultakkal. Keressék az értelmét megszerzett tudásuknak. 

A pedagógusnak elő kell segítenie az információfeldolgozást. Tanulásnak kell tekintenünk azokat a helyzeteket is, ahol nem tények elsajátítása 

történik, hanem a társas érintkezés, a közösségi interakciók által gazdagodik a személyiség. 

Fenntartható fejlődés 

A világ kihívásait rendszerben kell kezelni. A gazdaság, a társadalom és a környezet egy rendszert alkotnak. A globális válságok úgy oldhatók 

meg, ha a fenti három elem egyikét sem részesítjük túlzottan előnyben. Elegendő forrást kell hagynunk a jövő generáció életműködésének 

jobbítására. 

Holisztikus szemlélet 

A holisztikus szemléletű oktatás a teljes személyiség fejlesztésével foglalkozik: elme-, test-, lélekfejlődés. Egyensúlyba kell hozni az élet 

racionális, intellektuális és materiális aspektusait, az emberi természet intuitív és emocionális oldalát. Az egyén egészsége, jóléte szoros kap-

csolatban van a társadalom egészségével és jólétével. Fordítsunk figyelmet a tanulási környezet és a tanulási kapcsolatok emberi minőségére. 

Hagyományok őrzése, értékek megmentése a múltból 

A hagyományok nem csupán a múltból megmaradt szokásrendszerek. Jelenünket is átszövik, folyamatosan változnak a társadalom és környe-

zete állapota szerint. A természettel együttlétezést tükröző hagyományok (városi, vidéki) ápolása. 

Az Ember a természetben műveltségterület keretében lehetőséget kell biztosítani a tanulóknak arra, hogy korszerű, természettudományos 

világképet, gondolkodás- és szemléletmódot építsenek ki magukban. Szoros kapcsolatban kell lennie más műveltségi területekkel, mert csak így 

lehet megérteni az ember, a társadalom és a természet viszonyát. Az ember része a természetnek, és azzal megbonthatatlan egységet alkot.  



88 

A társadalmi és személyes cselekedetek egyaránt a természet folyamatainak részei. Mind az emberiségnek, és minden egyes embernek nagy  

a felelőssége, a természeti, társadalmi, technikai problémákra érzékeny, aktív, kreatív módon változtatni képes embereket kell nevelnünk. 

Az 1–4 . évfolyam feladata a természeti világ elemi megismerése. Az alábbi módszerekkel a tanulók elsajátíthatják a tudományos megismerés 

legelemibb módjait és a megismeréssel kapcsolatos tudásrendszereket, illetve műveleteket:  

– megfigyelések, kísérletek tervezése – hipotézisalkotás; 

– a környezetben szerzett tapasztalatok megfogalmazása szóban és írásban, rögzítésük rajzban; 

– a problémamegoldás elemi műveletei; 

– a tájékozódás és ismeretszerzés kisiskoláskorban elérhető és gyakorolható módszerei; 

– az ökológiai gondolkodás kialakítása és fejlesztése; 

– ; 

– a tanulók rendszerben, kölcsönhatásban, kapcsolatokban történő gondolkodásának erősítése; 

– a tudomány, a tudományos kutatás mint társadalmi tevékenység bemutatása. 

 

 

KULCSKOMPETENCIÁK 

 

Anyanyelvi kompetencia 

A hallott és olvasott szöveg megértése, szövegalkotás, helyes és kreatív nyelvhasználat. 

 

Matematikai kompetencia 

A gondolkodás fejlesztésének, alkalmazásának képessége, felkészülés a mindennapok problémáira. 

 

Természettudományos kompetencia 

Készséget, képességet jelent arra, hogy a különböző ismeretekkel, módszerekkel magyarázatokat, előrejelzéseket alkossunk a természetben. 

Magyarázatot adjunk az ember és a természeti világ kölcsönhatása között lezajló folyamatokra, és irányítsuk tevékenységünket. 

 

Digitális kompetencia 

Használata a munkában, kommunikációban, szabadidőben. 

A következő készségeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása, cseréje. Kommunikáció az 

interneten keresztül. 

 

Szociális, állampolgári kompetencia 



89 

Felöleli a magatartás minden olyan formáját, amelyek segítségével hatékony és építő módon vehet részt a tanuló a társadalmi életben. Tudását 

felhasználva kreatívan, aktívan lehet részese a közügyeknek. A személyes, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompeten-

ciák a harmonikus életvitel, a közösségi beilleszkedés feltételei. 

 

A hatékony, önálló tanulás 

A tanuló képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportosan.  

Hatékonyan gazdálkodik az idővel és az információval. Előzetes tanulási, illetve élettapasztalataira építve tudását és képességeit aktívan 

használja az életben. Fontos a motiváció és a magabiztosság, az új ismeretek szerzése, feldolgozása, beépülése, útmutatások keresése, 

alkalmazása. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 

A fejlesztési feladatok a kulcskompetenciákra épülnek. 

 

Énkép, önismeret 

Az önismeret folyamatos fejlesztése a társak, a pedagógusok és a szülők segítségével. Ebben az életkorban a kisiskolások önismerete naiv 

önismeret. Ne hagyjuk ebben magukra őket! Az önismeret az önfejlesztés alapja. 

 

Hon- és népismeret 

A városi és vidéki élet hagyományainak megismerése, tisztelete. Néhányuk feldolgozása játékos formában (pl.: szüreti mulatság összeállítása, 

eljátszása). 

Magyar és más népek tudósainak, feltalálóinak munkássága, információk az életükről. 

 

Európai azonosságtudat, egyetemes kultúra 

Nyitottság, elfogadás más népek és más kultúrák iránt. Lehetőségek: nemzetközi gyermektalálkozók, táborok, kulturális rendezvények, csere-

üdültetés, testvériskolák, testvértelepülések kapcsolatainak ápolása. 

 

Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A társadalmi együttélés szabályainak kölcsönös betartása. Részvétel a lakóhely életének kulturális és egyéb rendezvényein (fesztivál, falunap, 

ünnepi hetek, népművészeti vásárok). 

Részvétel a környezetvédelmi akciókban, azok megszervezésében. A lakóhely öröm- és bánattérképének elkészítése, a problémák 

megfogalmazása, elküldése az önkormányzathoz. A lakóhely cselekvő szeretete. (Aki akar valamit, az módszert keres, aki nem, az kifogást.) 
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Gazdasági nevelés 

A tanulók váljanak tudatos fogyasztókká. Ebben legyen szempont és érvényesüljön a környezet védelme. Fogalmazzanak meg kritikákat a 

reklámokról. Nem csak a mának, a jövőnek is kell élnünk! 

 

Környezettudatosságra nevelés 

A tanulók legyenek képesek úgy élni, hogy ne veszélyeztessék a természet megóvását és a társadalom fenntartható fejlődését. Szükséges az egy 

életen át tartó tanulás, a kreatív gondolkodás, felelősségvállalás az egyéni és közös tettekért. 

 

A tanulás tanítása 

A hatékony tanulás módszereinek és technikáinak elsajátítása, az önművelés igényének kialakítása. Valamennyi értelmi képesség fejlesztése 

iskolán belül és kívül. 

A tanulási stratégia tanítható. Az általános tanulási stratégiák – mint például az összehasonlítás, részletezés, problémamegoldás stb. –

megtanulhatók és használhatók. A tanulási stratégiák fejlesztik a tanulók információfeldolgozó képességét, alkalmasabbá teszik őket az 

összetettebb gondolkodásra.  

A tevékenységi formák kialakítása és tervezése során tartsuk szem előtt a vezetés és önállóság helyes arányát. Szervezzünk minél differenciál-

tabban, személyre szabottabban! 

 

Tevékenységi formák: 

– figyelés (tanári magyarázat, szemléltetés figyelemmel kísérése) 

szóbeli munka (válaszadás a tanár kérdéseire, előzetes felkészülés alapján beszámoló az osztálynak, megbeszélés kis csoportban, 

gyakorlat vagy feladatmegoldás közben) 

– írásbeli munka (jegyzetelés a tanórán, feladatlapok kitöltése, fogalmazás készítése a megadott témában, gyakorlati munkanapló készítése 

(pl. az időjárásról, állatok-növények megfigyeléséről) 

– látványfeldolgozás (képek-rajzok elemzése, értelmezése, fotózás, rajzolás) 

– konstrukció (modellek készítése, gyűjtemények összeállítása /nem növénygyűjtemény/) 

– kísérletek (csoportos és egyéni kísérletek a tanteremben) 

– terepmunka (élményszerzés, megfigyelések, kirándulások, látogatások, erdei iskola, folyamatos megfigyelés, méréssorozat) 

– információszerzés (könyvtárhasználat, internet, televízió, ismeretterjesztő folyóiratok, napi sajtó, kérdezés, véleménykutatás, meghívott 

vendég segítségével) 

– számítás, mérés, adatfeldolgozás (mérések elvégzése, adatrögzítés írásban vagy a számítógép adatbázisában, számítási gyakorlófeladatok 

megoldása) 
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– ismeretfeldolgozás, gondolkodás (új tapasztalatok, megszerzett ismeretek és a belső modell összevetése, módosítás, új modell állítása,  

a modellek összekapcsolása, tudásrendszerré szervezésük) 

– művelődés, tájékozódás (olvasás, televízió, internetes honlapok, rádióból szerzett információk és multimédiás CD-k segítségével) 

– játék, az igazi gyermeknyelv (csoportos és szerepjátékok, utánzások, egyéni és csoportos játékos fejtörők, versenyek) 

– bemutatás (tabló, poszter összeállítása, kiállítások rendezése, bemutatása másoknak, videofilm-készítés) 

– projektmunka (aktív részvétel, feladat-végrehajtás, szervezés, irányítás). 

 

 

 

Testi és lelki egészség 

A harmonikus, egészséges életre való törekvés, és ennek értékként való tisztelete. Egészséges életvitel és magatartás a mindennapi életben, 

amelyet elősegít a pedagógusok példamutató életvitele. Az emberi kapcsolatok, a barátság, a szeretet fontossága. Az értelmi és érzelmi nevelés 

egyensúlya. (Amihez érzelmekkel kötődünk, jobban hat ránk, és jobban meg is marad bennünk.)  

 

Az oktatás-nevelés során mindig vegyük figyelembe a gyermek személyiségének meghatározó tényezőit: 

 

– belső tényezők: öröklött és veleszületett sajátosságok (adottságok) 

– külső tényezők: környezeti-társadalmi hatások (család, iskola, kortárscsoport). 

 

Alakítsunk ki jó, együttműködő kapcsolatot a szülőkkel, vonjuk be őket a különböző iskolai programokba. 

Módszertani kultúránkból ne hiányozzon a játékosság, a humor! 

. 
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1. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1  

 

Témakörök 

 

A témakörök feldolgozására 

javasolt óraszám 
1. Tájékozódási alapismeretek 5 óra 

2. Az élettelen természet alapismeretei 14 óra 

3. Az élő természet alapismeretei 9 óra 

4. Testünk, életműködéseink 6 óra 

5. Összefoglalás, ismétlés 3 óra 

 

A tanulmányi séták egy részét tanórán belül, más részét a délutáni napközis programokkal összehangolva tervezhetjük. Egy vagy két hétvégén 

vonjuk be a szülőket is egy közös kirándulásra a természetben. 

 

A MEGISMERÉSI MÓDSZEREK FOLYAMATOS ALAPOZÁSA 

 

1. TÁJÉKOZÓDÁSI ALAPISMERETEK 

 

Fejlesztési célok 

 
Tananyag 

Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A megismerési módszerek folyamatos 

elsajátítása: megfigyelés, leírás, 

összehasonlítás, csoportosítás, mérés. 

A különböző folyamatok nyomon 

követésének képessége. 

Kommunikációs és együttműködési 

képesség fejlesztése. 

 

 

A közlekedési szabálytudat kialakítása, 

döntési képesség. 

 

Az iskola neve, címe. Az iskolában 

található helyiségek és funkciójuk. 

Ismerkedés az ott dolgozó 

felnőttekkel és munkájukkal. 

 

Tájékozódás az iskola környékén.  

 

 

 

Saját testhez viszonyított irányok: 

előtte, mögötte, fölötte, alatta, 

jobbra, balra. 

Tapasztalatszerzés az iskoláról és 

környezetéről. Beszámolók az óvodai 

környezetről, összehasonlítások. 

Viselkedési szabályok gyakorlása az 

iskolában.  

Az otthontól az iskoláig vezető útvonal 

megtétele (szülői segítséggel). 

Az utcák nevének és a nevezetesebb 

épületeknek a megfigyelése.  

Játékos gyakorlatok az irányok helyes 

használatára. 

Koncentráció: matematika. 

Az iskolai viselkedési szabályok ismerete. 

Rendszeretet, a szép környezetre való 

igényesség. 

 

 

 

 

 

Az irányok pontos használata. 
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A megismerő-, befogadó-, érzelmi 

képesség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

A gyalogos közlekedés szabályai, 

veszélyhelyzetei.  Szabályos 

gyalogos közlekedés a kisebb 

településeken. 

 

 

A lakóhely, településrész 

megismerése. 

A település, településrész neve, 

jellegzetességei. 

 

 

 

 

Séta az iskola környékén. Közös gyalo-

gos közlekedési tapasztalatok megbeszé-

lése. A közlekedési lámpák és a közleke-

dési rendőr karjelzéseinek megfigyelése 

lehetőség szerint. 

Dramatikus játékok a közlekedés gyakor-

lására. 

Az iskola megközelítése során adódó ve-

szélyhelyzetek elkerülési lehetőségeinek 

eljátszása.  

Az iskola környékének bejárása. Parkok, 

játszóterek, utcák fontosabb épületek, 

szobrok, emlékművek megfigyelése. 

Beszélgetés. 

Mi szép? Mi elszomorító látvány? 

A gyalogos közlekedési szabályok ismerete, 

betartása. 

 

Óvja környezete szépségét, értékeit. 

 

 

 

2. AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A vizuális és auditív felfogóképesség 

fejlesztése. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Az évszakok. Az évszakok 

sorrendje, a hónapok neve és 

sorrendje. Az évszakokhoz 

kapcsolódó ünnepek, helyi 

szokások. 

 

 

 

 

 

 

 

Az óvodából és az életből hozott 

tapasztalatok felelevenítése. Évszakok, 

hónapok, napszakok sorba rendezése 

időrend alapján, képek segítségével. 

Az évszakokhoz kapcsolódó ünnepek, 

helyi szokások megjelenítése dramatikus 

játékokkal (pl. szüreti mulatság, 

karácsony, húsvét, a természet ünnepei). 

 

Az időjárás elemeinek megfigyelése. 

Szóbeli beszámoló a napi időjárási 

megfigyelésekről, ábrázolás rajzos 

Az évszakok, hónapok nevének pontos 

használata. 

Az évszakok jellemzői. Az évszakok 

jellemzőinek elmondása szóban. 

 

 

A tanult ünnepek tartalmának elmondása 

röviden. 

 

 

 

Megfigyelés, tapasztalat alapján rövid 
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A megfigyelő-, összehasonlító és 

elemzőkészség fejlesztése.  

. 

 

 

 

 

 

 

A megismerő-, befogadó-, érzelmi, 

akarati képesség fejlesztése. 

 

A gondolkodási, kombinatív képesség 

fejlesztése. 

 

 

 

Az elemzőkészség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

A kombinatív, megismerő-, 

alkotóképesség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kombinatív, manuális képességek 

Az időjárás elemei: napsugárzás, 

hőmérséklet, szél, felhőzet, 

csapadék. 

A víz megjelenési formái a termé-

szetben. 

 

Az időjárás okozta 

veszélyhelyzetek felismerése 

tapasztalat, kép, film alapján 

(hóvihar, villámcsapás, árvíz). 

 

 

A nap időtartama. 

A napszakok változása, jellemzőik. 

 

 

Használati tárgyaink anyaga. 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerkedjünk a levegő 

tulajdonságaival! 

 

 

A levegő tisztasága. 

 

 

 

 

 

A víz tulajdonságai. 

jelekkel. A víz különböző megjelenési 

formáinak érzékszervi megtapasztalása 

évszakonként (eső, hó, zúzmara, dér, jég, 

köd, pára). 

 

 

Védekezési lehetőségek megbeszélése  

a balesetek, katasztrófák megelőzésére. 

 

 

 

 

Hogyan telik el egy napom? Szóbeli be-

számolók, képsorok alkotása.  

Koncentráció: matematika, anyanyelv. 

 

Az óvodából és az életből hozott isme-

retek, tapasztalatok megerősítése, bőví-

tése. Különféle anyagok, csoportosítása, 

felismerése játékosan, az érzékszervek 

segítségével. 

 

Játékok a levegő jelenlétének és nélkü-

lözhetetlenségének bizonyítására. 

Spontán megnyilatkozások meghallga-

tása, a levegő szennyezettségének kimu-

tatása egyszerű kísérletekkel. (Pl.: három 

napra fehér rongyot helyezünk az ablak-

párkányra. A tiszta levegő fontosságának 

felismertetése. 

 

Játékok a vízzel és színes folyadékokkal. 

A víz nélkülözhetetlen az élőlények szá-

mára. Bizonyítás kísérletekkel. 

Mimetikus játékok: a szomjas ember, 

beszámoló a napi időjárásról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A napszakok nevének helyes használata. 

 

 

A mindennapi használati tárgyak anyagának 

felismerése, megnevezése. 

 

 

 

 

 

 

A víz és a levegő megismert 

tulajdonságainak felsorolása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A levegő és a víz néhány jellemző 

tulajdonságának felsorolása. 
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fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szociális, életviteli és kritikai 

készség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikációs és kifejezőkészség 

fejlesztése. 

 

 

 

A vizek tisztaságának óvása. 

 

 

 

 

 

A mi házunk, otthonunk, 

családunk. 

Munkamegosztás a családban. 

 

 

 

 

 

Foglalkozások. 

Akik segítenek a bajban. 

Látogatás a tűzoltóságon vagy a 

mentőknél. Hívószámuk. 

állat, növény „testbeszéde”. A vízzel való 

takarékoskodás gyakorlása (vízhasználat 

a kéz- és fogmosásnál). 

Játékok a folyadékokkal (folyadékok 

színezése, különböző formájú edényekbe 

öntése, zenélés egyforma poharakba ön-

tött különböző magasságú folyadékkal, 

találós kérdések. 

 

Hogyan tehetjük szebbé, barátságosabbá 

otthonunkat? Mit vállalok rendszeresen 

és alkalmanként a házimunkából? 

Egyszerű háztartási gépek, pl. porszívó 

használata felnőtt segítségével és felü-

gyelete mellett. Szóbeli és rajzos beszá-

molók a család közös programjairól. 

Koncentráció: rajz, anyanyelv, ének. 

 

A foglalkozások sokfélesége, érdekessé-

ge, megbecsülése. Szülők meghívása  

a tanórára. Kérdések felvetése a munká-

jukkal kapcsolatban.  

 

 

 

 

 

 

Rendszeres feladatvállalás a házimunkában. 

 

 

 

 

 

Néhány mondatos beszámoló a szülők 

foglalkozásáról, munkájáról. 

 

3. AZ ÉLŐ TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenység-formák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

 

 

 

 

 

A megismerő- mozgásos, érzelmi, aka-

rati, összehasonlító, megkülönböztető 

képesség fejlesztése. 

A közvetlen környezetben előfor-

duló gyakori növények.  

Elemi ismeretek a növénygondo-

zásról. 

 

Állatok a parkban, kertben. 

A közvetlen környezetben 

előforduló állatok és társállatok 

Séta a parkban, kertben. A növényzet 

megfigyelése. Növénygondozási munkák 

megfigyelése. Segítés a növények gondo-

zásában, a tanteremben és otthon. 

Növényi részek csoportosítása, rajzolása. 

 

 

Csigavendéglátás 2-3 napon át. 

Néhány, a környezetben előforduló növény 

felismerése, megnevezése. 

 

 

 

Néhány, a környezetben előforduló állat fel-

ismerése, megnevezése, jellemzése. 
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Az emlékezeti, ténymegállapító 

képesség fejlesztése. 

megfigyelése. 

Érzékszervekkel megtapasztalható 

különbségek az állatok között. 

 

A vadon élő és a háziállatok élet-

módja közötti különbségek meglát-

tatása. 

 

 

 

 

Megfelelő életfeltételek biztosítása, majd 

visszajuttatása az élőhelyére. Csendben 

meghallgatjuk a reszelőnyelve munkál-

kodását a salátalevélen. Kirándulás egy 

falusi portára vagy egy állatkereskedésbe, 

az állatkert háziállatparkjába. Egy-egy 

állat jellegzetességeinek felsorolása, kér-

dések alapján. Saját tapasztalatok, infor-

mációk hozzáfűzése, elmondása. Az álla-

tok iránt érzett felelősség kialakítása, 

életfeltételeik-életkörülményeik megfele-

lő biztosítása Állatmesék eljátszása dra-

matikus játékokkal vagy egy állatcsalád 

napja. A mese és a valóság összehason-

lítása. 

 

 

 

 

4. TESTÜNK, ÉLETMŰKÖDÉSEINK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Az önálló ismeretszerzés képességének 

megalapozása. A tanulási képesség 

fejlesztése. 

 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megismerési, kombinatív, akarati 

készség fejlesztése. 

A testünk részei. 

A szervezetünk megfigyelhető 

ritmusai (szívdobogás, 

légzés, mozgások, ébrenlét, alvás). 

Az érzékszerveink szerepe 

környezetünk megismerésében. 

Az érzékszerveink óvása. 

Egészség, betegség. 

Az egészséges életmód. 

A helyes tisztálkodási szokások, az 

időjárásnak megfelelő öltözködés. 

 

Egészséges fejlődésünk feltétele a 

rendszeres, változatos táplálkozás. 

Változtatás a helytelen étkezési 

Tájékozódás a saját testen. A légzés meg-

figyelése. Játékos légzőgyakorlatok.  

Társ szívdobogásának meghallgatása. 

Testünk működése különböző környezeti 

hatásokra történő változásának megfigye-

lése. Játékos felismerési gyakorlatok az 

érzékszervek segítségével. 

Helyzetgyakorlatok a helyes öltözködés, 

tisztálkodás gyakorlására. Dramatikus já-

tékok, különböző élethelyzetek eljátszása 

(l. orvosnál, baleset történt stb.). 

 

Séta a piacra, vásárcsarnokba. A gyü-

mölcs- és zöldségfélék érzékszervi vizs-

gálata, jelentőségük táplálkozásunkban. 

A testrészek megnevezése. 

Páros testrészek ismerete. 

 

A helyes tisztálkodási szokások elsajátítása. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A leggyakrabban fogyasztott zöldség- és 

gyümölcsfélék felismerése, megnevezése, 
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szokásokon. 

A kulturált étkezés igényének 

kialakítása. 

 

 

 

Gyümölcs- és zöldségsaláták készítése. 

Ehető gyümölcs- és zöldségszobrok alko-

tása. 

Táplálékcsoportok alkotása képek, és kü-

lönféle táplálékok segítségével. Rajzos 

napi étrend készítése, megbeszélése. 

A helyes terítés és a kulturált étkezés 

gyakorlása. 

szerepük az egészséges táplálkozásban. 
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2. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1  

 

Témakörök 

 

A témakörök feldolgozására 

javasolt óraszám 
1. Tájékozódási alapismeretek 3 óra 

2. Az élettelen természet alapismeretei 8 óra 

3. Az élő természet alapismeretei 11 óra 

4. Testünk, életműködéseink 11 óra 

5. Összefoglalás, ismétlés 4 óra 

1. TÁJÉKOZÓDÁSI ALAPISMERETEK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Az életvezetési, információs, szociális 

képesség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az emlékezeti, ténymegállapító, aka-

rati, megfigyelőképesség fejlesztése. 

 

 

Tájékozódási alapismeretek bőví-

tése.  

Helyes viselkedés a járműveken. 

 

 

 

 

 

 

 

A felszín formái a lakóhelyen és 

környékén. 

 

 

A megismerési módszerek folyamatos ala-

pozása. Megfigyelések az iskola tágabb 

környékén. A szabadidő eltöltésének he-

lyei; intézmények, nevezetes épületek, 

közlekedési eszközök megfigyelése.  

A környezet tisztaságának megfigyelése.  

Megfigyelések: az emberi tevékenység 

hatása a környezet állapotára. Javaslatok  

a környezetszennyezés megszüntetésére. 

Fotózás. 

 

Közös élményszerzés különböző helyi köz-

lekedési eszközökön. A balesetmentes fel-

szállás, elhelyezkedés, leszállás. Az udva-

riassági szabályok betartása.  

Séta, kirándulás a település környékére.  

A felszín természeti formáinak megfigye-

lése. Ábrázolás rajzban, képgyűjtemény 

készítése. 

 

Beszámoló a megfigyelésekről, tapasztala-

tokról kérdések alapján. 

 

 

 

 

 

 

A lakóhely bemutatása néhány rövid mon-

datban. 
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2. AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Az összehasonlító, megkülönböztető, 

szelekciós, ténymegállapító képesség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

A manipulációs, emlékezeti, elemző-, 

következtetőképesség fejlesztése. 

 

 

 

 

Anyagok a környezetünkben. 

Az anyagok további vizsgálata ér-

zékszervi tapasztalással és játékos 

kísérletekkel. 

Az anyagok mérhető és nem mér-

hető tulajdonságai. 

 

A szelektív hulladékgyűjtés. 

 

 

A víz és a levegő segítségével, 

energiájával működő szerkezetek 

nem szennyezik a környezetet. 

 

 

 

 

A környezetben előforduló anyagok érzé-

kelhető tulajdonságainak megfigyelése 

(szín, alak, hőmérséklet, felület, kemény-

ség, rugalmasság, íz, szag). Kapcsolat 

keresése az anyag és a belőle készült 

tárgy funkciója között. 

Ismerkedés néhány környezetszennyező 

és környezetbarát anyaggal.  

Újrahasznosítható anyagok. A szelektív 

hulladékgyűjtés gyakorlása.  

Szilárd anyagok, a víz, a levegő tulajdon-

ságainak vizsgálata. A víz három hal-

mazállapotának bemutatása kísérletekkel. 

A történés és az eredmény rövid megfo-

galmazása szóban. A levegő tulajdonsá-

gainak vizsgálata. Lufi- és szappanbubo-

rék-fújás. Csináljunk gyenge és erős  

szelet legyezővel, hajszárítóval, ventilá-

torral. Mimetikus játék: legyünk fák 

szellőben, szélben, viharban. 

Felismeri a környezetében leggyakrabban 

előforduló anyagokat, és ismeri azok tulaj-

donságait. 

 

 

 

 

Taneszközeiben előnyben részesíti a környe-

zetbarát anyagokat. 

 

 

A látott és elvégzett kísérletek egyszerű 

megfogalmazása szóban. 

 

 

 

3. AZ ÉLŐ TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

 

 

 

 

 

 

Kirándulás az őszi erdőbe. 

Az erdő életközösségének 

megfigyelése. 

Jellegzetes fák, 

cserjék, erdei virágok. 

Rovarok, madarak, emlősök. 

Az erdőjárás szabályainak megbeszélése. 

A tananyagban említett élőlények 

spontán megfigyelése halkan, a kitaposott 

ösvényen. Vajon milyen állattal 

találkozunk? Letelepedés az erdei 

tisztáson. Élményrajz készítése. A 

A kirándulások, természetjárások során kör-

nyezettudatos magatartást tanúsít. 
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A megfigyelő-, elemző-, következtető-

képesség fejlesztése. 

 

Az összehasonlító, megkülönböztető 

képesség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az érzelmi, empatikus képességek fej-

lesztése. 

 

 

 

 

 

 

Az összefüggések felismerésének ké-

pessége. 

A mozgásos képesség fejlesztése. 

A mérési képesség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

A mező élővilága. A szántóföld,  

a rét és a legelő közös neve: mező. 

A mezőn élő néhány jellemző nö-

vény- és állatfaj megismerése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A természet ritmusai. 

Ismerkedés a természet könnyen 

megfigyelhető ciklusaival: 

évszakok, időjárási jelenségek. 

Mozgások az élővilágban, állandó-

ság és változás. 

tapasztalatok kiegészítése a tankönyv 

információival, filmekkel, a könyvtárban 

szerzett ismeretterjesztő olvasmányokkal. 

Az információk feldolgozása 

csoportmunkában. 

 

Móra Ferenc: Sétálni megy Panka c. 

verse. 

Kirándulás a tavaszi mezőre. Spontán és 

irányított tapasztalatszerzés. 

Megfigyelések. A szántóföldet az ember 

műveli, a legelőn az állatok legelnek,  

a rétet lekaszálják a háziállatok téli ete-

tésére. 

 

Játékok a réten, hempergőzés a fűben,  

a tavaszi virágok színe, illata. 

Letelepedés egy vakondtúrás körül, va-

kondmese meghallgatása.  

A szorgalmas méhek, hangyák és gyö-

nyörű pillangók megfigyelése. Közös 

éneklés a pillangókról. Egy kedves élő-

lény lerajzolása.  

A tapasztalatok kiegészítése a tankönyv, 

a természetfilm és az ismeretterjesztő 

könyvek információival – feldolgozás  

csoportmunkában. 

 

A megfigyelések, az eredmények 

rögzítése. 

Az idő érzékelése, becslése, mérése. 

 

A mozgásban megnyilvánuló állandóság 

és változás tanulmányozása egyszerű 

példák segítségével. Mimetikus játék a 

 

 

 

Fel tudja sorolni néhány megismert élőlény 

jellemző tulajdonságait. 

 

Röviden jellemezzen két-három megismert 

élőlényt. 
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hely- és helyzetváltoztató mozgásra az 

élővilágban. 

4. TESTÜNK, ÉLETMŰKÖDÉSEINK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

 

  

 

A ténymegállapító, mozgásos, 

ítéletalkotási, megkülönböztető, 

önértékelő képesség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az értelmi, szociális, interperszonális 

képesség fejlesztése. 

 

 

 

 

Életműködéseink főbb jellemzői 

(mozgás, táplálkozás, légzés, nö-

vekedés, fejlődés). 

A természet ritmusai. 

Egészséges életrend, napirend, 

testmozgás, táplálkozás. 

Melyik érzékszervünkkel érzékel-

jük? 

Az érzékszervek védelme. 

 

 

 

Aki más, mint én. 

 

 

 

 

Napi étrend készítése önállóan, 

írásban. 

Ilyen vagyok. 

 

 

Táplálkozz egészségesen! 

 

 

 

Óvjuk egészségünket! 

A helyes fogápolás. 

 

 

Az élőlények jellemző tulajdonságainak 

megjelenítése dramatikus játékokkal. 

Megfigyelések saját testen, társakon, 

családtagokon. Szóbeli beszámolók a 

tapasztalatokról.  

 

Szemléltetés folyamatábrákkal, fotókkal.  

Életkori sajátosságoknak megfelelő 

napirend készítése, a napirendek 

véleményezése társak által. 

Véleménycsere. Játékok. Bizonyos 

érzékszervek kiiktatásával különböző 

anyagok, tárgyak felismerése.  

A szemüveget vagy hallókészüléket 

viselő társak iránt való figyelmesség.  

 

Önértékelés. Megvitatás társakkal, peda-

gógusi segítséggel. 

 

Az ismert táplálékcsoportok fogyasztá-

sának helyes aránya.  Önkritika.  

Milyen táplálékból fogyasztasz sokat 

vagy keveset?  

Látogatás egy orvosi rendelőben vagy 

dramatikus játék. Viselkedéskultúra.  

A védőoltások szerepe, a lázmérés 

gyakorlása, a lázcsillapítás módja.  

A helyes fogmosás bemutatása. 

Igyekszik betartani az általa készített napi-

rendet. 

 

 

Óvja saját és társai testi épségét. 

 

 

 

Elfogadja és tolerálja a másságot, önként se-

gítséget nyújt a társainak. 

 

Fel tudja sorolni a tanult táplálékcsoportokat 

néhány példával. 

 

 

 

 

Tudja és belátja, hogy az egészségmegőrzés 

egyik feltétele a rendszeres orvosi ellenőr-

zés. 
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3. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 55,5 – heti óraszám: 1,5  

 

Témakörök 

 

A témakörök feldolgozására 

javasolt óraszám 
1. Tájékozódási alapismeretek 16,5 

2. Az élettelen természet alapismeretei 7  

3. Az élő természet alapismeretei 17  

4. Testünk, életműködéseink 10  

5. Összefoglalás, ismétlés 5  

 

1. TÁJÉKOZÓDÁSI ALAPISMERETEK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

 

 

 

A térbeli tájékozódási képesség fejlesz-

tése. 

 

 

 

 

 

 

Az elemző-, értelmező-, analizáló-, 

szintetizáló-, összehasonlító, feladat-

megoldó képesség fejlesztése. 

 

 

 

 

Az iránytű. 

A négy világtáj és a mellékvilág-

tájak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felszínformák. 

Hegyek, dombok, síkságok. 

 

 

Ismerkedés az iránytűvel. Olvasmány  

az iránytű történetéről. 

Játékos vizsgálódások mágnesekkel.  

Mit vonz a mágnes?  Következtetések 

megfogalmazása. Ismerkedés a mágnes-

sel működő eszközökkel a környezetünk-

ben (zárak, sakktábla, hangszóró). 

Az iránytű működésének bemutatása. 

Tájékozódási gyakorlatok az iskola kör-

nyékén iránytű segítségével. 

Csoportmunka. Egyszerű alaprajzok, út-

vonalrajzok készítése jól ismert terepről, 

csoportosan tervezett saját térképjelekkel. 

 

Előzetes megfigyelések, tapasztalatok, 

képek, filmek alapján a felszínformák 

kialakítása homokasztalon, homokozó-

ban. 

A világtájak megnevezése iránytű, árnyék, 

növényzet segítségével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felszínformák felismerése a környezetben, 

képen, filmen. 

A lakóhely és környékének felszínformái. 
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A kooperációs, döntési, 

kommunikációs képesség fejlesztése,  

 

 

 

 

 

A szociális képességek fejlesztése. 

 

 

 

A felszíni vizek.  

Álló- és folyóvizek. 

 

 

Tájékozódás a lakóhely környékén. 

 

A lakóhely és környékének termé-

szetföldrajzi jellemzői.  

Fekvése, felszíne időjárása, növé-

nyek, állatok. 

 

A lakóhely kulturális élete, 

hagyományai. 

A felszínformák nevét és színét jelző táb-

lácskák kitűzése a megfelelő helyre. 

A felszínformák színei és a világtájak  

a tanulmányozása Magyarország dom-

borzati térképén. 

 

Tanulmányi séta előzetes megfigyelési 

szempontok alapján. Jegyzetelés, rajzo-

lás, fotózás. Csoportmunka. 

Az információk feldolgozása csoportok-

ban, beszámolók. 

 

Feldolgozás csoportmunkában, előzetes 

gyűjtőmunka alapján. 

 

 

 

 

 

 

A lakóhelyre látogató vendégek helyes útba-

igazítása, tájékoztatása. 

 

2. AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

 

 

Összefüggések felismerése, a 

manipulációs, gondolkodási, 

ténymegállapító képesség fejlesztése. 

 

 

 

 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

Halmazállapotok. 

A szilárd anyagok (a porok nem 

kemény, de szilárd anyagok). 

A folyadékok (víz, olaj, gélek). 

A légnemű anyagok (oldódás, 

olvadás, égés). 

 

A víz tulajdonságainak vizsgálata 

(alaktartás, átlátszóság, 

összenyomhatóság). 

 

Az időjárás. 

 

A víz előfordulási formái a 

természetben. Időjárási hatások. 

 

Az anyagok érzékszervekkel tapasztalha-

tó tulajdonságai. 

Csoportos és tanítói kísérletek az oldó-

dás, olvadás, forrás, párolgás, lecsapódás 

bemutatására. Az anyagok nem tűnnek el.  

 

A levegő páratartalmának és a gőz erejé-

nek bizonyítása kísérletekkel. A kísérle-

tek szükséges eszközeinek, módjának, fo-

lyamatának, eredményének megfogalma-

zása segítséggel. 

 

Az időjárás megfigyelése több napon át. 

Lejegyzés jelek segítségével. 

A hőmérő önálló használata, leolvasása. 

Előzetes kutatómunka a csapadékfajták-

A különféle halmazállapotú anyagok főbb 

jellemzőinek ismerete. 

 

 

A tapasztalatok, megfigyelések, mérések 

rögzítése előzetes megbeszélés alapján. 

 

A hőmérő helyes leolvasása. 

 

A tanult mértékegységek helyes használata. 

 

 

 

A vízszennyezés káros hatásának ismerete, 

következményei. 
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Az elemző-, értelmező-, következtető-, 

mozgásos képesség fejlesztése. 

 

A vizek védelme. 

 

 

 

Az égés. Éghető és éghetetlen 

anyagok  

A tűz haszna és káros hatásai. 

A tűzoltás módjai. 

A tűzesetek megelőzése. 

 

ról. 

 

A különböző tisztaságú vízminták vizs-

gálata érzékszervekkel és egyszerű esz-

közökkel 

Tanítói kísérlet bemutatása. A tűzoltás 

módjainak bemutatása tanítói kísérlettel 

(homok, hab, víz). 

Gyakorlatok. A tanterem és az épület 

elhagyása az iskola tűzriadóterve szerint. 

Beszélgetés a tűzoltók munkájáról, 

hívószámuk. 

 

 

Az égés feltételeinek felsorolása. 

 

 

 

 

A tűz veszélyének és hasznának ismerete 

 

 

 

3. AZ ÉLŐ TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

 

 

 

A vizuális és auditív képesség fej-

lesztése. 

 

Az összehasonlító, megkülönbözte-

tő-, problémafelismerő és -megoldó 

képesség fejlesztése. 

 

 

 

A térbeli tájékozódás, az emlékeze-

ti, kooperációs, innovatív képesség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

A vizek, vízpartok élővilága. 

A vizek, vízpartok néhány 

jellegzetes növény- és 

állatfajának megismerése. 

 

 

 

 

 

 

Az ember felelőssége a környe-

zetért. 

 

 

 

 

Élőlények, anyagok és egyszerű természeti jelenségek 

megfigyelése. 

Célzatos és spontán megfigyelések egyre sokoldalúbb 

információs, kommunikációs technikák segítségével. 

Tapasztalatok kifejezése szóban, rajzban, írásban. 

 

Tanulmányi séta. Spontán és célzott megfigyelések.  

A megfigyelések rövid lejegyzetelése. Összehasonlítás 

az eddig megismert élőhelyekkel. 

A környezet tisztaságának, szennyezettségének meg-

figyelése. 

 

Letelepedés a vízparton. A táj „hangjai”. Rövid nesz-

vers alkotása csoportonként, a társak verseinek meg-

hallgatása.  

A növények testfelépítésének tanulmányozása – 

összefüggése a környezettel. Növényi részek lerajzo-

lása, fotózás. 

 

 

Tapasztalatok lejegyzése rajzban, 

írásban 

 

 

 

 

 

 

A tapasztaltak és a tanultak kifeje-

zése szóban, írásban, rajzban. 

Az élőlények egyszerű csoportosí-

tása. 

A természet cselekvő szeretete. 

 

A helyes viselkedési kultúra a ter-

mészetben. 
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Az összehasonlító, elemző-, 

szintetizáló-, következtetőképesség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kert, a park, az erdő, a mező és 

a vizek-vízpartok jellemző 

élőlényei, életfeltételei. 

Állatok megfigyelése csendben, kitartóan – távcső 

használata.  

Vízminta vétele, érzékszervi vizsgálata. 

Határozókönyvek, lexikonok használata, keresés az 

interneten, versek, mesék, dalok a vizek, vízpartok 

élőlényeiről. Lehetőség szerint hajózás. A látott kör-

nyezet öröm- és bánattérképének elkészítése.  

 

Tisztaság, szépség, különféle hulladékok feltérképe-

zése. 

Mit tehetünk?  Kreatív ötletek a környezet 

szépségének megóvására, megőrzésére. 

Megbeszélés. A segítség megszervezése felnőttek 

közreműködésével. 

Az eddig megismert élőhelyek összehasonlítása. 

Együttműködés a társakkal. 

 

Néhány megismert élőlény jellemző 

tulajdonságainak megfogalmazása 

röviden szóban, felsorolásuk írás-

ban. 

 

 

 

 

 

 

Részvétel környezetvédelmi 

tevékenységekben  

 

 

Az életfeltételek pontos ismerete. 

 

 

4. TESTÜNK, ÉLETMŰKÖDÉSEINK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 
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A mentális, értelmi, szociális, 

interperszonális képesség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A döntési képesség fejlesztése. 

 

 

 

 

Az empatikus képesség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az önelfogadás, önértékelés képes-

ségének fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

Az egészséges életmód. 

 

 

 

 

 

A táplálkozás. 

A fontosabb élelmiszercsoportok. 

 

 

A táplálkozási ártalmak. 

 

 

 

A légzés. 

A tiszta levegő hatása az egészsé-

günkre. 

 

A levegő útja testünkben. 

 

A betegségek. 

Viselkedéskultúra a környeze-

tünkben előforduló fertőző beteg-

ségek esetén. 

 

Hogyan előzhetjük meg a beteg-

ségeket? 

Találkozás önmagaddal. 

 

 

 

 

 

 

 

A helyes időbeosztáson, a rendszeres testmozgáson és 

tisztálkodáson kívül  

a társas kapcsolatok fontossága. Beszélgetés irányított 

kérdésekkel, vélemények meghallgatása. 

 

 

Élelmiszerek csoportosítása az előző évfolyamokon 

szerzett ismeretek segítségével 

Irányított beszélgetés a tapasztalatok alapján 

A gyomorrontás, hányás, hasmenés okai. 

Étvágytalanság vagy túlzott evés.  

A helyes orrfújás gyakorlása. 

Irányított beszélgetés. Milyen érzés, ha megjövünk 

egy kirándulásról, vagy játszottunk a szabadban? 

Miért szükséges  

a csecsemőket rendszeresen levegőre vinni? 

A dohányzás káros hatásai. 

A levegőt szennyező különböző anyagok. 

 

Irányított beszélgetés. 

A betegségek lehetnek testi és lelki eredetűek.  

Saját és családi tapasztalatok elmondása az előfordult 

betegségek okáról. 

Hogyan segítettem beteg családtagjaimat? 

 

Előzetes kutatás, tapasztalatok alapján: 

Az orvos és a természetgyógyász munkája. 

A kuruzslás veszélyei. 

 

Az önismeret további fejlesztése.  

Kitalálós játék: társak jellemzése név nélkül. Kiről 

van szó? 

Önkritika. A társak, felnőttek véleményének 

meghallgatása. 

Irodalmi példák, szemelvények felolvasása tudósok 

 

A tanuló tisztában van főbb 

testméreteivel, és ezt rendszeres 

időközökben ellenőrzi. 

 

 

 

Ismeri a helyes táplálkozási 

szokásokat, a táplálékcsoportokat. 

 

Össze tudja állítani napi egészséges 

étrendjét. 

 

 

 

 

 

 

 

Tud lázat mérni, ismeri a 

lázcsillapítás módszereit. 

 

 

Megfelelő magatartást tanúsít a be-

teg emberekkel szemben. 

 

 

 

 

 

 

 

Törekszik a folyamatos önismeretre, 

önértékelésre. Elfogadja önmagát,  

a kritikát, tudja, hogy mely tulajdon-
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A szociális, interperszonális képes-

ség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

Madarat tolláról, embert 

barátjáról.(értelmezés, példa 

keresése) 

 

 

 

feltalálók életéről 

 

Beszélgetés. 

„A barátod vize édesebb az ellenség mézénél.” 

A barátságban nélkülözhetetlen az egymás iránti tisz-

telet, a türelem, őszinteség, alkalmazkodás, segítő-

készség.  A barátság mint érték.  

Értelmezés példákkal. 

Játék: ki ő?  Tulajdonságok felsorolása alapján a barát 

nevének megfejtése. 

ságain kell változtatnia. 
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4. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 55,5 – heti óraszám: 1,5 

 

Témakörök 

 

A témakörök feldolgozására 

javasolt óraszám 
1. Tájékozódási alapismeretek 16,5 óra 

2. Az élettelen természet alapismeretei 7 óra 

3. Az élő természet alapismeretei 17  óra 

4. Testünk, életműködéseink 10  óra 

5. Összefoglalás, ismétlés 5 óra 

 

1. TÁJÉKOZÓDÁSI ALAPISMERETEK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

. 

 

 

 

Az elemző-, értelmező-, 

problémamegoldó képesség 

fejlesztése. 

 

Az információs, kommunikációs ké-

pességek fejlesztése. 

A térkép titkai.  

A mi hazánk: Magyarország 

(felszínformák, vizek, települések). 

 

A mi hazánk: Magyarország.  

Képzeletbeli utazás  

Magyarország tájain. 

 

 

 

 

 

 

Hazánk fővárosa: Budapest. 

Tájékozódás Magyarország domborzati és 

közigazgatási térképén. 

A titkok, azaz a térképjelek megismerése. 

Játékos gyakorlatok a térképpel frontálisan 

és párosan. 

Beszélgetés, vita. Hazánk jelképeinek isme-

rete és tisztelete, más népek jelképeinek tisz-

telete. 

Zászló, címer, Himnusz, Szózat. 

Útvonal- és kirándulástervek készítése úti-

könyvek alapján, az internet felhasználásá-

val. Menetrendek tanulmányozása. 

Internethasználat a tanórán. 

Képes olvasmányok ismertetése hazánk 

tájairól és a nemzeti parkokról. 

Koncentráció az anyanyelvvel.  

Előzetes felkészülés alapján csoportmunka. 

Jelképeink pontos ismerete. 

A magyar nép és más nálunk élő népcsopor-

tok tisztelete. Más népek tisztelete. 

 

 

 

 

Hazánk tájainak, néhány nevezetességének 

elemi ismerete. 

 

 

 

 

Budapest néhány nevezetességének felisme-

rése képekről. 
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Budapest történelme, fekvése, közlekedése, 

művelődési intézményei, nevezetes épületei, 

szobrai. 

 

2. AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

 

 

Az innovatív, mentális képességek 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

A megfigyelő-, elemző-, következtető-, 

ténymegállapító képesség fejlesztése. 

Az összefüggések felismerésének 

képessége. 

 

 

 

Élőhelyünk a Föld. 

Az időjárás elemei. 

Az időjárás hatása életünkre. 

Óvjuk, védelmezzük Földünket! 

 

A hulladék nemcsak szemét, 

hasznos is lehet. 

 

 

A Föld és az univerzum. 

A Föld mozgásai és az évszakok 

közötti összefüggés. 

 

 

Az energia. 

Az energiafajták, energiahordozók, 

energiaforrások. 

A megújuló és nem megújuló 

energiaforrások. 

 

 

Az energia terjedése. 

A heti időjárás megfigyelése, lejegyzése. 

Egy napi időjárás-jelentés elmondása 

szóban. 

Tájékozódás az időjárás hatásairól éle-

tünkben. Előzetes felkészülés a talaj,  

a vizek a levegő, az erdők, az állatok,  

az emberiség védelmével kapcsolatosan.  

Előzetes gyűjtőmunka. 

Beszélgetés az újrahasznosítható anya-

gokról. 

Beszélgetés az égitestekkel kapcsolatos 

régi és saját elképzelésekről. Elemi isme-

retek gyűjtése égitestekről. Egy budapesti 

kirándulás alkalmával a Planetárium 

meglátogatása. 

 

Mitől van energiánk? Beszélgetés, vita. 

 

Beszélgetés az energia szerepének felis-

meréséről a mindennapi életünkben. 

 

 

Egyszerű játékok, kísérletek a hang, a 

fény, és a hő terjedésével kapcsolatban. 

A környezetszennyezés egészségkárosító 

hatásának ismerete, a folyamatok 

megelőzése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kísérletek folyamatának és eredményének 

elmondása. 
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3. AZ ÉLŐ TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

 

A szociális, interperszonális képesség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az emlékezeti, leíró-, ténymegálla-

pító, összehasonlító, megkülönböz-

tető, érzelmi, akarati képesség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

A szociális, problémafelismerő ké-

pesség fejlesztése. 

 

 

 

Az információforrások. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulók környezetében megfigyel-

hető növények főbb jellemzői, kap-

csolatuk a környezetükkel. 

Akácfa, vadgesztenye, hárs, petúnia, 

muskátli, tulipán. 

 

 

 

 

 

 

A gyomnövények. 

A gyógynövények, mérgező szoba-

növények. 

 

 

 

 

A megismerés módszereinek alapozása, 

folyamatos bővítése. 

Közvetlen információforrások – a szemé-

lyesen gyűjtött anyagok: 

utazás, látogatás, filmezés, rajzolás, az 

emberek megkérdezése (interjú, kérdőív, 

személyes beszámoló). 

Közvetett információforrások – a mások 

által gyűjtött és feldolgozott adatok: 

könyvek, újságok, filmek, folyóiratok,  

tv-műsorok, internet. 

 

A tanulmányi sétán szerzett tapasztalatok 

és a különböző információk alapján  

a környezetben előforduló növények jel-

lemzése megadott szempontok szerint: 

élőhelye, részei, életfeltételei, gondozása, 

szaporodása, szépsége, jelentősége éle-

tünkben. 

Csoportmunka, beszámolók. 

 

Néhány gyomnövény felismerése képek, 

határozókönyvek alapján. 

Problémafelvetés: 

Mitől olyan szívósak, életképesek? 

Együtt keressük a választ. 

Néhány gyógynövény felismerése képek-

ről. Gyógyteák főzése, kóstolása. A do-

bozon lévő utasítások felolvasása, pontos 

betartása. 

 

Az információk helyes kiválasztása, biztos 

könyvtárhasználat, a látottak-tapasztaltak 

lényegre törő megfogalmazása szóban és 

írásban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rövid szóbeli vagy írásbeli beszámoló az 

adott növényekről, szempontok alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy fás szárú és egy lágy szárú növény ré-

szeinek felismerése, megnevezése. 

A növények jellemző tulajdonságai, környe-

zeti feltételeik felsorolása. 

Elemi növénygondozási munkák ismerete. 
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A lényegkiemelő, emlékezeti,  

szelekciós, érzelmi, akarati, 

leíróképesség fejlesztése. 

 

 

 

 

A kisebb gyerekek és testvérek óvá-

sa. 

 

 

A tanulók környezetében 

megfigyelhető állatok főbb jellemzői 

(élőhelyük, testfelépítésük, 

életmódjuk, táplálkozásuk, 

szaporodásuk, tulajdonságaik, 

jelentőségük az életünkben).  

Éti csiga, katicabogár, feketerigó, 

veréb, kutya, macska, ló. 

Néhány szobanövény felismerése, meg-

nevezése. Néhányuk szájba kerülve mér-

gező.  

Tanulmányi séta egy lovardába vagy 

falusi istállóba. 

A lovak tulajdonságai, gondozásuk 

megfigyelése. Lovaglás lehetőség szerint. 

A sport- és gyógylovaglás jelentősége. 

A felsorolt állatok megfigyelése 

megadott szempontok alapján.  Önálló 

beszámolók röviden szóban és írásban. 

Gyűjtőmunka: az állatok megjelenése a 

művészetekben. Festmények, fotók, 

filmek versek, mesék, történetek, dalok. 

 

Egy puhatestű, egy rovar, egy emlős, egy 

madár testrészeinek felismerése, jellemző 

tulajdonságaik megfogalmazása, 

életfeltételeik ismerete. 

 

Felelősségtudat, pozitív viszony az 

állatokkal kapcsolatosan. 

 

4. TESTÜNK, ÉLETMŰKÖDÉSEINK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenység-formák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

 

 

 

 

 

 

Az intellektuális, mentális képességek 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ember életkori szakaszai. 

 

 

 

 

Helyes és helytelen szokásaink. 

 

 

 

 

A szenvedélybetegségek. 

Alkoholizmus, dohányzás, drogok. 

 

 

 

Az ásványi anyagok, növényi 

Előzetes feladat: családi fotók összegyűj-

tése. Saját fotók. 

Rendezés fejlődési sorrendbe. Az életkori 

szakaszok megnevezése segítséggel, jel-

lemzőik. 

Példák a környezetből, saját példák 

(pl.: ujjszopás, körömrágás). 

Beszélgetés: 

A leszokás akarat és önfegyelem kérdése. 

 

Előzetes felkészülés a környezetben ta-

pasztaltak és az információforrások fel-

használásával. 

A betegségek következményei. 

Csoportmunka. Különböző élelmiszerek,  

Tej, üdítőitalok dobozának, tasakjának 

Az ember életkori szakaszainak ismerete, 

jellemzése. 

 

 

 

 

Ismeri az élvezeti szerek fogyasztásának 

veszélyeit 

 

 

 

 

 

 

 

Törekvés a tudatos táplálkozási és vásárlási 
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A manipulációs, ténymegállapító, 

gondolkodási, tanulási képesség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tolerancia és empatikus képesség 

fejlesztése. 

 

Az érzelmi, akarati képesség 

fejlesztése. 

rostok, vitaminok szerepe a 

táplálkozásunkban, életünkben. 

 

A rostok szerepe emésztésünkben. 

 

 

 

 

Kapcsolatom a társaimmal. 

 

 

 

 

 

A szeretet. 

 

 

 

 

 

vizsgálata. Mit tartalmaznak a feliratok? 

Ismerjünk meg néhány anyagot! 

Beszélgetés és felolvasás előzetes kutatás 

alapján: 

2-3 fontosabb ásványi anyag és vitamin 

megnevezése, szerepe az életünkben. 

Szent-Györgyi Albert munkássága. 

A kapcsolatainkat pozitívan befolyásoló 

jó tulajdonságok értelmezése példák 

segítségével: tapintat, figyelem, 

megbízhatóság, titoktartás, kedvesség, 

bátorság, humor. 

 

A szeretet jóakaratban, gyengédségben, 

önzetlenségben, ragaszkodásban 

megnyilvánuló érzelem. 

Beszélgetés: 

A fenti kifejezések értelmezése. 

Családi és irodalmi példák felelevenítése. 

 

Milyen cselekedetekkel bizonyítjuk az 

életben? 

A szeretet legmagasabb foka az 

önfeláldozó szeretet (Móra Ferenc: A 

szánkó c. elbeszélése a legszebb példája).   

szokások kialakítására. 

 

 

 

 

 

 

 

Tolerancia, empátia mások iránt. 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

Az értékelés felelőssége 

 

Az értékelés funkciója, hogy segítse a pedagógiai munkát és a tanulást. Egyrészt visszajelzés a gyereknek, a szülőnek, a tanárnak, másrészt 

befolyásolja a további tanulási folyamatot. 

Az értékelés feladata az ellenőrzés, minősítés, önkorrekció, az önfejlesztés folyamatainak tudatos irányítása. 
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A diagnosztikus (felmérő) értékelés célja, hogy a pedagógus ennek eredménye alapján alakítsa ki tanítási stratégiáját. A diagnosztikus felmérés 

segíti a legjobban a minőségfejlesztést, a minőségteremtést, mert lehetővé teszi, hogy kritériumok, viszonyítási alapok birtokába jussunk. Pl. már  

az első osztályba érkező gyerekek számára hasznos lehet egy év eleji attitűdfelmérés. A pedagógus kérdéseket tehet fel, szituációkat mesélhet a 

környezeti problémákkal kapcsolatosan. Meghallgatja a gyerekek sokféle véleményét és megoldási javaslataikat. Így időben és könnyebben képet 

alkothat a gyerekek környezethez való viszonyáról. 

A szummatív értékelés a tanulási folyamat végén segít az ellenőrzésben. Megmutatja, hogy a gyerekek elérték-e a továbbhaladáshoz szükséges 

tudásszintet, megmutatja, hol van szükség korrekcióra, differenciálásra. 

Formatív (fejlesztő) értékelésre gondolva megállapíthatjuk, hogy a szóbeli teljesítmény és viselkedés-értékelés a pedagógiai folyamatban 

valósul meg. Mind a szóbeli, mind az írásbeli értékelés megjelenhet egy –egy kiemelkedő eseményhez kapcsolva is,   elősegíti a gyerekek 

fejlődését, és meghatározza fejlődésük útját. Nem igazíthatjuk az egyes tanulók teljesítményét az osztály szintjéhez. 

A pedagógusnak kulcsszerepe van a gyerekek eredményességéért folyó küzdelemben. Használjuk ki az értékelésben rejlő fejlesztési lehetőségeket. 

Az értékelés akkor éri el a célját, ha hozzájárul a gyerekek énképének fejlődéséhez, önismereti, önkorrekciós mechanizmusaik beindításához. 

A pozitív értékelés oldja a gyerekek szorongását, elégedetté és nyitottá teszi őket. Pedagógiai nyereség, ha az energiáikat a tanulás felé fordítják. 

Folyamatosan értékelhető a gyerekek kutató- és gyűjtőmunkája, részvételük a csoportmunkában (együttműködés, segítőkészség), értékelhetők  

a szóbeli beszámolók, a rajzos feladatok, a környezettudatos magatartás megnyilvánulásai (iskolában, otthon, utcán, parkban, természetben), a 

rendszeres növény- és állatgondozás az iskolában, otthon, a tanórai munka, a részvétel a különféle környezetvédelmi akciókban, versenyeken,  

a segítségnyújtás az idős embereknek és a kisebb gyerekeknek, a rendszeres feladatvállalás a családi munkamegosztásban, a parkok és más köz-

területek gondozása. 

Az értékelésnél fontos a tanító önértékelése is: 

– Megtettem-e mindent? 

– Jól mértem-e fel a tanuló előzetes tudását? 

– Milyen körülményeket teremtettem a tanítás-tanulás folyamatában, az értékelési helyzetben? 

– Gondoltam-e a gyermek önértékelésére? 
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MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE 

 
BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 

(1–4. évfolyam) 
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CÉLOK ÉS FELADATOK 
  

Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1−4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez és az egyes 

zeneművek élményt nyújtó megismeréséhez és megértéséhez vezető utat.  

A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, vagyis a teljes személyiség fejlesztése. 

A sokszínű, igényes és céltudatos zenei élmények alakítják az éneklés, az aktív muzsikálás igényét, a zenehallgatási szokásokat, valamint az 

igényt a tanulókban arra, hogy egyéni képességeik, lehetőségeik figyelembevételével egész életük során bővítsék műveltségterületi és kulturális 

ismereteiket. Ennek érdekében szükséges a megszerzett zenei készségeket, képességeket, ismereteket az életkori sajátosságokból adódóan mind 

magasabb szintre emelni. 

Fontos feladat a zenei világkép, az érzelmi és az értelmi vonatkozású hatások jellemformáló erejének és szerepének megalapozása. Az érzelmi-

értelmi képességek alapozása mellett kiemelt fontosságúként kell kezelni a tanulói személyiség egészének fejlődését szolgáló tevékenységeket és 

a különféle műveltségterületekkel történő kapcsolódások keresését. A fejlesztés során nem csak a tantárgyi, hanem a képességterületi és a 

nevelési integrációs lehetőségekkel is foglalkozni kell. 

Az élményszerű helyzetek teremtésével a tanulók tapasztalatokat szerezhetnek. Kiemelkedően fontos a zenei ízlésformálás, a zenei 

ítélőképesség fejlesztése, mert ez teszi lehetővé az értékes műalkotások felismerését és elfogadását, a kritikai képesség kialakulását.  

A zene megszerettetéséhez a zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén át vezet az út. Ehhez nélkülözhetetlen a felszabadult 

alkotó légkör megteremtése, a közös éneklés és a zenehallgatás örömteli megélése, a tanulás-tanítás életkorhoz igazodó játékosságának 

biztosítása, a zenei élményt gátló feszültségek feloldása, az oldott iskolai környezet léte, valamint a tanulók pozitív viszonya tanítójukhoz. 

A sokszínű, igényes és céltudatos zenei élmények alakítják az éneklés, az aktív muzsikálás igényét és a zenehallgatási szokásokat. Az éneklés a 

zenei élmény elsődleges forrása és az ismeretszerzés tapasztalati alapja. A mozgással, tánccal, játékkal egybekötött csoportos éneklés a közös 

muzsikálás, az egymásra figyelés és a közösségformálás mással alig pótolható lehetőségét kínálja. 

A ritmuskészség fejlődése, amely a ritmusjátékok és az énekléshez kapcsolódó különféle mozgások nyomán gyorsan és látványosan halad, segíti 

az esztétikus, jól koordinált mozgás, a szép testtartás, a jó légzés, a jó fizikai állóképesség kialakítását, illetve erősödését.  

Az éneklési kultúra megalapozása, a szöveg tartalmának megfelelő érzelmek, karakterek zenei kifejezése az előadói készséget gazdagítja.  

A néphagyománynak, népszokásoknak, a szűkebb zenei környezet kultúrájának fontos szerepe van a zene megszerettetésében, a zenei anyanyelv 

megismerésében. 

A zenei emlékezet, a belső hallás fejlesztése, a zenei ismeretek elsajátítása megteremti a játékos alkotás, a zenei improvizáció feltételét. A gyer-

mekek csoport előtti éneklése, előadása módot ad az egyéni készségek kibontakoztatására, a helyes önértékelés kialakítására és a kiemelkedő 

adottságú gyermekek készségeinek fejlesztésére. 

A gyermekhangszerek használata fejleszti a hangszínhallást, és kedvet ébreszthet a rendszeres hangszertanuláshoz. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK 

Zenei alkotóképesség 

Interpretáció   

Az énekhangra alapozott tanítás az átélt zenei tartalmak énekhanggal való kifejezésére, a saját belső gondolati és érzelmi világ közvetítésére, az 

önkifejezésre, a múlt és a jelen, a magyar és az európai, illetve a világkultúrával való belső találkozásra, a kommunikációra nevel.  

Az énekhang minden gyermek veleszületett „hangszere”. Ezért az énekes tevékenységek a zenei foglalkozások alapját képezik. Az éneklés a 

zenei élmény elsődleges forrása és az ismeretszerzés tapasztalati alapja. A mozgással, tánccal, játékkal egybekötött csoportos éneklés a közös 

muzsikálás, az egymásra figyelés és a közösségformálás mással alig pótolható lehetőségét kínálja. 

Ezt erősíti meg sajátos jelrendszere, a zenei olvasás-írás tudománya. Az éneklési tevékenység kiegészül a tánc vagy éppen a hangszerjáték 

élményével is.  

A zenei tevékenységek sorában az éneklés elsődlegességet élvez. Legfőképpen a csoportos énekléssel, a közösségi zenei tevékenységekkel 

szerezhetünk sikerélményt. A csoportos és egyéni éneklés kifejező szövegkiejtéssel, az előadásmód helyes megválasztásával a zenei hallás 

fejlesztője is.  

 

Improvizáció 

 

A zenei alkotás, az improvizáció feltételezi a személyiség nyitottságát, fejleszti a zenei fantáziát. Alapját a már megismert ritmikai, dallam-, 

tempó-, dinamikai és formai elemek képezik.  

A rögtönzési készség fejlesztésére a már megismert ritmikai, dallam-, tempó-, dinamikai és formai elemek felhasználása ad lehetőséget.   

Az énekes és ritmusvariációs játék ellenritmusértékek felhasználásával, az énekes párbeszéd, a visszhangjáték (névéneklés), a modellként tanult 

mondókák, a gyermekversek, az énekes játékok, a tanult dallami elemek, a zene és a szöveg, a zene és a mozgás, a zene és a képi kifejezés 

összekapcsolásával fejleszti a tanulók kreativitását. 

 

Megismerő- és befogadóképesség 

Zenehallgatás 

A zenehallgatás az auditív befogadókészség fejlesztésének eszköze és a gyermeki élményvilág fontos része. A zeneértő és zeneérző képesség 

fejlesztésének eredményeképpen megvalósul a többször meghallgatott zeneművek tanári segítséggel történő felismerése, megnevezése, az emberi 

hangfajták, hangszerek hangszínének megkülönböztetése, a zenei karakterek különbségének felismerése. 

A fejlesztés során kialakuló zenei tudat lehetővé teszi a művészi értékek felismerését, a kritikai gondolkodást, és az ízlés formálódását. 

A cél az, hogy a zenehallgatás egyre inkább járuljon hozzá a meglévő ismeretek alkalmazásához, az értelmi és érzelmi erők  mozgósításához, 

elősegítve ezáltal a személyiség belső harmóniájának kialakítását és az emocionális érzékenység kifejlesztését.  
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 Zenei hallás és kottaismeret 

A zenei hallásfejlesztés célja, hogy aktivizálja az emlékezetet, a zenei képzeletet és a gondolati tevékenységeket. A zenei hallásképzés 

eredményeként a tanulók eljutnak az önálló zenei gondolkodás kifejlődéséig, amely magában rejti az összehasonlítás, a viszonyítás lehetőségét, a 

sorszerkezet és a rövid zenei formák felismerését, az absztrakciót, az analizálást, a szintetizálást és a fogalomalkotást. A hangzó zene és a 

kottakép megfeleltetésének kétirányú kapcsolata a zenei műveleti képességek alapja. Ezt a kapcsolatot a zenei olvasás-írás elemi ismerete, a 

belső hallás fejlesztése teremti meg. A zenei élményből kiinduló elvonatkoztatás alapvetően a ritmikai és a dallami elemek megismerését, 

felismerését és csoportos megszólaltatását szolgálja. 

A zenei olvasás-írás tanult eszközeit tanári irányítással/segítséggel, csoportosan alkalmazva végezzék a tanulók azért, hogy minden tanuló szert 

tehessen bizonyos fokú sikerélményre. Lehetőleg minden tanulóban kifejlesztendő a kottakép követési képessége. 

A hangzó zene és a kottakép megfeleltetésének kétirányú kapcsolata a zenei műveleti képességek alapja. Ezt a kapcsolatot a zenei olvasás-írás 

elemi ismerete, a belső hallás fejlesztése teremti meg. Az 1–4. évfolyamon az alapritmusok, az ütemfajták és a dallammotívumok felismertetése, 

olvasása és lejegyzése tanári segítséggel lehetséges. Lehetőség van a ritmushangszerek megismertetésére, használatára, a ritmikai többszóla-

múság megalapozására. A dalok ritmikai sajátosságainak megjelenítése mozgással, tánccal, kreatív játékokkal javasolt. A hangnevek meghatáro-

zása a vonalrendszerben a relatív szolmizáció alapján lehetséges.  
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1. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1 

 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám 
Interpretáció 24 óra 

Improvizáció 4 óra 

Zenehallgatás 5 óra 

Zenei hallás és kottaismeret 4 óra 

 

ZENEI ALKOTÓKÉPESSÉG  

INTERPRETÁCIÓ 

 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám 
Magyar népi mondókák, kis hangterjedelmű magyar népdalok 9 óra 

Népi gyermekjátékok 6 óra 

Ünnepkörök dalai 5 óra 

Nemzetiségi és etnikai kisebbségek dalai. Művészi értékű komponált gyermekdalok 4 óra 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Pontos szövegejtés, dallam és ritmus 

megszólaltatására való törekvés. 

 

Helyes levegővétel, testtartás 

alkalmazása. 

 

 

 

 

 

 

Megadott hangmagasság (kezdőhang) 

felismerése. 

Magyar népi mondókák, kis 

hangterjedelmű magyar népdalok. 

 

Népi gyermekjátékok.  

Hallás utáni daltanítás. 

 

Magyar népi mondókák ritmikus előadása, és 

kis hangterjedelmű magyar népdalok éneklése 

osztályszinten, kis csoportban, egyénileg 

szöveggel, pontos szövegejtésre törekvéssel. 

 

Éneklés emlékezetből. 

 

Megadott hangmagasság (kezdőhang) 

felismerése, átvétele csoportosan, egyénileg. 

 

Tempótartás, megfelelő tempóátvétel a népi 

Pontos artikuláció, szövegejtés, 

dallam és ritmus megszólaltatása. 

 

 

 

 

Gyermekjátékdalok éneklése, 

előadása játékukkal együtt. 

 

Tempótartás, tempóátvétel a csoportos 

éneklésben. 



119 

 

Tempótartás, megfelelő tempóátvétel. 

mondókák, és a kis hangterjedelmű dalok 

éneklése során. 

Népi gyermekjátékok csoportos 

előadása. 

 

  

Felszabadult örömet nyújtó játék, 

játéklehetőség megteremtése. 

 

 

 

Memóriafejlesztés. 

 

  

 

 

  

 

 

Stílus és ritmusjáték anyaga. 

Stílus és ritmusjáték.  

Ismert gyermekdal csoportos éneklése külön-

féle karakterben és hangszíneken  

Kis csoportokban a már megjelenített színek, 

karakterek megismétlése, ritmikus mozgással 

történő összekapcsolása és azok bemutatása.  

 

Közös éneklés a dalritmus tapsolásával, és az 

egyenletes járás összekapcsolásával.  

 

 

A tanult dalok előadása, játékával 

együtt 

 

 

 

 

 

Dalok éneklése egyenletes járással, 

majd a dalritmus megszólaltatásával 

 

Ritmuskövetés, ritmikus mozgás 

gyermekdalokra. 

Ünnepkörökhöz kapcsolható dalok, 

jeles napok szokásainak megismerése.  

 

 

Ünnepkörök dalai. Felkészülés az ünnepekre a hangszert tanuló 

gyermekek bevonásával. 

 

Ünnepekhez kapcsolódó dalok cso-

korba szedése tanítói segítséggel, elő-

adásuk csoportban és kisebb együtte-

ssel, illetve szólóban. 

Életkornak megfelelő műdalok, nemze-

tiségi és etnikai kisebbség dalainak 

megszólaltatása. 

 

Életkornak megfelelő műdalok.  

 

   

Életkornak megfelelő műdalok megszólalta-

tása csoportosan.    

 

Életkornak megfelelő műdalok megszólalta-

tása szerepjátékszerűen. 

Dalok ritmusának, megszólaltatása 

segítséggel. 

  

 

IMPROVIZÁCIÓ 

 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 
Ritmus és dallamhangszeres improvizáció.  2 óra 

Kérdés-felelet, tempó és dinamikai elemek. 1 óra 

Mozgásos improvizáció.  1 óra 
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Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Énekes és ritmikus variációs játékok 

önálló és csoportos megvalósítása. 

 

Dallammotívum-variációk és ritmus-

variációk megszólaltatására törekvés. 

 

A ritmus- és dallamhangszeres imp-

rovizáció készségének kialakítása. 

Énekes és ritmikus variációs 

játékötletek.  

 

 

Tanult mondókák, gyermekversek, énekes 

játékok dallam- és ritmusrögtönzése, 

variálása a tanult dallami, ritmikai elemek 

felhasználásával.  

 

Énekes és ritmikus variációs játék. 

Énekes párbeszéd, visszhangjáték (névéneklés). 

 

 

 

 

 

Ritmus és dallammotívum variálása. 

 

Kérdés-felelet, tempó- és dinamikai 

változások alkalmazása csoportos és 

egyéni munkaformában. 

 Tanult dallamok eltérő 

karakterben történő 

megjelenése. 

Játék kérdés-felelet, tempó és dinamikai 

elemek alkalmazásával. 

 

Kérdés-felelet játék alkalmazása tanult 

dallamokban.  

Mozgás-improvizáció dallamra, rit-

musra alkalmazva. 

 Ritmussorok, 

dallammotívumok 

Mozgás dallamra, ritmusra. Ritmikus 

mozgással kísért dallam, mondóka. 

 

Mozgásos improvizáció szervezése a fan-

tázia szabadságával egyénileg, kis csoport-

ban. 

Mozgásos improvizáció dallamra, dalra, rit-

musra. 

 

MEGISMERŐ ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG 

ZENEHALLGATÁS 

 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 

Ellentétpárok (dinamika, tempó, hangmagasság, hangszín).   

Emberi hangfajták (gyermek-női-férfi). 
2 óra 

Hangszerek megfigyelése. 2 óra 

Karakterdarabok. Énekes anyaghoz kapcsolódó vokális és hangszeres 

feldolgozások.  
3 óra 
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Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Ellentétpárok hallás utáni megkülön-

böztetése.  

 

Ellentétpárok (dinamika, tempó, 

hangmagasság, hangszín, karak-

ter).   

  

Dalanyag az emberi hangfajták 

megfigyeléséhez (gyermek-női-

férfi). 

 

Ritmushangszerek, metallofon, 

furulya, zongora, 

hegedű.megfigyelése 

Játék az ellentétpárokkal (dinamika, tem-

pó, hangmagasság, hangszín, karakter).   

  

Emberi hangfajták hallás utáni megkü-

lönböztetése, felismerése, azonosítása 

(gyermek-női-férfi) csoportosan, egyé-

nileg. 

  

Hangszerek felismerése hangzás és kép 

alapján (ritmushangszerek, metallofon, 

furulya, zongora, hegedű). 

Ellentétpárok (dinamika, tempó, 

hangmagasság, hangszín. karakter) hallás 

utáni megkülönböztetése.   

 

 

 

Hangzás alapján hangszerek hangjának 

felismerése.   

Rövid zenei idézetek, zenehallga-

tási példák, képek, illusztrációk a 

különféle hangszerek megismeré-

sére (eltérő korszakokból, stíluskö-

rből). 

Énekes anyaghoz kapcsolódó vo-

kális és hangszeres feldolgozások. 

  

Gyermekdalok és magyar népzenei 

feldolgozások a megismert 

hangszereken megszólaltatva. 

Rövid zenei idézetek, zenehallgatási pél-

dák, képek, illusztrációk; a különféle 

hangszerek felismerése hangzás és kép 

alapján  

 

Hangszerek felismerése kép és hangzás 

alapján.   

Zenei karakterek hallás utáni megfigye-

lése, felismerése, azonosítása. 

 

Hangzás felismerése, egyéni 

érzékenység fejlesztése.  

 

Karakterdarabok.  

 

Eltérő karakterű zeneművek, mű-

részletek (népzene – műzene). 

 

Ünnepkörökhöz tartozó, 

életkorhoz igazodó szemelvények  

Cselekményes zenék. 

Karakterdarabok meghallgatása, véle-

ménynyilvánítás megfigyelési 

szempontok alapján. 

 

 

 

 

 

Cselekményes zenék hallgatása, a cselek-

mény megfigyelése,  

Zenei karakterek hallás utáni felismerése, 

azonosítása. 
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ZENEI HALLÁS ÉS KOTTAISMERET 
 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 

Alapritmusok. Dalok ritmikai sajátosságai. Dallami elemek. 2 óra 

Zenei olvasás-írás. 2 óra 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A ritmika és a tempó sajátosságainak 

felismerése. 

Dalok ritmikai, tempó és dinami-

kai  jellegzetességei. 

 

Elemi ritmusértékek, ritmusjelek, zenei 

hangsúly felismerése. 

 

Ismeretek gyűjtése a ritmikai, tempó, mo-

tívum és ütemhangsúlyról. 

Ritmusértékek felismerése, a tempó 

jelzéseinek alkalmazása. 

Belépő dallamhangok, dallami és di-

namikai elemek felismerése. 

 

Belépő dallamhangok, dallami és 

dinamikai elemek.  

 

Magas és mély képzet kialakítása, a vo-

nalrendszer, a relatív szolmizáció alapo-

zása. 

Dallammotívumok hangoztatása, ismert 

dalokban ezek felismerése 

  Dallami elemek: magas-mély kép-

zet, pentaton dallamelemek, szol-

mizációs szótagok.   

Magas-mély képzet megkülönböztetése 

hallás után és kottaképről. 

 

Pentaton dallamelemek megfigyelése 

hallás után, 

szolmizációs hangok (szó-mi, lá-szó-mi). 

 

A vonalrendszer ismerete, a tanult 

pentaton dallamelemek, a szolmizá-

ciós hangok (kézjel, betűkotta, hang-

jegy) elhelyezése vonalrendszerben 

segítséggel és önállóan. 
Dalrészletek olvasása, kottába írása segít-

séggel és önállóan 

 

 

 

 

Dallamhangok, szolmizációs hangok ismerete 

(lá-szó-mi). 

 

 

Dalrészletek olvasása, kottába írása segítség-

gel és egyénileg. 

Dalok dallami és ritmikai sajátossá-

gainak felismerése. 

 

 

Ritmikai elemek: egyenletes lüktet-

és, motívumhangsúly-ütemsúly, 

kettes ütem, elemi ritmusértékek 

(negyedhang és szünetjelek, páros 

Ritmikai elemek: egyenletes lüktetés, 

egyenletes járás érzetének kialakítása, lé-

pés a különböző értékű ritmusértékekre 

(negyed, nyolcad). 

 

A tanult, gyakorolt dalok dallami és 

ritmikai fordulatainak megszólaltatása 
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nyolcad), a ritmusvisszhang-felel-

getős, az ütem, a vonal, a záróvo-

nal, az ismétlőjel. 

 

Motívumhangsúly-ütemsúly érzékeltetése 

tapssal, ritmushangszerrel, kettes ütem 

Ritmusértékek érzékeltetése, elemi 

ritmusértékek ismerete, lejegyzés a 

vonalrendszerbe. 

2. ÉVFOLYAM  

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1 

 

 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 
Interpretáció 20 óra 

Improvizáció 6 óra 

Zenehallgatás 6  óra 

Zenei hallás és kottaismeret 5 óra 

 

ZENEI ALKOTÓKÉPESSÉG  

INTERPRETÁCIÓ 

 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 
Magyar népi mondókák, népszokások, népdalok. 5 

Népi gyermekjátékok mozgással egybekötve.  6 

Ünnepkörök dalai. 3,5 

Nemzetiségi és etnikai kisebbségek dalai. Művészi értékű komponált 

gyermekdalok. 
4 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Pontos szövegejtés, dallam és ritmus 

megszólaltatására törekvés. 

 

 

 

Helyes levegővétel, testtartás alkalma-

zása. 

 

Magyar népi mondókák, kis hang-

terjedelmű magyar népdalok. 

 

Népi gyermekjátékok. 

 

 

 

Magyar népzenei dalanyag.    

Magyar népi mondókák, kis hangterje-

delmű magyar népdalok éneklése csopor-

tosan, kisebb csoportban, egyénileg szö-

veggel, pontos szövegejtésre törekvés. 

  

Éneklés emlékezetből.  

 

Magyar népzenei dalanyag tanítása hallás 

Helyes levegővétel. 

 

Pontos szövegejtés, a tanult dalokban a 

dallam és a ritmus pontos megszólaltatása. 
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Megadott hangmagasság (kezdőhang) 

felismerése. 

 

 

 

 

 

Tempótartás, megfelelő tempóátvétel. 

után. 

 

Megadott hangmagasság (kezdőhang) 

felismerése, átvétele csoportosan, egyé-

nileg. 

 

Dallammotívumok csoportos éneklése 

emlékezetből. 

 

Tempótartás, megfelelő tempóátvétel  

a népi mondókák, kis hangterjedelmű da-

lok éneklése során 

 

 

Megadott hangmagasság átvétele csoportos 

éneklésnél 

 

 

 

 

 

Közös éneklésben a megfelelő 

tempótartás, a hangulatnak megfelelő 

tempóátvétel. 

Népi gyermekjátékok mozgással egy-

bekötött, csoportos előadása a 

koncentráció, a figyelemösszpontosítás 

fejlesztésével.   

 

  

 

Stílus- és ritmusjáték anyaga.  

 

 

Népszokások dalai. 

  

Ismert kiszámolók kísérése tapssal, cso-

portosan és egyénileg.  

 

Ismert népi gyermekjátékok csoportos  

játéka.   

Új szereplők választása és annak alapján 

a játék újrajátszása.   

 

Gyermekdalokhoz tartozó játékok isme-

rete, eljátszása csoportban. 

 

Részvétel tanult népszokások dramatikus 

előadásában. 

 

Kis csoportokban megjelenített színek, 

karakterek ritmikus mozgással történő) 

összekapcsolása és azok bemutatása.  

Ritmuskövetés, ritmikus mozgás gyermek-

dalokra. 

 

Ismert és gyakorolt dalok előadása játékkal 

együtt 

Ünnepkörök, jeles napok szokásainak, 

hagyományainak megismerése a 

lakóhelyen és szűkebb környezetében. 

Ünnepkörök dalai. Ünnepkörök dalai a jeles napok szoká-

saihoz kapcsolva, s ezáltal a szokások 

megismerése, és a szövegtartalom sze-

rinti alkalmazás. 

Felkészülés az ünnepekre hangszert ta-

nuló gyermekek bevonásával. 

Ünnephez kapcsolódó dalok csokorba sze-

dése. A dalcsokrok előadása tanítói 

segítséggel, ritmushangszerekkel csoportban 

és hangszerkísérettel, illetve szólóban. 
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Ünnepkörökhöz tartozó, életkorhoz iga-

zodó szemelvények.   

Életkornak megfelelő műdalok 

tanulása 

 

Művészi értékű komponált gyer-

mekdalok.   

Életkornak megfelelő műdalok megszó-

laltatása csoportosan, szerepjátékszerűen. 

Dalok ritmusának felismerése, tempójának 

megtartásával csoportos előadása. 

 

 

IMPROVIZÁCIÓ 

 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 
Ritmus- és dallamhangszeres improvizáció.  2 óra 

Mozgásos improvizáció. 2 óra 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Ritmus és dallamhangszeres improvi-

záció készségének fejlesztése. 

Dallammodellként:  

magyar gyermekdalok, 

népzenei-műzenei énekes anyag. 

Olvasógyakorlatok. 

 

 

Ritmus és dallamhangszeres impro-

vizáció anyaga, ritmusfelelgető, 

ritmusosztinátó.  

 

 

 

 

 

Dallammotívum és ritmus összekap-

csolása.  

Irányított improvizáció zenei kérdés-fele-

let formára. 

 

 

Ritmusfelelgetős. 

  

Ritmusosztinátó szerkesztése negyed és 

nyolcad ritmusértékkel.  

 

Motívumok és motívumpárok alkotása új 

ismeretek felhasználásával. 

 

Dallam alkotása ritmussorhoz. 

 

Ritmus és dallammotívum összekapcso-

lása, variálása. 

Énekes párbeszéd, visszhangjáték 

előadása.   

 

Ritmus- és dallammotívum variálása, 

egyéni bemutatása 

 

Ritmusosztinátó alkotása, ismert dal 

előadásához csoportos bemutatással 

 

Mozgásos improvizáció kialakítása. Mozgásos improvizáció, ritmikus 

mozgás. 

 

 

Ritmikus mozgással kísért dallam, 

mondóka ritmizálása. 
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Mozgás dallamra, ritmusra.  

 

Mozgás dallamra, ritmusra. 

 

Mozgásos improvizáció szervezése a 

fantázia szabadságával egyénileg, kis 

csoportban. 

Mozgásos improvizáció dallamra, dalra, 

ritmusra. 

 

 

 

MEGISMERŐ ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG 

 

ZENEHALLGATÁS 

 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 
Zenei együttesek.  3 óra 

Különböző karakterű nép-, és műzenei szemelvények. 3 óra 

Magyar és rokon népek népzenei felvételei, feldolgozásai. 3,5 óra 

 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Zenei együttesek felismerése hangzás 

alapján. 

Újabb zenei együttesek felismerése 

hangzás alapján (gyermekkar; 

vonós- és fúvószenekar; hegedű, 

fuvola, fagott). 

 

Egyszerű zenei kérdés-felelet 

motívumpár hallás utáni 

felismerése.  

  

  

 

Zenei együttesek és hangszerek 

felismerése, azonosítása kép és hangzás 

alapján (gyermekkar; vonós, fúvós 

zenekar; hegedű, fuvola, fagott). 

 

Egyszerű zenei kérdés-felelet 

motívumpár hallás utáni felismerése, 

elemzése.  

Vokális és hangszeres hangszínek 

felismerése. 

 

Emberi hangfajták megkülönböztetése, 

megismerése hangzás alapján. 

 

Vonós és fúvós hangszerek hangszínének 

megkülönböztetése hangzás alapján. 

Karakterek, hangmagasságok hallás 

utáni megfigyelése azonosítása. 

Karakterek, hangmagasságok 

felismerése hallás után. 

Különböző karakterek, hangmagasságok 

hallás utáni megkülönböztetése. 

 

Dinamikai ellentétpárok felismerése. 

Magyar és rokon népek népzenei fel- Népzenei felvételek, feldolgozá- Többször meghallgatott zeneművek azo- Vokális és hangszeres hangszínek felisme-
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vételek, feldolgozások megfigyelése.   

A magyar, a tanult kisebbségi és ro-

kon népek népzenei felvételeinek 

megfigyelése. Gyermekdalok és ma-

gyar népzene-feldolgozások megfi-

gyelése. 

Cselekményes zenék azonosítása. 

sok. 

 

Az ünnepkörökhöz tartozó, élet-

korhoz igazodó szemelvények (vo-

kális-hangszeres). 

  

nosítása, egyszerű formák felismerése 

hangzás után. 

rése. 

 

 

ZENEI HALLÁS ÉS KOTTAISMERET 

 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám 
Alapritmusok. Dalok ritmikai sajátosságai. Dallami elemek. 3 óra 

Zenei olvasás-írás.  2 óra 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Dalok ritmikai sajátosságainak fel-

ismerése. 

Ritmikai sajátosságok. 

  

Ritmikai és a dallami elemek meg-

ismerésének, felismerésének és cso-

portos megszólaltatásának gyakorlása. 

 

Tanult ritmusértékek felismerése  

és megszólaltatása kottaképről. 

 

Belépő dallamhangok, dallami  

és ritmikai elemek felismerése. 

 

 Ritmusértékek: félértékű ritmus- és 

szünetjel.  

 

 

 

 

 

Dalritmus.   

 

Dallammotívumok. 

 

 

Újonnan belépő ritmusértékek meg-

szólaltatása, gyakorlása tapssal, rit-

musnévvel, ritmushangszerrel. 

 

 

Dalritmus megszólaltatása tapssal, 

ritmusnévvel. 

Újonnan belépő dallamhangok 

(Dallami elemek: pentaton dallam-

fordulatok - lá-szó-mi, ré- dó- lá). 

 

 

 

 

Dalritmusok és pentaton relációk 

olvasása és írása irányítással a tanult 

ritmusértékek és hangkészlet körében. 
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3. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1  

 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 
Interpretáció 22 óra 

Improvizáció 4 óra 

Zenehallgatás 7 óra 

Zenei hallás és kottaismeret 4 óra 

 

ZENEI ALKOTÓKÉPESSÉG  

 

INTERPRETÁCIÓ 

 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 
Népdalok. Népdalkánonok 11 óra 

Táncos mozgáselemek összekapcsolása énekes játékkal 5 óra 

Ünnepkörök dalai 3 óra 

Nemzetiségi és etnikai kisebbségek dalai. Műzenei szemelvények 3 óra 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Pontos szöveg, dallam és ritmus meg-

szólaltatására való törekvés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyes artikuláció fejlesztése, megfele-

lő levegővétel, testtartás alkalmazása. 

Gyermekdalok és magyar népdalok.  

Alkalmazkodó ritmus, tempó giusto, 

parlando előadásmód. 

 

 

Légzéstechnikai és hangképző 

gyakorlatok. 

 

 

 

 

 

Magyar népdalok éneklése, kisebb 

csoportban, egyénileg szöveggel. 

 

A gyermekdalok és népdalok, valamint 

más népek gyermekdalainak a szöveghez 

igazodó hangulatos előadása. 

 

 

Légzéstechnikai és hangképző gyakor-

latok alkalmazása, a helyes artikuláció 

gyakorlása. 

Legato éneklés.  

Magyar népdalok éneklése csoportosan, 

kisebb csoportban, egyénileg, pontos 

szöveggel 
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Memóriafejlesztés. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szöveghez igazodó előadásmód 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Népdalkánonok. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A szövegejtés pontosságának fejlesztése. 

 

Daléneklés tisztán, pontos ritmusban a 

c’–d” hangok közötti magasságban.  

 

 

Memóriafejlesztő gyakorlatok alkalma-

zása az éneklési emlékezet gazdagítására. 

 

A tanult dalok közül a kánonéneklésre al-

kalmas dalok közös éneklése dallambújta-

tással.   

Felkészülés könnyű két szólamú dalok elő-

adására. 

 

 

 

 

Alkalmazkodó ritmus szerinti népdal-

éneklés. 

 

Hallás utáni daltanítás. 

 

Dallammotívumok csoportos éneklése 

emlékezetből (szöveggel, szövegelvo-

nással, szolmizálva). 

 

Tanult mondókák és dalanyag felidézése 

emlékezetből.  

 

Népdalok szövegtartalomhoz közelítő 

előadása, az előadási kifejezés gazdagsá-

gának bemutatása, átadása. 

 

 

 

 

 

 

 

Daléneklés tisztán, pontos ritmusban a 

c’–d” hangok közötti magasságban.  

 

 

 

 

 

 

 

Tudjon az osztály kánonokat és könnyű 

kétszólamú dalokat énekelni.  
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Népi gyermekjátékok mozgással 

egybekötött, csoportos fejlesztés. 

 

Stílus és ritmusjátékok   

Ünnepkörök, jeles napok dalainak 

témához kapcsolása.  

 

Ünnepkörök dalai. 

 

Iskolai ünnepek dalai. 

 

Ünnepkörökhöz tartozó, életkorhoz 

igazodó szemelvények. 

Felkészülés az ünnepekre. Az ünne-

pekhez kapcsolódó dalok csokorba 

fűzése segítséggel. 

Az ünnepek alkalmával a hangszert 

tanuló gyermekek bevonása. 

 

  

Ünnepekhez kapcsolódó dalcsokor előa-

dása csoportban, szólóban. 

 

 

Életkornak megfelelő műdalok, 

nemzetiségi és etnikai kisebbség 

dalainak felismerése. 

Zenei jellemzők kiemelése. 

Életkornak megfelelő műdalok, 

nemzetiségi és etnikai kisebbségek 

dalai.  

Életkornak megfelelő műdalok meg-

szólaltatása csoportosan (tanári 

hangszerkísérettel).  

 

Dalok ritmusának, tempójának 

reprodukálása  

 

IMPROVIZÁCIÓ 

 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 
Ritmus és dallamhangszeres improvizáció  2 óra 

Mozgásos improvizáció szervezése 2 óra 

 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Ritmus és dallam improvizáció kész-

ségének fejlesztése. 

Ritmus és dallam improvizáció 

anyaga (énekes, hangszeres sze-

melvények). 

 

Ritmusfelelgetős. 

 

Olvasógyakorlatok: dallam és 

ritmus, jelek alapján való 

megszólaltatása. 

Ritmusosztinátó szerkesztése. 

Variációk készítése ritmustáblákkal.  

 

Motívumok és motívumpárok alkotása a meg-

lévő ismeretek felhasználásával. 

 

Dallam alkotása adott ritmussorhoz. 

 

Ritmus és dallammotívumok variálása. 

 

Énekes párbeszéd-visszhangjáték szer-

kesztése. 

Ritmusosztinató alkotása ismert dalhoz. 
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Hiányzó ritmus- vagy dallammotívum pótlása, 

dallam kiegészítése csoportosan, páros mun-

kában, egyénileg. 

 

Azonos dallamhoz különböző befejezés rög-

tönzése. 

 

Olvasógyakorlatokban, műzenei példákban 

rejlő variációk megfigyelése, megnevezése. 

 

 

Ritmus és dallammotívum variálása. 

 

 

 

 

 

Irányított improvizáció egyszerű zenei 

szerkezetek, eltérő karakterek alkal-

mazása. 

Egyszerű zenei szerkezetek be-

mutatására eltérő karakterű nép-

zenei és műzenei szemelvények. 

Irányított improvizáció zenei kérdés-felelet 

formájára. 

 

Játékok az előírt dinamikai és a tempójelzések 

szerintl. 

 

Irányított és kötetlen csoportos mozgásgya-

korlat zenére, szabad mozgás a térben. 

Kérdés-felelet, és más játékos formák az 

ismert ritmus és dallammotívumoik 

megszólaltatásásvsal 

Mozgásos improvizáció fejlesztése. Mozgásos improvizációhoz zenei 

szemelvények. 

 

 

Ritmikus mozgással kísért dallam, mondóka. 

 

Szabad mozgás dallamra, ritmusra. 

Mozgásos improvizáció szervezése a fantázia 

szerint, egyénileg, kis csoportban. 

 

Kreatív játékalkotás az ismert népi játékok-

hoz.  

Mozgásos improvizáció dallamra, 

ritmusra. 

 

 

MEGISMERŐ ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG 

ZENEHALLGATÁS 

 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 
Zenei együttesek 1 óra 

Karakterdarabok 3 óra 

Magyar és rokon népek népzenei felvételei, feldolgozásai 3 óra 
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Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Zenei együttesek felismerése hangzás 

alapján.  

Zenei együttesek  

A fúvószenekar.  

 

Nőikar, a férfikar és a vegyes kar.   

 

 

 

 

Illusztrációk és zenei szemelvé-

nyek a hangszerek, a trombita, a 

kürt és az üstdob megismeréséhez. 

Zenei együttesek fúvós zenekar, kórustí-

pusok. 

 

Hangfajták felismerése hangzás alapján 

(női és férfi).   

Kórustípusok hallás utáni megnevezése 

(nőikar, férfikar, vegyes kar). 

 

Hangszerek: a trombita és a kürt hangjá-

nak, valamint az üstdob hangszínének 

megfigyelése, hallás utáni azonosítása.  

Emberi hangfajták megkülönböztetése hang-

zás alapján. 

 

Hangszerek és kórustípusok hallás utáni fel-

ismerése a hangszínek azonosításával   

 

 

A nőikar, a férfikar és a vegyes kar hangzá-

sának megfigyelése. Vonós és fúvós hang-

szerek hangszínének megkülönböztetése 

hangzás alapján. 

Karakterek, hangmagasságok  megfi-

gyelése, azonosítása.  

Karakterdarabok.  

Eltérő hangszíneket bemutató ze-

nei szemelvények a hangmagassá-

gok - mélységek érzékeltetésére. 

 

 

 

A természet hangjai. 

  

 

 

 

Cselekményes zenék. 

 

 

Indulók (eltérő stíluskörből). 

Különböző zenei karakterek megfigyelé-

se a zenékben.  

Különböző zenei karakterek, hangmagas-

ságok hallás utáni megkülönböztetése. 

A tempó és dinamika különbségeinek 

megfigyelése a természet hangjain, zenei 

alkotásokban.  

 

Tartalom és zenei kifejezőeszközök 

összefüggéseinek megfigyelése a cselek-

ményes zenék hallgatásakor.  

 

Az induló tempó felismerése hangzó ze-

nében. 

 

Hangszínek megkülönböztetése. 

  

Dinamikai ellentétpárok felismerése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az induló tempó felismerése hangzó zené-

ben.  

Magyar és rokon népek népzenei fel-

vételeinek, feldolgozásainak jellegze-

tességeinek megfigyelése. 

Népzenei felvételek, feldolgozások 

(magyar és rokon népek dalai). 

Többször meghallgatott zeneművek azo-

nosítása, egyszerű formák felismerése. 

Népi játékok és néptánc alaplépések kö-

zös, egész osztály általi megismerése. 

Többször meghallgatott zeneművek azono-

sítása, egyszerű formák felismerése. 

 

Néptánc alaplépések reprodukálása. 

 

ZENEI HALLÁS ÉS KOTTAISMERET 
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Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 
Alapritmusok. Dalok ritmikai sajátosságai. Dallami elemek. 2 óra 

Zenei olvasás-írás. 2 óra 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Dalok ritmikai sajátosságainak felis-

merése. 

 

Belépő új ritmusképletek felismerése, 

azonosítása. 

Ritmikai elemek: az egész értékű 

hang és szünetjele.  

 

Önálló nyolcadhang és szünetjele.   

  

A szinkópa ritmusképlet megisme-

rése, érzékeltetése, jelölése.  

 

A négyes ütem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olvasópéldák a ritmikai sajátossá-

gok megfigyeléséhez. 

Az egész értékű hangnak és szünetjelé-

nek megismerése.  

 

Önálló nyolcadhang és szünetjelének 

hangoztatása, felismerése dalokban és 

versekben.  

 

A négyes ütem és ritmusértékeinek 

megismerése. A szinkópa lüktetésének 

érzékeltetése. A lejegyzés és hangoztatás 

gyakorlása.  

A ritmusértékek önálló elhelyezése a né-

gyes ütemben.  

Ritmikai azonosságok és különbségek 

megállapítása.  

 

Ritmikai és a dallami elemek megisme-

résének, felismerésének és csoportos 

megszólaltatásának gyakorlása. 

Ritmuskíséret az ismert dalokhoz, ritmus-

hangszerekkel és mozgással. 

 

Az eddig tanult ritmusok leírása és olva-

sása, felismerése kottaképről.  

Kétszólamú ritmusgyakorlatok hangoz-

tatása.  

 

Ritmusképletek elrendezése, értelmezése 

Tanult ritmusértékek, ritmusképletek felisme-

rése és megszólaltatása kottaképről. 

 

Megismert dallamrelációk, pentaton fordula-

tok felismerése, éneklése  

 

  

A tanult ritmusértékek önálló elhelyezése  

a négyes ütemben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eddig tanult ritmusok leírása és olvasása, 

felismerése kottaképről.  
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ütemmutató szerint.  

Belépő dallamhangok, dallami és rit-

mikai elemek felismerése, azonosí-

tása. 

 

Olvasógyakorlatok, pentaton relá-

ciók. 

 

Dallammotívumok.  

 

Újonnan belépő dallamhangok (kézjel, 

betűkotta, hangjegy), elhelyezése a vo-

nalrendszerben. 

Dalritmus írása.  

 

Dallammotívumok csoportos éneklése 

szolmizálva kézjelről. 

 

Újonnan belépő dallamhangok (kézjel, betű-

kotta, hangjegy), elhelyezése a vonalrendszer-

ben. 

 

Dalritmus írása.  
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4. ÉVFOLYAM  

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1 

 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 
Interpretáció 22 óra 

Improvizáció 4 óra 

Zenehallgatás 7 óra 

Zenei hallás és kottaismeret 4 óra 

 

ZENEI ALKOTÓKÉPESSÉG  

INTERPRETÁCIÓ 

 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 
Népdalok. Népdalkánonok 12 óra 

Táncos mozgáselemek összekapcsolása énekes játékkal 2 óra 

Ünnepkörök dalai 4 óra 

Nemzetiségi és etnikai kisebbségek dalai. Műzenei szemelvények 4 óra 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Légzéstechnikai és hangképző gyakor-

latok, helyes artikuláció kialakítása, 

fejlesztése. 

  

Pontos szövegejtés, dallam és ritmus 

megszólaltatására való törekvés. 

 

Helyes levegővétel, testtartás alkalma-

zása. 

 

A hangterjedelem növelése g–e” hang-

ig.  

Magyar népdalok (alkalmazkodó 

ritmus, új stílus). 

 

Európai népdalok. 

 

Népdalkánonok. 

 

  

Könnyű kétszólamúság (kánon, bi-

cínium). 

 

Himnusz. 

Légzéstechnikai és hangképző gyakorla-

tok alkalmazása a helyes artikuláció fej-

lesztésére. 

 

Pontos szövegejtésre törekvés. 

 

Magyar népdalok éneklése csoportosan, 

kisebb csoportban, egyénileg szöveggel. 

Gyermek- és népdalok: a négy év során 

tanult dalok ismétlő gyakorlása.  

 

 

Magyar népdalok éneklése csoportosan, ki-

sebb csoportban, egyénileg pontos 

szöveggel. 

  

 

 

Kánonok éneklése csoportosan. 

 

 

Gyermek- és népdalok: a négy év során ta-

nult dalok. 
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Törekvés a kétszólamúság megszólal-

tatására. 

 

 

 

  

  

Éneklés emlékezetből.  

 

Alkalmazkodó ritmus szerinti népdal-

éneklés. 

 

Hallás utáni daltanítás.  

 

Daltanulás kézjelről és betűkottáról.  

 

Dallammotívumok csoportos éneklése 

emlékezetből. 

 

Bicíniumok csoportos és páros előadása. 

A Himnusz éneklése 

Alkalmazkodó ritmus szerinti népdalének-

lés. 

  

 

Kétszólamú, gyakorolt dal csoportos 

előadással. 

 

 

 

 

Dallammotívumok csoportos éneklése 

emlékezetből. 

 

 Népszokások dalai. 

 

 

 

 

 

 

Betlehemes játékok. 

Részvétel tanult népszokások dramatikus 

előadásában. 

 

Népi játékok, népdalok szövegtartalmá-

nak kifejezése   csoportos éneklés emlé-

kezetből. 

 

Betlehemes játékok dramatizálása. 

 

Táncos mozgáselemek összekapcsolása 

énekléssel a gyermekjátékok előadása-

kor. 

Játékos ritmusok, ritmikus mozgás 

gyermekdalokra. 

 

 

 

 

 

 

 

Táncos mozgáselemek összekapcsolása 

énekes gyermekjátékokkal. 

Ünnepkörök, jeles napok dalainak és  

a szokások tartalmának megismerése . 

  

 

Jeles napok, ünnepkörök dalai. 

 

Iskolai ünnepek dalai. 

Ünnepkörökhöz tartozó, 

életkorhoz igazodó szemelvények. 

Felkészülés az ünnepekre, az ünnepekhez 

kapcsolódó dalok csokorba fűzésével, 

(tanári tevékenység) a hangszert tanuló 

gyermekek bevonásával. 

 

  

Ünnephez kapcsolódó dalok előadása cso-

portban és kisebb együttesben, illetve szó-

lóban. 
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IMPROVIZÁCIÓ 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám 
Ritmus- és dallamhangszeres improvizáció 2 óra 

Mozgásos improvizáció 2 óra 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Ritmus- és dallam-improvizáció kész-

ségének fejlesztése. 

Ritmusfelelgetős, énekes párbe-

széd, visszhangjáték. 

Ritmus és dallammotívum 

variálása. 

 

 

Ritmusosztinató szerkesztése. 

 

Variációk készítése ritmustáblákkal.  

 

Motívumok és motívumpárok alkotása  

a meglévő ismeretek felhasználásával,  

s az újak alkalmazásával. 

 

Dallam alkotása adott ritmussorhoz. 

 

Ritmus és dallammotívum variálása. 

 

Hiányzó ritmus- vagy dallammotívum 

pótlása, dallam kiegészítése csoportosan, 

páros munkában, egyénileg. 

 

Azonos dallamhoz különböző befejezés 

rögtönzése. 

Ritmus és dallammotívum felismerése. 

 

Osztinató alkotása és előadása ismert 

dalhoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiányzó ritmus kitalálása, pótlása 

megszólaltatással. 

Dallamkiegészítés, a hangulatos befejezés 

gyakorlásával 

 

Egyszerű zenei szerkezetek felismerése 

eltérő karakterek felhasználásával.  

Egyszerű zenei szerkezeteket, elté-

rő népi és műzenei karaktereket 

bemutató szemelvények. 

Irányított improvizáció zenei kérdés-fele-

let formára. 

 

Játékok a dinamikával és a tempóval. 

Zenei kérdés-felelet alkotása, a tanult ritmus 

és dallammotívumok segítségével.  

Mozgásos improvizáció alakítása. Mozgásos improvizáció zenei 

szemelvényei.   

   

 

Ritmikus mozgással kísért dallam.  

 

Mozgásos improvizáció szervezése a fan-

tázia szabadságával egyénileg, kis cso-

portban. 

Mozgásos improvizáció dallamra, ritmusra. 
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MEGISMERŐ-  ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG 

ZENEHALLGATÁS 

 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám:  
Zenei együttesek (vonós, fúvós) 3 óra 

Karakterdarabok 2 óra 

Magyar és rokon népek népzenei felvételei, feldolgozásai 2 óra 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Zenei együttesek felismerése hangzás 

alapján. 

Zenei együttesek: (vonós, fúvós) 

felismerése. 

  

Vonós, fúvós, ütős hangszerek. 

 

Emberi hangfajták. 

 

Gyermek-, női-, férfikórusok. 

 Vonós, fúvós zenei együttesek, 

hangfajták felismerése és azonosítása 

hangzás alapján (női, férfi). 

 

Kórustípusok hallás utáni megnevezése 

(gyermek, női, férfi). 

  

 

Hangszínek hallás utáni felismerése   

 

Emberi hangfajták, kórusok megkülönböz-

tetése, felismerése hangzás alapján. 

 

Vonós, fúvós, ütős hangszerek hangszínének 

megkülönböztetése hangzás alapján. 

Karakterek, hangmagasságok hallás 

utáni megfigyelése. 

Szemelvények, zenei idézetek a 

karakterek és az eltérő 

hangmagasságok ábrázolására.  

 

 

 

Cselekményes zenék. 

 

 

Indulók az eltérő zenetörténeti 

korokból. 

Különböző zenei karakterek, hangmagas-

ságok hallás utáni megkülönböztetése. 

 

Tartalom és zenei kifejezőeszközök 

összefüggéseinek megfigyelése a cselek-

ményes zenék hallgatásakor.  

 

Az induló tempó, karakter hallási 

felismerése.  

 

Dinamikai ellentétpárok felismerése. 

Magyar és rokon népek népzenei 

felvételeinek, feldolgozásainak 

felismerése. 

Magyar és rokon népek népzenei 

felvételei, feldolgozásai. 

Többször meghallgatott zeneművek 

azonosítása, egyszerű formák 

felismerése. 

Vokális és hangszeres hangszínek 

felismerése, azonosítása. 
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ZENEI HALLÁS ÉS KOTTAISMERET 

 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 
Alapritmusok. Dalok ritmikai sajátosságai. Dallami elemek 2 óra 

Zenei olvasás-írás 2 óra 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Dalok ritmikai sajátosságainak felis-

merése. 

 

Belépő új ritmusképletek felismerése, 

azonosítása. 

Ritmikai sajátosságok felismerése, 

rendszerezése. 

Ritmikai és a dallami elemek megisme-

résének, felismerésének és csoportos 

megszólaltatásának gyakorlása. 

 

Az eddig tanult ritmusok felismerése 

kottaképről, olvasása és írása (tanári 

segítséggel és anélkül). 

 

Ritmusképletek elrendezése, 

értelmezése ütemmutató szerint. 

Tanult ritmusértékek felismerése és meg-

szólaltatása, önállóan kottaképről, olvasása 

és írása tanári irányítással. 

 

Megismert dallamrelációk, pentaton fordula-

tok felismerése, éneklése szolmizálva tanári 

segítséggel. 

Belépő dallamhangok, dallami és rit-

mikai elemek felismerése, azonosí-

tása. 

 

Újonnan belépő dallamhangok.   

 

 

 

 

 

Olvasógyakorlatok, pentaton relá-

ciók. 

A pentatónia jelentése, fogalma, jel-

lemző jegyei.  

 

 

Ritmusértékek. 

A háromnegyedes ütemmutató és 

Újonnan belépő dallamhangok:  a fá és 

a ti hang megfigyelése, tudatosítása, 

kézjele, helye, 

(kézjel, betűkotta, hangjegy), 

elhelyezése a vonalrendszerben. 

 

Olvasógyakorlatok, pentaton relációk 

éneklése. 

 

Dallammotívumok csoportos éneklése, 

szolmizálása kézjelről. 

 

A háromnegyedes ütemmutató és ütem-

fajta, pontozott félkotta és szünetjele, 

Újonnan belépő dallamhangok: a fá és a ti 

hang, kézjele, helye  

(kézjel, betűkotta, hangjegy), elhelyezése  

a vonalrendszerben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A háromnegyedes ütemmutató alkalmazása. 
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ütemfajta, pontozott félkotta és szü-

netjele, váltakozó ütem, nagy éles és 

nyújtott ritmus.  

 

Nagy éles ritmus, nagy nyújtott rit-

mus.   

 

A váltakozó ütem fogalma.  

 

 

 

Dalritmus írása. 

Dallammotívumok. 

váltakozó ütem, nagy éles és nyújtott 

ritmus tudatosítása, alkalmazása, felis-

merése. 

 

Nagy éles ritmus, nagy nyújtott ritmus 

felismerése, gyakorlása 

ritmusgyakorlatokban a dalok 

ritmizálása során. 

Ritmusosztinató alkalmazása a dalok 

előadásakor. 

 

Kétszólamú ritmusgyakorlatok csopor-

tos és egyéni megoldásokkal.  

  

A dalok szerkezetének elemzése, a 

zenei kérdés-felelet azonosítása. 

Pontozott félkotta és szünetjele, váltakozó 

ütem, nagy éles és nyújtott ritmus.  

 

 

 

 

A váltakozó ütem felismerése.  

 

 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ  

 

Az ellenőrzés, értékelés, mérés célja elsődlegesen a tanulók évfolyamonkénti haladásának, fejlődésének megállapítása. Az ellenőrzés egyfajta 

folyamatértékelés, amely a fokozatos fejlődést, a képesség-, készségfejlesztés terén elért szintet rögzíti. 

A szöveges értékelés bevezetését a kezdő és a bevezető szakaszban a jogalkotók vélhetően azért érezték szükségesnek, mert az iskolákban folyó 

sokrétű tanulás-irányítási tevékenység eredményessége, a személyiségfejlődés folyamata nem fejezhető ki az ötfokú osztályzati skálával. Míg az 

osztályzás egy bizonyos állapotot rögzít, rangsorol, kategorizál, addig a szöveges értékelés a változások nyomon követését, a fejlődési irány 

elmozdulását fogalmazza meg. Az ének-zenei nevelésben, nyugodtabb zenei fejlődést tesz lehetővé a szöveges értékelés. Az első-második 

osztályban a gyermekeknek az énekes játékok, gyermekdalok fontosak, mert élményanyaguk az óvoda életvitelét, játékközpontú szemléletét 

idézi. Fokozatosan kell kialakítani a képességet, hogy tudjanak a zenére figyelni. A zenei írás-olvasás megtanulásában kevés zenei ismerettel és 

sok készségfejlesztő játékkal foglalkozunk. Az éneklésben az éneklési kultúra kialakítására, a csoport egységes, szép éneklésére, a helyes 

légzésre és az értelmes szövegkiejtésre figyelünk. Fontos a tantárgyhoz való pozitív viszony, a közös tevékenységekben való részvétel. Később a 

3-4. osztályban egyre nagyobb önállósággal és követelménnyel bővítjük az értékelés szempontjait is. Éneklésben a helyes artikuláció, a pontos 

dalkezdés, az egyszerű, többszólamú éneklés és az önálló, emlékezetből történő éneklés is elvárás. A zenei-írás-olvasásban, a megismert 

szolmizációs hangok éneklése, a tanult dallami és ritmikai elemek felismerése, az emberi hangok megfigyelni tudása és megnevezése is 

elvárható. A szöveges értékelés legfontosabb célja a motiváció ébren tartása, a gyermek önismeretének pozitív alapozása, fejlesztése. A 
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pedagógus értékelési mintáit követve a gyermekeket tanítsuk meg a reális ön- és társértékelésre, vagy akár a csoportban végzett munka 

minősítésére. 

Az értékelés során fontos figyelembe venni a tanulók érdeklődését, aktivitását, a ritmus és dallamkészség színvonalát, az énekórákon tapasztalt 

fejlődését, zenei hallásának, éneklési készségének alakulását. Megkülönböztetett figyelemmel kell kísérni az improvizációs képesség és készség 

alakulását, a ritmikai érzék, tempótartás, mozgáskoordináció fejlődését, a ritmus és motívumfűzések, valamint a társakkal való együttes 

tevékenykedés színvonalát. 

 

Javasolt zenehallgatási anyag: Táncok a zenében: Karácsonyi dalok: 
Bárdos Lajos: Kossuth Lajos táborában, 

Liszt Ferenc: Mazeppa (részlet), 

Saint-Saëns: Az állatok farsangja, Az elefánt 

 

J. Strauss: Kék Duna keringő (részlet), 

L. Delibes: Walzer,  

W. A. Mozart: Három német tánc – Utazás 

szánon 

L. Boccherini: Menüett (részlet),  

L. Delibes: Mazurka (részlet)  

P. I. Csajkovszkij: Diótörő (részlet) – Virágok 

keringője, 

I. Sztravinsky: Petruska (részlet), 

Kodály Zoltán: Hajnövesztő,  

Bartók Béla.: Jószágigéző, Afrikai varázsének 

(feldolgozás) 

 

J. S. Bach – Gounod: Ave Maria, 

Kodály Zoltán: Karácsonyi pásztortánc, 

Farkas Ferenc feldolgozása: Áldott éj; Dicsőség; 

Pásztorok, pásztorok; 

Köcsky Tibor feldolgozása: Jingle Bells 

Köcsky Tibor feldolgozása: I. Berlin: Fehér 

karácsony 

Schóber Tamás –Szenci Molnár Albert: Ünnepre 

jöttünk, 

M. P. Muszorgszkij: Egy kiállítás képei (részlet) –  

Séta-téma-zongora, Séta-téma szimfonikus 

zenekari átirat, M. Ravel hangszerelése, 

P. I. Csajkovszkij: Diótörő (részlet): Induló, 

T. Albinoni: Adagio (részlet),  

Kodály Zoltán: Háry János –  

Intermezzo; I. kaland – Ó, mely sok hal;  

II. kaland – A bécsi harangjáték;   

III.  kaland – A franciák indulója,  

         - Napóleon gyászindulója,  

            - Toborzótánc; 

IV. kaland – Ábécédé,  

           - Szegény vagyok, 

           - Felszántom a császár 

Kodály Zoltán: Gergely-járás,  

Rózsavölgyi Márk: Verbunkos (részlet), Csárdás 

(részlet), 

Erkel Ferenc – Kölcsey Ferenc: Himnusz 
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(szimfonikus zenekar, gyermekkar), 

Kodály Zoltán: Villő,  

L. Daquin: A kakukk,  

G. Rossini: Tarantella (részlet),   

F. Chopin: Esz-dúr Noktürn,  

C. Orff: Carmina Burana – In taberna (részlet)  

Kodály Zoltán: Pünkösdölő  

Délszláv, sváb, roma népzenei felvételek  
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MŰVÉSZETE:K VIZUÁLIS KULTÚRA 

 
BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 

(1–4. évfolyam) 
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BEVEZETŐ 

CÉLOK ÉS FELADATOK 

 

A vizuális kultúra tanításának célja: hozzásegíteni a tanulókat a látható világ jelenségei, valamint a sajátos képi közlések, vizuális művészeti 

alkotások mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. Továbbá célja  azon képességek, készségek fejlesztése, ismeretek átadása, amelyek a vizuális 

kommunikáció magasabb szintű műveléséhez, a látható világ használatához, alakításához, a kreativitás fejlesztéséhez szükségesek. 

 

A vizuális kultúra tanítása a rajz és vizuális kultúra tantárgy keretében valósul meg. Ez a stúdium céljait és tematikáját illetően nem azonos a 

korábbi képzőművészet-centrikus rajztanítással. A vizuális kultúra nem csupán a „magas kultúra” körébe tartozó építészettel, képző-, illetve 

iparművészettel foglalkozik, figyelme kiterjed a kultúra minden, vizuálisan érzékelhető területére.  Ez azonban nem egyszerűen 

„témagyarapodást”, bővített tananyagú rajztanítást jelent, hanem egy új szemléletet is feltételez: a „köznapi vizualitás” jelenségei ugyanis nem 

értelmezhetők, értékelhetők a kizárólag hagyományos műelemző módszereket alkalmazó, hagyományos esztétikai normákra épülő 

megközelítésekkel.  

 

A vizuális kultúra tanítása során törekedni kell a megfelelő arányok kialakítására a kultúra köznapi vizuális jelenségeinek kritikai feldolgozása, 

valamint a művészetet a gyerek nevelésének középpontjába állító művészeti nevelés között. Helyes, ha az órai tevékenységek egyaránt 

kapcsolódnak művészi alkotásokhoz és a mindennapi élet megnyilvánulásaihoz. Eltérő vonásaik mellett mindkettőnek célja a kritikai 

gondolkodás fejlesztése, az esztétikai fogékonyság, a fantázia fokozása. Mindkettő hozzájárul az észlelés érzékenységének, a kifejezés 

árnyaltságának fejlesztéséhez.  

 

A vizuális kultúra tanításának fontos feladata az esztétikai nevelés. Ez azonban nem azonos a kötelező esztétikai normák sulykolásával. Az 

esztétikai nevelés feladata az érzékelés érzékenységének fokozása, a világ gazdagságának felfedeztetése; ízlésbeli kérdésekben nem mutat 

követendő irányt, választási lehetőségeket kínál, felhívja a figyelmet az ízlés társadalmi-kulturális beágyazottságára, segít tudatosítani a tanulók 

saját ízlésítéleteit. 

 

Különös figyelmet kell fordítani ezért a tanítást segítő műalkotások kiválasztására. Legfontosabb szempont a pozitív pedagógiai attitűd: olyan 

képeket, alkotásokat kell válogatni, amelyeknek egy-egy esztétikai rendszeren belül vannak vitathatatlan értékei. (E tekintetben segítségül 

szolgálhat az érettségi kötelező képanyaga.) Azt kell szem előtt tartani, hogy a tanulás a gyarapodást szolgálja, örömet okozzon és ne 

szorongások, előítéletek kialakulásához vezessen, ahogyan a negatív példák, a tiltások, a kategorikus esztétikai ítéletek. Már a kezdetektől a 
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változatosságra kell törekedni a műfajok, a témák, a művészi felfogások, a színvilág vagy az anyagalakítás stb. tekintetében, ezáltal is segítendő a 

tanulók esztétikai preferenciáinak tudatosítását.  

 

Mivel a vizuális nevelés köre a továbbiakban nem korlátozódik a művészetekre, lehetőség nyílik arra, hogy a rajzóra a mai élethez közelebb 

kerüljön. A jelenhez kapcsolódáson azonban nem kizárólag a köznapi vizualitással vagy a populáris műfajokkal való foglalkozást kell érteni. 

Fontos, hogy a kortárs művészet értékei már a legelső osztálytól minél gyakrabban szerepeljenek, szerves részét képezzék a tanításnak.  A 

vizuális-művészeti nevelés, amely kizárólag a múlt értékeit tartja szem előtt, óhatatlanul elidegeníti a fiatalokat saját koruktól. (Ezt az a 

kronologikus művészettörténet-tanítási gyakorlat is táplálja, amely folytán a gyerekek a mai művészetről csak 8. osztályban tanulnak először.) A 

tanításnak hozzá kell segítenie a tanulókat a mai élet értékeinek felismeréséhez, megbecsüléséhez, gyarapításához. Fontos annak megértetése, 

hogy a múlt művészetének tanulása nem öncél, a kultúra folytonosságának felismerése segíti a mai kulturális jelenségek megértését végső soron 

önmagunk megismerését. 

 

A vizuális nevelésnek sajátos lehetősége a teljességre törekvés, az a természetesen adódó lehetőség, hogy a tanulók gyakorlati tevékenységeiben 

a különböző helyekről származó élmények, ismeretek összekapcsolódjanak, hogy megvalósuljon a szellemi és gyakorlati (manuális) 

tevékenységek egysége. A helyes arányokat tartó tanítás pedig egységben láttatja a múlt és a jelen értékeit, a hagyomány és az újítás 

kapcsolatáról a diákok gyakorlati, élményszerű tapasztalatokat szereznek. A vizuális kultúra tanítása nagymértékben hozzájárulhat a nemzeti 

kulturális identitás megerősödéséhez, amelyben fontos szerepe van a hazai vizuális kultúránk mai és múltbéli értékei, népművészeti hagyományai 

ismeretének. A közös kultúra ismerete mellett az összetartozás érzését azok a tanítási módszerek is segítik, amelyek a toleranciát, a kooperációra 

való hajlandóságot és képességet fejlesztik. 

 

A vizuális nevelés különösen sokat tehet az önállóság, az alkotó magatartás kialakítása terén. Ez nem elsősorban az alkotó jellegű pályákra való 

felkészítés szempontjából fontos – épp ellenkezőleg: a játékos, alkotó légkör, az élményszerű tapasztalatok, motiváló feladatok nagy segítséget 

jelenthetnek az átlagos vagy éppen tanulási problémákkal küzdő diákok számára. Az itt folyó tevékenységek révén erősödhet önismeretük, 

önbecsülésük, problémamegoldó és koncentrálóképességük, ami nyilvánvalóan pozitív hatással lehet egyéb tanulmányaikra is.   

 

A tantárgyban rejlő sajátos lehetőségek érvényesüléséhez a megfelelő tanítási módszerek megválasztása elengedhetetlen.   

- A tantárgy csak akkor tudja céljait teljesíteni, ha megtartja alkotó-gyakorlati jellegét. A kreatív gyakorlati feladatok nem a „művész-pályára” 

vagy más szakterületekre való felkészítést szolgálják, hanem az elsajátítandó ismeretek mélyebb megértését, azon képességek hatékonyabb 

fejlesztését, amelyekre mindenkinek szüksége van ahhoz, hogy képes legyen saját életét önállóan alakítani (bár nyilván számos szakma 

legalapvetőbb ismereteit itt sajátítják el a tanulók).  Még az olyan elméleti jellegű tananyagok tanítását, mint a művészettörténeti ismeretek is 

nagyban segíti, ha azokhoz kreatív-gyakorlati feladatok társulnak. Az alkotói és befogadói magatartás merev szétválasztása egyik oldal számára 
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sem előnyös: a műalkotások értelmezése, átélése ugyanis szintén tartalmaz alkotói elemeket (valójában a mű a befogadóban nyeri el végleges 

formáját), és a megfelelő színvonalú alkotáshoz ugyancsak elengedhetetlenek bizonyos elméleti ismeretek.  

- Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az egyébként is szimultán hatású rajzórai feladatok valódi komplex feladatok legyenek, hogy 

egyidejűleg minél több készség, képesség fejlesztését szolgálják, minél több ismeret átadását tegyék lehetővé. 

- A hatékony vizuális nevelés fontos módszere a játék, a játékosság – és nem csupán a bevezető szakaszban. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 

1. Megismerő- és befogadóképesség (közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozása; ismeretszerzés, tanulás, térbeli tájékozódás; 

kommunikációs képességek). 

2. Kreativitás (alkotóképesség; problémamegoldó képesség).  

3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás.  

A fejlesztés a korábbi ismeretanyagokra épül (kifejezés, képzőművészet; tárgy- és környezetkultúra; vizuális kommunikáció), ezekre alapozva 

kerül sor a fent említett képességek fejlesztésére. A fő fejlesztési célok és a témakörök is minden évfolyamon azonosak, de korosztálytól függően 

más-más részletei kerülnek előtérbe, eltérő konkrét formában, eltérő szinten jelennek meg. Ezt a spirális jelleget a tanítási programok 

készítésénél figyelembe kell venni. 

 

A tantárgy sokirányú nyitottságának köszönhetően nagymértékben hozzájárul számos kulcskompetencia fejlesztéséhez. 

A vizuális kultúra tanulási tartalmainak feldolgozása a szókincs gyarapodását szolgálja, segíti az árnyaltabb, pontosabb foga lmazást. 

Bár az anyanyelvi kompetenciát valamennyi anyanyelven oktatott tantárgy fejleszti, a vizuális kultúra tantárgy gyakori tevékenységi 

formája, a látvány, a kép, a téri helyzetek érzékletes leírására való törekvés, illetve a leírások visszafordítása a vizuális  kifejezés, közlés 

„nyelvére”, különösen segíti a fogalmi és képi gondolkodás sajátosságainak megértetését, az anyanyelvi kommunikáció fejlesztését. Az 

órai csoportos vagy projektfeladatok, a munkák közös értékelése ugyancsak fejlesztik a kommunikációs készséget, a szocializációt. A 

vizuális alkotásokkal kapcsolatos ismeretfeldolgozás, a különféle manuális tevékenységekhez kapcsolódó feladatmegoldások, ked vező 

feltételeket teremtenek az önálló tanulás képességeinek fejlesztéséhez.  

 

A tantárgy, azon jellegzetessége, hogy a tanítás önállóságra késztető kreatív gyakorlati feladatokon keresztül történik, a feladatok komplexitása 

folytán pedig lehetőség nyílik a különböző helyekről származó élmények és ismeretek integrálására, nagyban segítheti a motiváció, a 

kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia kialakulását. A saját érdeklődésre építő vagy játékos feladatok ugyancsak fokozzák az 

aktivitást, a motivációt. 

 

Az önállóan megoldott projektfeladatok a strukturált, logikus gondolkodást is fejlesztik, ami – bizonyos, kifejezetten a matematika körébe tartozó 

tematikák mellett – hozzájárul a matematikai kompetencia fejlesztéséhez is. A vizuális kultúra tanítása során a tantárgy foglalkozik az alapvetően 

nem vizuális jelenségek, minőségek, mennyiségek vizuális megjelenítésével (grafikonok, táblázatok stb. alkalmazásával), valamint a sík- és 

térmértani alakzatok jellegzetességeinek megismertetésével. A digitális kompetencia elmélyítéséhez nagymértékben hozzájárul, hogy a 

projektfeladatok során a tanulók használják a számítógépet információszerzésre, szövegszerkesztésre. A vizuális kommunikációs feladatok pedig 

gyakran kifejezetten számítógépes képszerkesztési, képalakítási alkalmazásokat kívánnak meg.  
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 Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése, a kulturális értékek megbecsülésére nevelés kifejezett feladata a 

vizuális kultúra tanításának. A művészeti ismeretek, a saját környezet vizuális kultúrájával való foglalkozás megalapozza és fejleszti a nemzeti és 

európai azonosságtudatot, a szociális érzékenységet, az egyetemes művészet megismertetése pedig – sok más mellett – a toleranciát. Ugyanakkor 

a kultúra értékeivel való találkozás, a különböző alkotási lehetőségek tevőleges kipróbálása jelentősen hozzájárul az énkép, az önismeret 

kialakulásához, a koncentrálóképesség, az önszabályozás megalapozásához. 

 

1−4. évfolyam 

 

Az általános iskola bevezető és kezdő szakaszában a vizuális kultúra tanulása alapvetően két célt szolgál: egyrészt a kezdeti motiváltság, az 

örömteli alkotás fenntartását, másrészt pedig a vizuális műveltség megalapozását.  

A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor általában már – életkoruknak megfelelő szinten – használják a vizuális kifejezés 

eszközeit. Az első iskolai években mégsem ezek tudatosítása a tanító kiemelt feladata, hanem a változatos és a tanulók érdeklődését felkeltő 

játékos feladatokkal, új technikákkal, kifejezési módokkal a kifejezőképesség fejlesztése, a vizuális kommunikáció alapját képező ismeretek 

szinte észrevétlen átadása a játékos gyakorlati feladatokon keresztül.    

Az életünket jelentősen befolyásoló média a rajz és vizuális kultúra tantárgy megkerülhetetlen problémaköre. A médianevelést célszerű már a 

bevezető szakaszban elkezdeni, ugyanis a média hatásainak a gyerekek már születésüktől ki vannak téve. Ezek feldolgozásához segítséget kell 

nyújtani, amire a vizuális nevelés óráin különösen jó lehetőség nyílik. 

 

A vizuális kultúra tanítása természetes módon kínálja az együttműködést más művészetekkel és a más (pl. nyelvi vagy természettudományos 

alapú) tantárgyakkal. Erre az alsó tagozatban különösen jó lehetőség kínálkozik.  

 

A bevezető szakaszban (1-2. osztály) a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a belső képek kialakulását segítő kifejezés, alkotás, 

valamint a tárgy- és környezetkultúra, tárgykészítés kerüljön túlsúlyba! 

 

A kezdő szakaszban (3-4. osztály) növekedhet az elvontabb vizuális kommunikációt igénylő, a megfigyelőképességet, forma- és arányérzéket 

fejlesztendő feladatok aránya – az önkifejezés megőrzésének ösztönzése mellett –, ösztönözve az egyre céltudatosabb vizuális megismerést is. 
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1. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 55,5 – heti óraszám: 1,5 

 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Kifejezés, alkotás 33 óra 

2. Tárgy- és környezetkultúra 17 óra 

3. Vizuális kommunikáció 5,5 óra 

 

1. KIFEJEZÉS, ALKOTÁS 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények 

feldolgozása. 

A vizuális kifejezőképesség fejlesztése.  

Az alkotóképesség fejlesztése. 

Az önismeret fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

Az átélt események, emlékek, érzelmek (pozitív 

és negatív), hangulatok kifejezése térben és sí-

kon.  

Főszínek, mellékszínek. 

 

 

Rajzolás különféle anyagok használatával. 

(Pl. Itt nyaraltunk, Szépet álmodtam, Fürdőszobánkban 

este, Nagymama mesél, Születésnapomon, Édesanyám 

velem,…) 

Évszakok, hangulatok. 

Beszélgetés a színekről. 

A vizuális kifejezőképesség fejlesztése.  

Az alkotóképesség fejlesztése. 

 

Korábbi megfigyelések megjelenítése. Családi (otthoni), óvodai, iskolai témák. Állatfigurák, 

emberek. 

Természeti ritmusok: nappalok, éjszakák, évszakok… 

A motiváció fejlesztése. 

A közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal 

való érintkezés, az érzékelés érzékenységének 

fokozása.  

Az érzékelés különböző formáinak (látás, tapin-

tás, hallás, kinetikus stb.) kapcsolata. 

 

Festés ujjal, ronggyal, szivaccsal, ecsetekkel. 

Különböző anyagok élményszerű megtapasztalása, az él-

mények szóbeli megfogalmazása. 

Új technikák kipróbálása. 

 

Az alkotóképesség fejlesztése. A manuális kész-

ség fejlesztése. 

A verbális és vizuális kifejezés kapcsolatának 

tudatosítása. 

Illusztrációk készítése.  

 

Elképzelt események, versek, mesék képi kifejezései. 

Képzettársítások kiegészítésekkel. 

Történetek, versek, kitalált dolgok vizuális megjelenítése. 

Átélt, elképzelt vagy hallott esemény vizuális megjele-

nítése. 

Koncentráció: magyar, ének-zene. 
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A művészettel való élményszerű találkozás.  

A látvány élvezetének kialakítása. 

 

Vizuális esztétikai jellegű preferenciák érvényre 

juttatása, tudatosítása az alkotó tevékenységek-

ben.  

Ismeretszerzés.  

A vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs 

gazdagítása. 

A tanulási képesség fejlesztése. 

A megfigyelőképesség fejlesztése.  

Műalkotások, természeti látványok megfigye-

lése, leírása, esztétikai minőségük jellemzése. 

 

 

Beszélgetés műalkotásokról. 

 

Utalások kompozíciós megoldásokra, téma, háttér, kie-

melés mérettel, színnel. 

 

Részletek kiegészítése különféle anyagokkal, 

technikákkal. 

 

A részletek. Az egész. A látható és az elképzelhető. 

Tetszik, nem tetszik. 

A beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a 

megértés fejlesztése. 
A vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs 

gazdagítása.  

Közös verbális értékelés egymás alkotásainak 

megbeszélésével. 

Véleménynyilvánítás kérdésekre adott válaszokból kiin-

dulva. 

 

 

A kooperáció fejlesztése. 

A kommunikáció fejlesztése.  

A beleélőképesség, a fantázia fejlesztése. 

 

 Dramatizált történet előadása közösen készített bábokkal. 

 

Koncentráció: dráma. 

 

2. TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A megfigyelőképesség fejlesztése. 

A logikus gondolkodás fejlesztése. 

A beszédkészség, a szóbeli szövegalkotás és  

a megértés fejlesztése 

Tárgyaink, helyük. 

Felismerésük, formájuk, funkciójuk. 

Hétköznapi és művészi tárgyak. 

 

Csoportosítások: 

konyhai eszköz, játék, öltözék, taneszöz stb. 

 

A tanulási képesség fejlesztése. 

A megfigyelőképesség fejlesztése.  

A koncentráció fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

 

Papír, textil, agyag. 

Játékok készítése tanítói bemutással, mintakövetéssel: 

papírból, textilből, agyagból. 

A vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs Tárgyak térbeli viszonyai. Tárgyak rendezgetésével kialakított  térbeli kompozíciók. 
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gazdagítása. 

 

A tanulási képesség fejlesztése 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

 Épületek téri viszonyainak, tulajdonságainak vizsgálata, 

rajzos megjelenítése. 

Ismeretszerzés. 

A kreativitás fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

Jeles napok tárgyai.  

 

Díszlet, textilminta, mintaterv készítése. 

A kooperáció fejlesztése. Terem berendezése. Közös környezetalakítás, a gyerekek munkáinak elhelye-

zése. 

Közös kompozíció elkészítése. Önállóan alkotott tárgyak 

redezése csoportmunkában. 
A motiváció fejlesztése. 

A tanulási képesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

Közvetlen tapasztalás útján szerzett ismeretek. 

 

Anyagok alakíthatósága. Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. 

Anyagalakítás képlékeny anyagokkal, edénykészítés 

szétnyomkodással, egyszerű kézi szerszámokkal. 

A kapott feladatok irányított és önálló értelmezése. 

Bizonyos munkafolyamatok, problémák tanári segítséggel 

történő megoldása. 

Részfeladatok önálló megoldása. 

A fantázia fejlesztése. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

Ismeretszerzés.  

 

Anyagok átlényegítése 

Bábkészítés.  

Bábtípusok használata, síkbáb, ujjbáb, tárgybáb készítése. 

Díszletek. 

Bábjátékok közösen. 

Síkbábok. Elöl-hátul nézet kialakításával, „körbejárható”, 

soknézetű  tárgyak készítése. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése.  Ismeretszerzés.  

Használati tárgyak. 

Lépték. 

Használati tárgyak készítése játékoknak, a játékhoz. 

A tanulási képesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

 

Tárgydíszítés. 

 

Egyforma – nem egyforma. 

Díszített tárgyak nézegetése. 

Véleménynyilvánítás kérdésekre adott válaszokból 

kiindulva. 

Egyszerű tárgyak (pl. papírdoboz, füzetborító) azonosítást 

is segítő díszítése. 

A tanulási képesség fejlesztése. 

 

A manuális készség fejlesztése. 

Origami. Munkafolyamatok tanári segítséggel történő megoldása. 

Részfeladatok önálló megoldása. 
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3. VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
Az alkotóképesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

Vizuális ritmusok. 

 

A hang-kép kapcsolatának 

megjelenítése. 

Egyszerű, színes formák kivágása, elhelyezése, rögzítése 

síkon. 

Tárgyak rendezgetésével, visszatérő forma- és 

színritmusok. 

Tapsolás, kopogás ritmusának vizuális megjelenítése. 

Koncentráció: ének-zene. 

Belső képzetek gazdagítása. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

A kreativitás fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

Modell utáni ábrázolás erős érzelmi kötődés 

alapján. 

 

Személyes tárgyak (pl. játékaim, a szobám)  megfigyelés 

alapján  történő megjelenítése. 

A megfigyelt tárgyak megszemélyesítése rajzban, fest-

ményben.  
A motiváció fejlesztése. 

A kooperáció fejlesztése. 

A kifejezőképesség fejlesztése. 

Testnyelv. Gesztusok, pantomim szituációs játékokkal, fotók nézege-

tésével. 

Az emberi gesztusok értelmezése. 

Koncentráció: dráma. 
A tanulási képesség fejlesztése. 

Ismeretszerzés. 

A manuális készség fejlesztése. 

Jelek, jelzések. Piktogramok: tankönyvi jelzések, utasítások képi megjele-

nései. Óvodai jelek, iskolai jelek. Táblák iskolába menet 

útközben. 

Egyszerű közlő ábrák értelmezése, készítése. 
A térbeli tájékozódás fejlesztése. 

Közvetlen tapasztalás útján szerzett ismeretek. 

 

Térbeli tájékozódás. 

 

 

 

 

Beszélgetés rajzos megjelenítéssel: 

Emlékezetes objektumok az iskola környékén, az utcán 

iskolába menet.  

Az én padom az osztályban. 

Hová vezet a folyosó? 

Tájékozódás a lakóhelyen és annak környékén. 
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2. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 55,5 – heti óraszám: 1,5 

 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Kifejezés, alkotás 22 óra 

2. Tárgy- és környezetkultúra 22 óra 

3. Vizuális kommunikáció 11,5 óra 

 

1. KIFEJEZÉS, ALKOTÁS 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
Közvetlen tapasztalás útján szerzett ismeretek. 

 

Nyomhagyások 

Nyomatok készítése. 

Terülődíszek készítése papírdúccal, krumplinyomdával. 

Nyomtatás talált tárgyakkal, természeti formákkal.  

A tárgykultúrában is használható nyomódúcok mintáinak 

tervezése. 

Belső képzetek gazdagítása. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

A kreativitás fejlesztése. 

A manuális készség 

fejlesztése. 

Képzettársításon alapuló rajzi játékok. 

 

Adott papírfoltok kiegészítése lényekké –papírappliká-

ció. 

Festékes tenyérnyomok kiegészítése képpé, figurákká. 

Utóbbiak kivágása és felhasználása csoportmunkához, 

új, közös alkotáshoz. 

Mozgás: végtagok mozgathatósága jancsiszeggel. 

Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények 

feldolgozása. 

A vizuális kifejezőképesség fejlesztése.  

Az alkotóképesség fejlesztése. 

Az önismeret fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

 

A közvetlen tapasztalás útján szerzett ismeretek. 

Személyes tartalmakat felvonultató kifejező al-

kotások készítése. 

 

Különféle festészeti technikák megismertetése.  

A képek témája szorosan kapcsolódik a gyerekek 

mindennapi élményeihez, emlékeikhez (pl.: Nyaraltunk!, 

Nagyiéknál, A Balatonnál, A tengerparton).  

Képes úti beszámolók készítése családi fényképek, ma-

gazinokból kivágott fotók és térképrészletek, önálló al-

kotások, gyűjtött tárgyak felhasználásával (kollázs, mon-

tázs, plakát jelleggel, nagy méretben is). 

A művészettel való élményszerű találkozás.  

A látvány élvezetének kialakítása. 

Műalkotások közös felfedezés, beszélgetések 

kapcsán.  

Műalkotások csoportosítása témák szerint: tájkép, csend-

élet, arckép. 
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A vizuális esztétikai jellegű preferenciák érvény-

re juttatása, tudatosítása az alkotó tevékenysé-

gekben.  
Az ismeretszerzés fejlesztése.  

 

A vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs 

gazdagítása. 

 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

Árnyaltabb vizuális minőségek mejelenítése: 

színárnyalatok, vonalvastagságok, vonal, folt és 

színritmusok. 

 

 

 

A természeti látványok kincsestára otthonról hozott 

fényképek és műalkotások nézegetésével, egymás elé 

tárásával, személyes élménybeszámolókkal.  

 

A látott művek által inspirált képek festése.  

A művészettel való élményszerű találkozás.  

A látvány élvezetének kialakítása. 

A vizuális, esztétikai jellegű preferenciák ér-

vényre juttatása, tudatosítása az alkotótevékeny-

ségekben. 

Ismeretszerzés.  

A vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs 

gazdagítása. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

Plasztikai alapfogalmak, szobor és dombormű 

közötti különbségek. 

Modellről készített plasztikai művek 

összevetése. 

 

 

Műalkotások nézegetése képeken (vagy ha van ilyen, a 

környező épületek szobrászati díszeinek megtekintése).  

Egy tömbből mintázott, többfigurás körplasztika 

készítése agyagból (Anyóka mesét mond kis unokáinak, 

Medvemama kicsinyével). 

 

 

 

 

 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

 

Többfigurás kompozíciók. Szerepjáték, drámajáték.  

Dombormű készítése.  

(Pl. Édesanyámmal, 

Édesapám és én, A kiscicánk, Akváriumunk lakói.) 

Koncentráció: dráma. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

A fantázia fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

A verbális és vizuális kifejezés kapcsolatának 

tudatosítása. 

Illusztrációk készítése.  

 

Karakteres mesehősök megjelenítése. 

A mi utcánk – közvetlen lakóhelyünk sajátosságai, 

szépségei. Kompozíciók síkban. 

Nagyméretű, csoportos művé összeállított egyedi 

munkák (pl. Környékünkön). 

Koncentráció: magyar. 
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2. TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA  

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A kooperáció fejlesztése. 

A térbeli tájékozódás fejlesztése. 

 

Makettek, térbeli konstrukciók. Terepasztal készítése csoportban játszható játékokhoz, 

környezetünk tereptárgyait idéző plasztikus elemekkel 

(Versenypálya, Akadálypálya az iskolaudvaron, 

Kedvenc játszóterünk). 

A nemzeti azonosságtudat tartalmának 

gazdagítása, ismerkedés a nemzeti és etnikai 

kisebbségek kultúrájával, néphagyományaival. 

Az etikai normák iránti fogékonyság és az 

értékőrző magatartás fejlesztése. 

Különféle tárgyak formája, funkciója, 

eredete, kora. 

 

Régi tárgyak otthon, régi konyhai eszközök keresése, gyűjtése, 

bemutatása az iskolában. ,,Ahány ház, annyi szokás“: ünnepi 

készülődés otthoni minták alapján, a társak közötti 

különbözőségek, érdekes, eltérő szokások megismerése az 

iskolában. 

Az ismeretszerzés fejlesztése. 

A tanulási képesség fejlesztése. 

Vizuális–taktilis jelenségekkel kapcsolatos 

szókincs gazdagítása. 

A tanulási képesség fejlesztése. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

A gyakorlati tevékenységekben használt 

technikák műveleti sorrendje. 

Anyagismeret: festékek viszonylatában: 

híg, sűrű. Az agyag halmazállapotai: 

képlékeny (gyúrható); bőrkemény (váj-

ható), díszíthető (festhető, karcolható); 

csontszáraz (csiszolható, égethető). 

 Edények készítése agyagból: felrakással, üregesítéssel gyűrűs 

mintázófával. 

Edénykészítés agyaglapokból: dobozedény. Formára (gipsz fél-

gömbre) tapasztott agyagedény készítése. Edénykészítés agyag-

ból cserép présformába (virágcserépbe) préselve. 

Agyaghurkákból felrakással figurális edény készítése.  

Díszítés: pecsételés természeti formákkal, és saját készítésű 

agyag- vagy gipszpecsételőkkel. 

A nemzeti azonosságtudat tartalmának 

gazdagítása, ismerkedés a nemzeti és etnikai 

kisebbségek kultúrájával, néphagyományaival. 

Formálás: funkcionálisan és díszítve. 

 

Figurális edények. 

Használati és dísztárgy különbözősége (anyag, forma, funkció). 

Díszítés formaredukcióval: motívumok megfigyeltetése a nép-

művészet példáin. Motívumok tervezése természeti formákból 

kiindulva.  

A manuális készség fejlesztése. 

Közvetlen tapasztalás útján szerzett ismeretek. 

Vizuális ritmusok a tárgydíszítmények 

köréből. 

Lehetőségek: formával, pozitív-negatív foltokkal, mérettel, szín-

nel, az ismétlődő elemek számával. 

Ismeretszerzés.  

Az alkotóképesség fejlesztése. 

 

Közvetlen tapasztalás útján szerzett ismeretek. 

 

A manuális készség fejlesztése. 

A tanulási képesség fejlesztése. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

Viseletek, textil. 

Hétköznapi, ünnepi öltözet. 

Síkbábok, ujjbábok, hengerbábok készítése. 

Kesztyűs bábok készítése textiltesttel, varrott vagy agyagból min-

tázott fejjel. 

Terménybábok készítése természetes formákkal. 

Kötözéses batiktechnika konyhai törlőkendőnek, rongybaba alap-

anyagának. 

Nemezelés: labda, gyűrű (az alapdarabok számtól és mérettől 

függően közös, csoportban játszható népi játékok tárgyaiként  

is értelmet kaphatnak). 
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3. VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A megfigyelőképesség fejlesztése. 

Az ábraolvasó képesség fejlesztése. 

A rajzi kifejezőkészség fejlesztése.  

A megfigyelés utáni ábrázolások gya-

korlati szerepének tudatosítása. 

A síkbeli ábrázolás elemei: a vonalfaj-

ták (egyenesek, görbék, vékonyabbak, 

vastagabbak, határolók és felületkitöl-

tők). 

Egyszerű, vonalas magyarázó rajzok, szerelési útmutatók néze-

getése, megbeszélése. 

Egyszerű vonalas magyarázó rajzok készítése (pl. Mit kell becso-

magolni a kirándulásra?). 

A kooperáció fejlesztése. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

Testbeszéd és mimika. 

 

Grimaszok és szerepek: egyszerű maszkok (pl. papírzacskók 

kifestésével) készítése adott mese dramatizálásához. 

Koncentráció: dráma. 

A logikus gondolkodás fejlesztése. 

A kooperáció fejlesztése. 

 

A vizuális kommunikációs képesség fejlesztése. 

 

Piktogramok csoportosítása. Különféle típusú piktogramok gyűjtése, halmazokba rendezése. 

 

Saját piktogramjaink. 

Az osztály igényeinek felmérése. 

Projektfeladat. 

Egyszerű jelek tervezése, elkészítése és közös elhelyezése az osz-

tályon belüli eszközök, anyagok rendszerezésének megkönnyíté-

sére – csoportmunkában. 

 

A FEJLESZTÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYEI 
 

Képes korának megfelelő, felismerhető ábrázolást készíteni. 

Képes az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználatra, a felszerelését önállóan rendben tartja. 

A képalkotó tevékenységek közül képes legalább a személyes ént kifejező alkotások létrehozására. 

Alkotótevékenysége és látványok, műalkotások szemlélése során képes néhány forma, szín, vonal, térbeli hely és irány használatára, illetve 

felismerésére.  

Tisztában van a szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségekkel.  

Képes látványok, műalkotások néhány perces szemlélésére. 
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3. ÉVFOLYAM  

Éves óraszám: 55,5 – heti óraszám: 1,5  

 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Kifejezés, alkotás 22 óra 

2. Tárgy- és környezetkultúra 22 óra 

3. Vizuális kommunikáció 11,5 óra 

 

1. KIFEJEZÉS, ALKOTÁS 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A beszédkészség, a szóbeli szövegalkotás és a megértés  

Fejlesztése. 
A vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs gazdagítása. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

A képmező. 

Kompozíció különféle formátu-

mokban. 

 

Személyes indíttatású témákról készített képek síkon.  

Az elhelyezés indoklása (pl. álló, fekvő téglalapon).  

A képmező formájának, állásának lehetséges módozatai, jellegze-

tességei, adott választás megfigyelése műalkotásokon, családi ese-

ményekről készült fényképeken. 

 

A vizuális művészeti szókincs gazdagítása. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

Műalkotástechnikák:  

kő-, agyag-, bronzszobor, 

olajfestmény, akvarell. 

Lehetőség szerint eredeti tárgyakon bemutatva.  

Ismeretek gazdagítása, a megismert műalkotások technikájának 

azonosítása.  

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

A vizuális kifejezőképesség fejlesztése. 

A verbális és vizuális kifejezés kapcsolatának tudatosítása. 

A beszédkészség, a szóbeli szövegalkotás és a megértés fej-

lesztése. 

A művészettel való élményszerű találkozás. 

Az elbeszélő ábrázolás, a lényeges 

mozzanat kiemelésének képi esz-

közei. 

Történetmesélés képekben. 

Illusztrációk, sorozatok, közös képeskönyvek készítése lapokból 

láncmesékhez. 

Időrend, fontossági sorrend, kiemelési választások képi eszközök-

kel. 

Beszélgetés képregényekről. 

Koncentráció: magyar. 

Egyetlen képbe sűrített történet a művészettörténet példái, közép-

kori bestiáriumokból állatok életével példálózó ábrázolások, alkal-

mas fotók  megtekintésével, beszélgetéssel. 

A művészettel való élményszerű találkozás. 

A látvány élvezetének kialakítása. 

Képzőművészeti élmény, 

műalkotás újraértelmezése – nem a 

Személyes választás alapján, a művek részleteiből kibontakozó  

érzelmi hatásra építve önálló képek, szobrok alkotása (a főfigura 
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A vizuális esztétikai jellegű preferenciák érvényre juttatása. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

másolás szándékával. gyerekkorból, a mellékszereplők mindennapjai elképzeléséből fa-

kadó belső képek alapján). 

Kísérletek a  képpel való azonosulás élményének felismertetésére. 

Vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs gazdagítása. 

Ismeretszerzés. 

A manuális készség fejlesztése. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

A vizuális memória fejlesztése. 

A jellemző nézet és forma. 

Formaredukció, egyszerűsítés fol-

tra, a felület betöltésének eszközei. 

A folt határai: körülhatároló és je-

lölővonalak. 

Elöl- és oldalnézet megfigyeléssel, témába ágyazott képi kifejező 

feladatokkal. 

Pl. Eltévedt sünit találtunk az iskolaudvaron. (Kíváncsian figyelő 

gyereksereg hátulról.) Vízi madarak megfigyelése a tópartról.  

Az állatkerti látogatás mozzanatainak felelevenítése. 

Amegfigyelőképesség fejlesztése. 

A rajzi kifejezőkészség fejlesztése. 

Megfigyelés, modell alapján 

történő ábrázolás. 

Virágtanulmányok (egyszerű, karakteres formák, pl. tulipánok). 

Feladatsorok a vizuális kommunikáció tanulságainak beépítésével. 

A manuális készség fejlesztése. 

Közvetelen tapasztalás útján szerzett ismeretek.  

Mozgás. Kétfázisú mozdulatvariációk ceruzán felpöndörített lapon megele-

venedő animáción (súlyemelő, ugrálókötelező, vadászó macska 

stb.). 

2. TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A nemzeti azonosságtudat tartalmának gazdagítása, ismer-

kedés a nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájával, népha-

gyományaival. 

A manuális készség fejlesztése. 

A konstruálóképesség fejlesztése. 

Vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs bővítése. 

Tárgytervezés, tárgykészítés.  

 

Tárgyak funkciója. 

 

Alak, szín, minta, anyag. 

Egyszerű tárgyalkotó folyamat: terv, elkészítés, használat 

(eredmény). 

Agyagedény készítése. Lapokból szabásminták, anyagszükséglet. 

Díszítés nyomhagyással. 

Figurális agyagedény (régi fazekasedények összehasonlítása  

a maiakkal). 

Tapasztalás útján szerzett ismeretek. 

A vizuális technikákkal kapcsolatos szókincs bővítése. 

A manuális készség fejlesztése. 

Csomagolóanyagok, 

papírfajták. A papírmegmunkálás 

lehetőségei:  nyomatok, kollázsok, 

papírmetszetek. 

Csomagolóanyagok készítése a tárgyak elajándékozásához.  

 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

A vizuális memória fejlesztése. 

A beszédkészség, a szóbeli szövegalkotás képességének 

fejlesztése. 

Lakásbelsők. Lakásbelsők régen és ma, személyes élmények, idős emberek, 

különleges, érdekes otthonok, épületek. 

 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

A nemzeti azonosságtudat tartalmának gazdagítása, 

ismerkedés más népek korok kultúrájával, hagyományaival. 
 

 A tárgyak anyaga.   

Természetes és műanyagok. 

Játékszerek régen és ma (néprajzi gyűjtemények, szabadtéri 

múzeumok berendezési tárgyai). 

Különböző kultúrák játékszerei. 

Természetes anyagokból készíthető játékok. Anyaggyűjtés, 

anyagismeret, anyagszükséglet és -megmunkálás – játékkészítés. 
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3. VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
Közvetelen tapasztalás útján szerzett ismeretek. 

A kooperáció fejlesztése.  

 

Növények környezetünkben.  Virágóra  rajzolása, készítése 

Virágos növények ültetése közösen cserépbe vagy szabad földbe az 

iskolaudvaron. A rendezés: a növények egymás mellé ültetésének 

rendjét a virágok kinyílási sorrendje adja meg.   

A vizuális kifejezéssel kapcsolatos szókincs gyarapítása. 

A manuális készség fejlesztése. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

Formaredukció, foltredukció 

emblémák készítéséhez. 

Virágtanulmányaikat alapul véve foltredukcióval emblémák készí-

tése. 

A vizuális memória fejlesztése. 

A térbeli tájékozódás fejlesztése. 

A vizuális kifejezőképesség fejlesztése.  

A manuális készség fejlesztése. 

 

Útvonalrajz. 

 

Kép és szöveg együttes 

alkalmazása. 

Virágmotívumok felhasználásával meghívókártyák tervezése csa-

ládtagoknak az osztályban rendezett eseményekre,  

útvonaltérképek beépítésével az iskolát ritkán látogató meghívottak 

tájékozódásának megkönnyítésére, ábrákkal értelmezve a sarkala-

tos pontokat. 
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4. ÉVFOLYAM  

Éves óraszám: 55,5 – heti óraszám: 1,5 

 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Kifejezés, alkotás 22  óra 

2. Tárgy- és környezetkultúra 22 óra 

3. Vizuális kommunikáció 11,5 óra 

 

1. KIFEJEZÉS, ALKOTÁS 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
Vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs gazdagítása. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

Ellentétek: színkontraszt, vonal-

kontraszt. 

Összetett vizuális minőségek tárházának bővítése, használata kife-

jező jellegű alkotásokon.  

Vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs gazdagítása. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

A kifejezőképesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

 

Kiemelések: Forma- és színminő-

ségekkel, elhelyezéssel, mérettel, 

vonal- és foltminőségekkel, kont-

rasztokkal. 

Sötét-világos, hideg-meleg színek. 

Egy ismert történet fordulópontjának megjelenítése, kiemelve a 

legfontosabb szereplőket forma- és színminőségekkel, elhelyezés-

sel, mérettel, vonal- és foltminőségekkel, kontrasztokkal. 

Sötét-világos, hideg-meleg színek. 

Koncentráció: magyar. 

A vizuális kifejezés eszközeinek tudatosítása. 

Vizuális kifejezőképesség fejlesztése. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

Csendéletek. 

 

A képi komponálás. 

Szimmetria, egyensúly 

és feszültségkeltés. 

 

 

 

A kifejező szándéka szerint választott vizuális elemek, eszközök, 

technikák. 

Színismeretek összefoglaló áttekintése: hideg-meleg vagy hőfok-

kontraszt, sötét-világos vagy fény-árnyék kontraszt, minőségi kont-

raszt (tiszta szín fehérrel való törésével), mennyiségi kontraszt  

(a színek képen belüli szerepeltetésében), kiegészítő vagy komple-

menter színkontraszt (vörös-zöld, kék-narancs, sárga-ibolya).  

A hattagú és a tizenkét tagú színkör. 

Ismeretszerzés. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

Művészeti technikák. A technikák bemutatása lehetőség szerint valódi tárgyakon: falfest-

mény, fafaragás, zománc. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

A fantázia fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

A verbális és vizuális kifejezés kapcsolatának tudatosítása. 

Szépirodalmi illusztrációk 

készítése 

montázzsal. 

Formaátírás, színváltozatok, képi megszemélyesítés montázzsal 

(különleges lények, különleges külsők). 

Koncentráció: magyar. 
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A vizuális kifejezés szókincsének gazdagítása. 

Közvetlen tapasztalás útján szerzett ismeretek. 
 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

A fantázia fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

A vizuális kifejezés szókincsének gazdagítása. 

Közvetlen tapasztalás útján szerzett ismeretek. 

Képzettársítások. 

 

Egyedi rajz, sokszorosítógrafika. 

 

 

Bevezetés a grafika műfajaiba. 

 

Művészi példák nonfiguratív részleteinek továbbrajzolása. 

Tárgybábok tervezése használati tárgyak leképezéseinek felhasz-

nálásával. 

A művészettel való élményszerű találkozás, a látvány élve-

zetének kialakítása. 

A beszédkészség, szóbeli szövegalkotás fejlesztése. 

Műalkotások elemzése, tetszés-

nyilvánítás indoklása. 

Vizuális szimbólumok. 

Természeti látványok, hétköznapi képek és természetet ábrázoló 

műalkotások. 

Alapvető vizuális szimbólumok. 

Különleges lények, melyek több lény tulajdonságait egyesítik: 

griff, sellő, szfinx, kentaur. 

A belső képzetek gazdagítása. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése.  

A vizuális kifejezés szókincsének gazdagítása. 

Tárgyak jellemző nézetei a térbe-

liség megfigyelésével. 

 

Lépték. 

Világos alapon körbeforgatott állatszobrok megfigyelése, árnyékuk 

változása. 

Óriás leszek, Vonallá soványodom –  árnyékkísérletek a napfényes 

iskolaudvaron, sportpályán. 

 

(A bábkészítéssel összefüggésben.) 

 

2. TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A konstruálóképesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

Bábkészítés. Óriásbábok készítése papírból, egész alakos emberi figurák, túldi-

menzionált méretű,  parányi lények (pl.: rovarok). 

A kreativitás fejlesztése. 

Ismeretszerzés. 

 

Ékszerkészítés. Mi mindenből készülhet ékszer? – anyaglehetőségek az igaz-

gyöngytől az elefántfűig. 

Jeltárgyak: karikagyűrű, párta, széki kalap stb. 

A fantázia fejlesztése. 
Az alkotóképesség fejlesztése. 
A manuális készség fejlesztése. 

 

A nemzeti azonosságtudat tartalmának gazdagítása, ismer-

Egyéni igények, stílus és hagyo-

mány. 

 

Varázserejű, sokfunkciós tárgyak készítése különleges küldetések-

hez: mindent látó nagyító, távolbalátó sisak rostéllyal, útjelzők, 

iránytűk. 

Különböző kultúrák gyöngyfűzési, gyöngyszövési jellegzetességei. 

Lehetőségek: színnel, formával, számossággal operáló vizuális rit-
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kedés más nemzetek  és etnikai kisebbségek kultúrájával, 

néphagyományaival. Az etikai normák iránti fogékonyság 

és az értékőrző magatartás fejlesztése. 
 

 

musok kialakítása a kétágú gyöngyfűzesek egyéni útjain. 

Testékszerek, testfestések, divatjelenségek és ezek eredete. 

A megfigyelőképesség fejlesztése.  

 

Közvetlen tapasztalás útján szerzett ismeretek. 

A vizuális kifejezés szókincsének gyarapítása. 

 

 

Az építészet  kifejezőeszközei: mé-

ret, tömeg, tagoltság, anyag, kör-

nyezet. 

Természetes és organikus formák, valamint épületek megfigyelé-

sével jellegzetes népi építészeti példák, épülettípusok. 

 

Agyagvár részeinek elkészítése páros, ill. csoportmunkában, a ré-

szek középkori várossá illesztése, terepviszonyok, tereptárgyak 

elhelyezése (lehetőleg külső térben).  

Rajzos épülettervek az agyagvárhoz. 

 

3. VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A kooperáció fejlesztése. 

A fantázia fejlesztése. 

A térbeli tájékozódás fejlesztése. 

A vizuális kifejezőképesség fejlesztése. 

Térképrajzolás. Külső térbe készített közös város térképe és továbbgondolása tár-

sasjátékká megadott szabályok alapján. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

A vizuális memória fejlesztése. 

A beszédkészség, szóbeli szövegalkotás fejlesztése.  

Ismeretszerzés. 

Plakát és betű. 

Kép és szöveg. 

Példák a plakát történetéből.  

A figyelemfelkeltés eszközei a plakátokon. 

Beszélgetések a plakátokról: milyen típusai vannak (csak szöveges, 

kép és szöveg együtt, közérdekű plakátok – pl. eboltásra felhívás, 

kulturális hirdetések, árureklámok stb.). 

Melyik plakát kinek szól? (Ki a célközönség?)  

  

A kooperáció fejlesztése.  

Az empátia fejlesztése. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

A vizuális kifejezőképesség fejlesztése. 

 

Tárgykészítést, új technikát bemu-

tató ábrasorok értelmezése.  

Egyszerűen kivitelezhető, alacsony eszközigényű munkák 

lépéseinek megfejtése és követése a kész tárgyig, páros munkában. 

 

Egymás tanítása magyarázó rajzok utasításainak kiegészítéseivel. 
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A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A 4. ÉVFOLYAM VÉGÉN 

Életkorának megfelelően képes az alkotó, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok értelmezésére. 

Képes a tantervben meghatározott alkotási tevékenységek közül legalább a következőkre: élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; 

síkbáb és egyszerű jelmez készítése; egy tárgy modell utáni ábrázolása, jelek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása.  

Képes az újként megismert anyagok és eszközök tekintetében az alkotó tevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és 

eszközhasználatra. 

Alkotó tevékenysége során képes a legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok használatára, 

ezeket az ismereteket  látványok, műalkotások olvasásába is be tudja építeni.  

Felismeri a szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségeket (pl.  festészeten belül: arckép, csendélet, tájkép). 

Korának megfelelően képes látványok, műalkotások néhány perces szemlélésére és megfigyeléseinek, gondolatainak, érzéseinek elmondására  

a tantervben meghatározott legfontosabb fogalmak használatával. 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

A rajzórai munka során kitüntetett szerepe van a tanulás folyamatát kísérő, a tanulók fejlődését segítő formatív értékelésnek, a biztatásnak,  

a fejlődést segítő kritikai észrevételeknek. Ez szinte kizárólag szóbeli, de a tanár gesztusai, mimikája is fontos tényező lehet. Lényeges, hogy a 

gyerekek megőrizzék a kezdeti motiváltságot, hogy örömteli legyen számukra az alkotás, hogy „játszva tanuljanak”. Jellemző a tantárgy 

értékelésére a formatív (fejlesztő) értékelési funkció. 

Amire figyelünk, amit értékelünk az a szemlélet, a vizuális gondolkodás érési folyamata, és az alkotóképesség bontakozása. A vizuális nevelés 

tevékenységformái a szöveges értékelés szempontjából: a kifejezés, a tárgy és környezetkultúra, a vizuális kommunikáció, az anyag- és 

eszközhasználat technikai fejlődése. A gyermek az élményeiből táplálkozó kifejező képekben a személyiségét valósítja meg. Ezért ezek 

értékelésekor nem közös követelményekhez, hanem alkati sajátosságaihoz, fejlettségi szintjéhez tudunk viszonyítani. A tárgy- és 

környezetkultúra tevékenységi körében már több az oktatási feladat. A teljesítményben a funkcióra való alkalmasságot vizsgáljuk képi úton, 

illetve szóban is. A szóbeli értékelés általában a tanító feladata, de már a kezdeti szakaszban kérjük ki a tanulók véleményét is munkáikról. A 

vizuális kommunikáció képességének készségei nem csak a rajz tantárgyban alakulnak ki. Amikor bármely tantárgy ismereteinek átadása vizuális 

úton történik, akkor szükséges, hogy a visszamondás is képi (ábrázolásos, rajzos, ábrás) legyen. A megjelenítés készségének szintje jól látható. 

 

A tanulói munka év végi szummatív értékelése a munkafolyamat  (a fejlődés) és a „végső produkció” (az aktuális teljesítmény) alapján történhet. 

Az értékelés a tanuló aktuális teljesítményét, fejlettségét veti össze az elvárható, a kívánatos normákkal, fejlettségi kritériumokkal. Erre 

vonatkozóan a továbbhaladás feltételei adnak támpontot az értékelést végző tanítónak.  Az értékelés akkor éri el célját, ha segíti a tanulókat a 

velük szemben támasztott követelmények megértésében, esetleges hibáik, hiányosságaik javításában, önmaguk fejlesztésében.   
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A TANULÁSHOZ SZÜKSÉGES TANESZKÖZÖK ÉS EGYÉB FELTÉTELEK 

Rajztábla  rajzlap  grafitceruzák  akvarellfesték  tempera (vagy akril) festék  ecsetek  tus  rajztoll  filctoll  pittkréta  rajzszén  Fixatív 

 agyag  mintázófa  olló  papírvágó kés    papírragasztó   triplex karton   hullámkarton lemez  pauszpapír  vizes alapú linónyomó festék 

 festékező gumihenger. 

 

Feltétlenül szükséges: Jól megvilágított (lehetőleg természetes fénnyel) tanterem, vízvétel lehetősége, elsötétítés lehetősége; az eszközök 

anyagok tárolásához zárható szekrény; diavetítő vagy projektor; az érettségi teljes képanyaga; művészeti könyvek, folyóiratok, diasorozatok.  

  

Továbbá a lehetőségek függvényében: videolejátszó + monitor; digitális fényképezőgép, fényképezőgép-állvány, számítógép, printer, szkenner.    
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TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 

 
BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 

(1–4. évfolyam) 
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BEVEZETŐ 

 
Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületre készült Technika és életvitel tantárgy kerettantervének célja és feladata az iskoláknak és a 

műveltségterületet oktatóknak biztos alapot nyújtani a kisiskolások személyiségfejlesztését szolgáló feladatok ellátásához. 

Századunkra nélkülözhetetlenné vált az emberiség számára magas szintű technikai környezet. A technikai környezet jelenlegi színvonala (ipar, 

mezőgazdaság, közlekedés, távközlés, iskola, otthon, háztartás, szolgáltatás stb.) és a következő évtizedekre várható technikai fejlődés indokolja, 

hogy a ma iskolásainak ismernie kell a szűkebb és tágabb környezetük technikai összetevőit és azok összefüggéseit. Olyan kognitív 

képességekkel, intellektuális képességekkel, pszichomotorikus képességekkel, attitűdökkel kell rendelkezni a ma iskolásának, amelyek a 

jelenben és jövőjükben is elősegíti a konstruktív életvezetését. 

 

CÉLOK ÉS FELADATOK 
A tanulók életkorának, érdeklődésének, beállítódásának, egyéni adottságainak megfelelő módon, mértékben és szinten szükséges: 

 A technikai felkészültséget kialakítani; 

 Felkészíteni a mesterséges környezetben való tájékozódásra (múlt, jelen, várható jövő, térbeli változások); 

 Megismertetni az ember alkotta környezet legfontosabb jellemzőit; 

 Bemutatni az emberi alkotásokban megtestesülő használati, esztétikai és etikai értékeket; 

 Fejleszteni az alkotóképességet, amellyel a közvetlen környezet alakítható; 

 Az alkotás élményének átélése, az alkotó munkatevékenység szellemi és fizikai folyamatának megismerése; 

 A megszerzett ismeretek alapján elérni, hogy a tanulók tudatos szemléletévé és magatartásává váljon az emberi környezet és a természet 

védelme a technika segítségével is; 

 A kritikus fogyasztói magatartás alakítása, fejlesztése; 

 A szintetizációs képesség megteremtése; 

 A megismertetett emberi tevékenységek, szakmák, életpályák, az átélt alkotások, a technikai beállítódás egyúttal pályaorientálók legyenek; 

 Az egészséges életvitellel kapcsolatos szemlélet és magatartás fejlesztése. 

 

A KERETTANTERV FEJLESZTÉSI FELADATAI, KOMPETENCIÁI 
 

A kisiskolások előzetes tudása, tapasztalása, természetes érdeklődése alapján, a környezetről szerzett információi segítségével fejlessze, 

alakítsa, szintetizálja 

 a technikai környezethez kapcsolódó ismereteket és magatartást; 

 a természettudományok és azok alkalmazására vonatkozó kompetenciákat; 
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 az informatikai kompetenciát; 

 a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciát; 

 az esztétikai-művészeti tudatosságot és kifejezőképességet; 

 az anyanyelv és szaknyelv használatát. 

A közvetlen mesterséges környezet megismerése (lakás, iskola, közlekedés), a saját élményből adódó problémák technikai oldalának 

felismerése. A technikai érdekességek, találmányok megfigyelése. Az ember, technika és természet kapcsolatának felfedezése, megértése. 

Információ gyűjtése, feldolgozása az alkotó munkához. 

Az emberi alkotás folyamatának átélése, egyre önállóbb tudatos szervezése. Személyes igények, szükségletek megnevezése. Az egyéni 

indíttatású probléma felismerése megfogalmazása. Gondolati tervek, később vázlatok készítése. Adott funkcióra tervezett munkadarabhoz 

szerkezet, anyag, munkamenet kiválasztása majd alkalmazása. 

Különböztesse meg a tanuló a természetes és emberi alkotással létrehozott tereket, formákat. 

A munka tiszteletére és becsületes munkavégzésre nevelés, mivel a technikai környezetünk rendszerei, a tudatos emberi munka 

eredményei. 

Műszaki kommunikáció alapjainak elsajátíttatása: a terv megjelenítése, szóban, írásban, rajzban, anyagban, tárgyban. Rajzi algoritmusok, 

munkamenet értése, olvasása. Tájékozódás rajzolvasás alapján, térszemlélet fejlesztése. A terv, elképzelés értékelése, megfeleltetése az igénynek 

és a lehetőségeknek. 

A legegyszerűbb emberi szükségletek felismerése és a kapcsolódó technikai lehetőségek belátása, a funkció, forma, anyag, szerkezet, 

eljárás összefüggéseinek tapasztalati feltárása. 

A rendeltetésnek, az anyagnak és szerkezetnek megfelelő egyszerű megoldás kiválasztása és elkészítése mintakövetéssel, majd egyre 

inkább önállóan. Technológiai rend kialakítása. Jártasság az eszköz nélküli anyagalakításban és a legegyszerűbb eszközök használatában. 

Konstruálás, kivitelezés: tárgyak, modellek, szerkezetek és agrotechnikai eljárások, háztartás és egészségtani eljárások irányított és önálló 

megvalósítása. 

Az alkotói és befogadói munka során, a következményekért felelős magatartás tanúsítása. Más véleményének figyelembevétele. Az 

önellenőrzés, önértékelés fejlesztése. 

 

Fontosak a munkavégzési és tanulási szokások. Ezekkel megelőzhetőek a gyermekbalesetek. Jó testtartás segítheti az egészséges fejlődést. 

Elővigyázatosságra nevelünk az anyagalakításban. Gazdálkodásra az anyaggal, az energiával, a munkával és az idővel 

A tantárgy tanulása hozzájárul kulturális örökségeink jellemző tárgyi, jelképi, szokásrendi sajátosságainak ápolásához. 

. 

Technikai szemléleten alapuló környezettudatos fogyasztói magatartást alakítunk. 
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A FEJLESZTÉSI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TARTALMI EGYSÉGEK 
 

A mindennapi életben is hasznos ismeretek, tevékenységek, a természeti, a társadalmi és humán dimenziókkal rendelkező technikai 

kultúra fő területei: 

Munkakultúra: anyagismeret, anyagmegmunkálás, eszköz, műveletek, alkotás folyamata, szervezés, gazdaságosság, ergonómia, baleset 

megelőzés. /pl. Anyagok és alakításuk témakörökben, Jeles napok projektekben/ 

Termelési kultúra: anyag, energia, információ (eredete, termelés, elosztás, fogyasztás, gazdálkodás). Agrotechnika, élelmiszeripar. /pl. 

Anyagok és alakításuk, modellezés témakörökben, jeles napok projektekben/ 

Háztartáskultúra: lakáskultúra, háztartási technológiák, háztartásgazdaság. /pl. Életvitel-háztartás, Anyagok és alakításuk témakörökben, Jeles 

napok projektek/ 

Környezetkultúra: tárgyi környezet, épített környezet, környezetgazdálkodás. /pl. Épített és szerelt modellek, Életvitel−háztartás, 

Technikatörténet, Közlekedési ismeretek témakörökben/ 

Közlekedéskultúra: közlekedési szabályok, közlekedési eszközök. /pl. Közlekedési ismeretek, Modellezés, Anyagok és alakításuk 

témakörökben/ 

Gazdálkodási kultúra: áru, piac, termékszerkezet, marketing, reklám, foglalkozási ágak, pályaorientáció, beruházás, befektetés, költség, 

haszon. /Anyagok és alakításuk , Életvitel−háztartás témakörökben/ 

Fogyasztói kultúra: kereskedelem, termékelemzés, pénzgazdálkodás, takarékosság /pl. Anyagok és alakításuk, Életvitel−háztartás 

témakörökben, Jeles napok projektekben/ 

Szabadidős kultúra: művelődés, szórakozás, szórakoztatás, játék. /pl. Anyagok és alakításuk, Életvitel−háztartás témakörökben, Jeles napok 

projektekben/ 

Információs kultúra: kommunikáció, információs gépek, információs rendszerek. /pl. Anyagok és alakításuk, Műszaki ábrázolás, Gépek, 

közlekedési ismeretek témakörökben/ 

 

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 
 

Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a tanulói tevékenységekre kell építeni. Az ehhez felhasznált 

tananyagtartalmak megtervezésekor, valamint a feldolgozás tempójának meghatározásakor, a pedagógiai módszerek és eszközök kiválasztásakor 

a tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzői és fejlesztési szükségletei legyenek irányadóak. 

A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló motiváló tevékenységekkel, 

kreativitást ösztönző feladatokkal kell közvetíteni az ismereteket, fejleszteni az alapkészségeket, az életvitelhez szükséges alapvető képességeket. 

Módszertani alapelv, a tanítási egységek (tanórák, témakörök, projektek) vezérfonala, hogy a tanuló az emberi alkotás folyamatát 
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megtapasztalja, átélje, megismerje, értékelje és alkalmazza. (Igény-célkitűzés-tervezés-szervezés-kivitlezés-kipróbálás-ellenőrzés-értékelés-

továbbfejlesztés). 

Mindezekhez az önálló feldolgozás mellett célszerűen megválasztott projektek, kooperatív eljárási módok szükségesek. 

Kiemelten javasolt a Jeles napok témakörök projektalapú feldolgozása. Ugyancsak alkalmas projektmódszerrel megközelíteni a komplex 

modellezési problémákat. 

 

Ajánlott szempontok a tanulói teljesítmények értékeléséhez: 

 a tanult ismeretek gyakorlatban való alkalmazása illetve adott feladathoz információk gyűjtése; 

 az anyanyelv és a szakkifejezések használata; 

 a tanuló által tervezett és kivitelezett munkadarab vagy modell milyen mértékben felel meg a funkciójának; 

 a munkadarab vagy modell kivitele, esztétikussága; 

 az alapvető műszaki kommunikáció alkalmazása; 

 a munkahely rendje, a munkaszokások; 

 a tanulók aktivitása, figyelme, kreativitása, önértékelése. 

Az értékelésnek át kell szőnie az oktatási folyamat minden mozzanatát, sikerélményt biztosítónak, személyiségfejlesztőnek kell lennie. 
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1. ÉVFOLYAM  

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1 

 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 
1. Anyagok és alakításuk  15 

2. Épített és szerelt modellek  6 

3. Jeles napok  6 

4. Életvitel − háztartás  5 

5. Közlekedési ismeretek  5 

 

1. ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK 1 

 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Környezetünk anyagai 

Papír, fa, fém, műanyag. 

 

 

A tanulók környezetében megfigyelhető 

természeti anyagok, feldolgozott 

anyagok tapasztalati megismertetése, 

egyszerű állapotváltoztatási módok 

(alakítás, formálás) elsajátíttatása. 

 

A tanterem tárgyainak, taneszközök, já-

tékok, ruházat stb. anyagainak játékos 

megfeleltetése. 

Anyag−tárgy. 

Tárgy−anyag. 

Természetes anyagok – agyag, homok, 

fa, termések, levelek – érzékszervi vizs-

gálata. 

Felismeri személyes használati 

tárgyainak anyagát. 

 

 

Képlékeny anyagok  

Képlékeny anyagok fajtái, 

tulajdonságaik: lágy, puha, nyújtható 

stb. alakításuk és felhasználásuk 

összefüggései. 

 

 

Mikromanipulációs koordinációk (két 

kéz össze-rendezettsége) fejlesztése. 

Anyagtulajdonság tapasztalása 

(könnyen alakítható, megmunkálható). 

 

Anyagvizsgálat: agyag, gyurma, 

sógyurma tulajdonságainak felfedezése, 

érzéki megismertetése, természeti 

formák megfigyeltetése, gömbölyítés, 

sodrás, tekerés, csigavonal, lapítás, 

hengerítés, kúposítás, bemélyítés, 

szögletes formák alakítása. Becslés, 

méretre alakítás. 

Felismeri az anyagösszetétel 

változtatása és, a tulajdonságváltozás 

kapcsolatát. 

Meg tudja megnevezni környezetének 

képlékeny anyagból készült tárgyait. 
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Lágy papír 

Papír hasznossága. Papír és természet 

kapcsolata. Papír érzékszervvel meg-

állapítható tulajdonságai: vékony, vas-

tag. 

 

Tárgyak anyaga és használhatósága 

közti összefüggések felismerése. 

A szemmérték fejlesztése. 

 

Anyagvizsgálatok: téphetőség, 

nedvszívó képesség, hajlíthatóság. 

Tépés és nyírás közti különbség megfi-

gyelése. 

Felező, átló, sarok és részhajtogatás, 

merevítés. 

Tudja, hogy milyen célra és milyen 

tulajdonságai alapján lehet a papírt 

felhasználni. 

Képes magabiztos eszközhasználatra, a. 

munkafolyamatok felsorolására. 

 

Fa mint a természet kincse 

A faág, hurkapálca tulajdonságai: haj-

lítható, törhető, rugalmas, rugalmatlan. 

Felhasználásuk. 

 

Elemi munkaszokások alakítása (helyes 

testtartás, rend, pontosság, 

balesetvédelem). 

Esztétikus munka örömének, értékének 

kialakítása. 

Hurkapálca, vékony lécek, faágak dara-

bolása (tördeléssel, késsel), szerelése. 

Mérés összehasonlítással, azonos 

méretre alakítás. 

Ismeri a fát, mint természetes anyagot 

 

 

Fonalak  

Zsineg, fonal tulajdonságainak 

érzékelése. Felhasználásuk 

környezetünkben. 

Kézműves szakmák azonosítása. 

Tapasztalatszerzés a természetes  

és mesterséges fonalszerű anyagok 

tulajdonságairól, ezek felhasználásáról.  

Szerkezet−tulajdonság−felhasznál-

hatóság. 

Anyagvizsgálat. 

Termékvizsgálat, érzékszervi 

megkülönböztetés. 

Fűzés, csomózás, sodrás. 

 

 

Képes vonalszerű és lapszerű anyagok 

megkülönbözetésére a természetes és a 

technikai környezetben. 

 

 

2. ÉPÍTETT ÉS SZERELT MODELLEK  

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Épített modellek 

Épített környezetünk elemei és az épí-

tőelemek hasonlósága. 

Építés síkban és térben. 

 

Tájékozódás az új iskolai környe-

zetükben.  

A természetes és az ember által alkotott 

tárgyak, terek elkülönítése, 

összehasonlítása.  

A tárgyak elemzési készségének 

kialakítása. Alapvető műszaki in-

formációk értése, olvasása, térérzékelés 

fejlesztése. Alakrajz, körvonalrajz közti 

különbség meglátása. 

Elemcsaládok kirakása. Néhány 

elemből álló modell kirakása. 

Szerkezetek összeállítása minta, rajz, 

fénykép alapján. 

Tetszőleges elemszámú alakzat, 

építmény kirakása, felépítése egyéni 

ötletek alapján. 

Képes építőelemek válogatására adott 

funkcióra. 

Tud  egyszerű modellt megépíteni saját 

elképzelés alapján. 
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Szerelőelemek 

Szerelőelemek anyaga, alakja, fajtái.  

Oldható kötőelemek tapasztalati meg-

ismerése. 

 

Konstruáló képesség alapozása 

Alakfelismerés, arányok mérlegelése. 

A környezetért érzett felelősség 

ébresztése, fejlesztése (iskola, otthon). 

Szerelőkészlet elemeinek felismerése is-

kolai tárgyakon, a környezetben. 

Egyszerű modellek konstruálása 

szerelőelemekből.  

Oldható kötés létrehozása csa-

varozással. 

Ismerje fel a csavarkötést 

környezetében. 

Képes laza és szoros kötés kialakítására 

különböző erőkifejtéssel. 

 

3. JELES NAPOK 1 

 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Mikulás 

Képlékeny anyagokról, papírról 

tanultak rendszerezése, alkalmazása, 

szintetizálása. 

 

Kulturális örökségeink jellemző 

sajátosságainak ápolása. 

Projektmódszer. 

Jelképek, dekorációs termékek készítése 

mintakövetéssel és egyéni elképzelések 

alapján. 

 

Ismeri az ünnephez kötődő 

hagyományokat, az ünnep jelképeit. 

 

 

Karácsony 

Különleges papírfajták. Képlékeny 

anyagokról, papírról tanultak 

rendszerezése, alkalmazása, 

szintetizálása. 

A családi és a közösségi együttélés 

érzelmi és tartalmi erősítése. 

 

Alaklemez használata, hajtogatási 

műveletek gyakorlása. 

Tárgytervezés, pl. egyszerű papírdíszek 

készítése. 

 

Tudja alkalmazni a megismert 

anyagokat  

Farsang 

Fáról, papírról tanultak rendszerezése, 

alkalmazása, szintetizálása. 

Jelmezek, jelképek. 

 

A tanult ismeretek és tevékenységek 

szintetizálása egy ünnepi funkcióra. 

Tervezés alapján vagy alaklemez 

alapján farsangi dekoráció, álarc. 

 

Ismeri és alkalmazza a helyes 

munkaszokásokat, a munkarendet. 

Nemzeti ünnep 

Fáról, papírról, fonalról tanultak 

rendszerezése, alkalmazása, 

szintetizálása. 

 

Történelmi örökségünk jellemző 

sajátosságainak ápolása. 

Jelképek tervezése, kivitelezése. 

Projektmódszer. 

Zászló és nemzeti színű masni 

készítése, anyagválasztás a 

kivitelezéséhez. 

 

Érti és alkalmazza a rajzi 

algoritmusokat. 

. 

Húsvét Húsvéti szokások természeti és Tojásfestés, tojástartó készítése Tud munkadarabhoz anyagot és 
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Anyagok tulajdonságainak tudatos 

változtatása  

 

technikai elemeinek 

megkülönböztetése. 

különböző mintákkal és motívumokkal. 

 

kivitelezési eljárást választani. 

Anyák napja 

Borítás. 

Tanult anyagalakítási eljárások 

rendszerezése, szintetizálása. 

Tudja felhasználni a már megismert 

anyagokat tulajdonságaik alapján. 

Ajándékkészítés egyéni tervek alapján 

(kép, képkeret, asztaldísz). 

 

Képes tárgyhoz anyag- és 

eljárásválasztásra a kivitelezéshez. 

 

 

 

4. ÉLETVITEL-HÁZTARTÁS  

 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Otthonunk elrendezése (a szobám). 

 

Felismertetni, hogy az otthon, a lakás, 

berendezési tárgyai, a ruházat  

a személyes holmi tudatos emberi 

tevékenység eredményei. 

Szabadkézi alaprajz, berendezési 

tárgyak és anyaguk megfeleltetése. 

Ismeri otthonának funkcionális 

helyiségeit, jellegzetes berendezési 

tárgyait; a napirendet, étkezési rendet. 

 

Munkamegosztás a családban. 

Család, háztartás, házimunka. Önellátás. 

Életkoruknak megfelelően vegyenek 

részt a családi munkamegosztásban. 

Családi munkamegosztás megjelenítése 

szimbólumok alkalmazásával. 

Napirend tervezése. 

Fel tudja sorolni a családtagok feladatait 

és saját otthoni tevékenységeit. 

Táplálkozási szokások (étkezési rend). 

Terítés. 

Egészséges és kultúrált étkezés. 

Megismertetni a kulturált étkezés 

szokásait. Figyelem felkeltése az 

egészséges táplálkozás alapjaira. 

Egészséges ételek, italok válogatása. 

Terítékek funkciója, anyaga. 

 

Képes kultúrált étkezésre (evőeszköz, 

szalvétahasználat), személyes holmi 

megbecsülésére. 

Tisztálkodás kötelező alkalmai. 

Munkahely tisztántartása.  

Fejleszteni a személyes higiénia iránti 

igényt. 

Alapvető higiénés szabályok 

gyakoroltatása. 

Ismeri az egészséges életvitel alapvető 

szabályait. 

Lakás növényeinek (állatainknak) 

ápolása, ezek technikai eszközei. 

 

 

Egyszerű eszközök előnyeinek és 

veszélyeinek feltárása. 

Környezettudatos 

magatartás fejlesztése. 

Növényápolás eszközei, eljárásai, 

algoritmusa. 

Felelősségtudat a növényápolásban 

(kisállattartásban). 

Növények életfeltételeinek belátása. 

 

 

5. KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK 1 

 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 
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Közlekedés résztvevői: gyalogos, 

jármű. 

A helyi gyalogos közlekedéssel 

kapcsolatos helyes magatartási 

szokások kialakítása. 

Lakóhely és iskolakörnyék 

modellezése, közlekedési elemzése. 

Ismeri a helyes és helytelen közlekedési 

magatartást. 

Forgalomirányítás. Gyalogos közlekedés veszély-

helyzeteinek tudatosítása. 

Közlekedési jelzőtáblák színe, alakjuk 

alapján megkülönböztetésük.  

Gyalogos, úttest, járda, járdaszegély, 

gyalogátkelő. 

Megismeri a gyalogos közlekedést 

irányító forgalmi jelzéseket. 

Az úttesten biztonságosan képes átkelni. 

 

Közlekedés télen. Azonosságok és különbségek 

felfedeztetése a különböző évszakok 

közlekedési veszélyeiben. 

Közlekedési szituációk elemzése 

tapasztalás, megfigyelés alapján, 

modellezés terepasztalon. 

Ismeri a téli közlekedés veszélyeit, azok 

elkerülésének módjait. 

Közlekedés városban, falun. 

 

A gyalogos közlekedés szabályai, 

gyalogosra vonatkozó tilalmak. 

Veszélyt jelző, figyelmeztető, utasítást 

adó táblák megnevezése, funkciójuk 

megadása. 

Közlekedési lámpa, rendőri karjelzések. 

Fel tudja sorolni a falusi és a városi 

közlekedés jellemzőit, a közlekedési 

jelzőlámpák színeinek jelentését. 

Közlekedési tanácsok a nyári szünidőre. 

 

Magabiztos, tudatos közlekedési 

magatartás kialakítása. 

Közlekedési társasjáték. 

Szituációs játék (parkoló jármű, úttesten 

guruló labda, tömegközlekedés). 

Képes az úttesten biztonságosan átkelni 

irányítással és anélkül. 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

Nagyon jó  

 Az eszközöket jól tudja használni. 

 A munkafolyamatot el tudja mondani. 

 Tud gyurmát formázni, papírt hajtogatni és csomót kötni. 

 Önállóan tud építő és szerelőelemekből egyszerű alakzatot, szerkezetet építeni. 

 Ismeri az ünnepekhez fűződő tevékenységeket. 

 Egyszerű jelképek készítésében önállóan fel tudja használni a megismert anyagokat. 

 A munkája pontos, tiszta és tetszetős. 

 

Jó 

 Az eszközöket tudja használni. 

 Minta vagy rajz alapján tud konstruálni. 

 A tankönyv ábrái, táblai algoritmus alapján el tudja mondani a műveleti sorrendet. 
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 Ismeri az ünnepekhez kapcsolódó tevékenységeket. 

Kevés segítséggel képes adott funkcióra modellt/munkadarabot készíteni. 

 Munkája pontos, tiszta. 

 

Megfelelő  

 Az eszközöket segítséggel tudja használni. 

 Tanítói segítséggel meg tudja határozni a munkafolyamat sorrendjét. 

 Segítséggel tud anyagot alakítani, szerelni. 

 Munkája tiszta. 
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2. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1 

 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 
1. Anyagok és alakításuk  16 

2. Épített és szerelt modellek  6 

3. Jeles napok  6 

4. Életvitel-háztartás  5 

5. Közlekedési ismeretek 4 

 

1. ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK  

 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Képlékeny anyagok tulajdonságai. 

Tárgyalakítás képlékeny anyagokból. 

Képlékeny anyagok környezetünkben. 

Képlékeny anyagok otthonunkban. 

 

Ok-okozati kapcsolatok felfedezése az 

anyagok tulajdonságváltozásában. 

Képlékeny anyagok vizsgálata 

(megpuhul, kenődik képlékenység), 

alakítása (gyúrás, gömbölyítés, 

hengerítés, sodrás, kúposítás, lapítás, 

mélyítés) alapanyag, termék. 

Ismeri az anyagok tulajdonsága , 

alakíthatósága és felhasználása közti 

kapcsolatokat. 

Papír a környezetünkben 

Papír mint rostos anyag. 

Papírfajták. 

Papírgyártás. 

Hajtogatás jelei. 

A manuális készségek fejlesztése az 

anyagvizsgálat és az anyagalakítás 

során. 

Műszaki kommunikációs készség 

alapozása a szakszóhasználattal, 

műszaki rajzi elemek tapasztalásával. 

Kooperációs, együttműködési készség 

fejlesztése. 

Papír – anyagvizsgálat: „Miből 

készülhet?” Csoportosítás 

felhasználásuk alapján. 

Előrajzolás eszközei (alaklemez 

használata). 

Daraboló műveletek és szerszámai. 

Alakító műveletek: tépés, nyírás, 

gömbölyítés, redőzés, hajtogatás: 

felező, átló szegélyhajtogatás, 

zsebkendőhajtás, szalvétahajtás. 

Szerelő műveletek anyagai, eszközei 

(ragasztás). 

Tud rendszerezni a papírfajtákat vas-

tagságuk és felhasználásuk alapján. 

 

Terveihez egyszerű vázlat rajzot tud 

készíteni. 

 

Ismeri és tudja alkalmazni a papírhajto-

gatás jeleit. 

 

Fa és a természet kincsei 

Fa mint nyersanyag. 

Környezeti nevelés fejlesztése. 

Tudatosítani, hogy a fából készült 

Természet kincseiből készült termékek 

vizsgálata (háncs, vessző, faág, 

Tud felsorolni természetes anyagokat. 

Munkájához, terveihez tud megfelelő 
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Fával foglalkozó mesterségek. termékeink a természetes anyag tudatos 

átalakításával készültek. 

Ok-okozati összefüggés tapasztalása a 

fa keménysége és megmunkálhatósága 

között. 

 

kukoricaszár, vékony lécek), egyszerű 

munkadarab tervezése, készítése. 

Alakító műveletek: darabolás, csiszolás. 

Szerelő műveletek: ragasztás, kötözés. 

anyagot választani a természetes 

anyagok közül. 

Ismeri és balesetmentesen használja 

eszközeit. 

Fonal és textil 

Természetes alapanyagok, mesterséges 

alapanyagok. 

Összetétel, szerkezet, tulajdonság, 

funkció felfedeztetése a különböző 

textilfajták alapján. 

Konstrukciós képesség, 

eszközhasználat, kézügyesség 

fejlesztése. 

Ruházatunk alapanyagainak 

megfigyelése, fonalminták válogatása. 

Fonás. 

Egyéni igényre használati tárgy 

tervezése, készítése. 

Egyszerű öltések és a varrás eszközei. 

Meg tudja különböztetni a fonalat és  

a szövött termékeket környezetében, kü-

lönösen a ruházatában. 

Tud anyagot választani igényeihez. 

Képes balesetmentes eszközhasználatra. 

 

2. ÉPÍTETT ÉS SZERELT MODELLEK 2 

 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Építőelemek felhasználásával minta, 

rajz, fénykép alapján összetettebb 

alakzatok, szerkezetek összeállítása. 

 

 

Fejleszteni a tanulók technikai 

szemléletét a modell és a valóság 

viszonyának elemzésével.  

Fejlődjenek manuális képességeik 

(finommozgás) 

egyszerű szerkezetek kialakításában.  

 

Konstruálás egyéni elképzelések alapján 

próbálgatással.  

Nagyítás, kicsinyítés. 

Illeszkedik, billen fogalmi tapasztalása. 

Ismeri az illeszkedik, támaszt, 

támaszkodik, összeköt, áthidal, határol, 

tart, tartott technikai összefüggéseket a 

építőelemekből összeállított  

Szerkezetekben. 

Tudja a kicsinyítés, nagyítás 

különbségét. 

Lakás belső terei 

Szobabelső térbeli megépítése modell-

lapról, majd önálló elképzelés alapján. 

Az összeállított modellek (szerkezetek) 

részei közti kapcsolatok (illeszkedés, 

támasztás, áthidalás, határolás) vizsgá-

lata és alkalmazása egyéni konstruk-

ciókon. 

Gyakorlottság becslésben a hoszszúság 

mérésében. 

Statikus egyensúlyozás, a kéz erő-

szabályozó képességének fejlesztése a 

modellezés során. 

 

Makett építése látszati rajz alapján, 

építőelemekből. 

Térbeli tárgyi modellek 

szerelőelemekből.  

A működés feltételeinek megállapítása 

és biztosítása a modellen. 

Merevítés, rácsos szerkezet szerelése 

önállóan és társakkal. 

Jártas  egyszerű modellek utánzással 

történő összeállításában, az összeállított 

modellek kapcsolatainak feltárásában, 

elemzésében, annak mérlegelésében, 

hogy egy-egy elemet mely másikkal 

lehet helyettesíteni.  
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3. JELES NAPOK 

 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Mikulás 

Papír, textil, ezek közös alkalmazása. 

 

A családi és a közösségi együttélés 

érzelmi és tartalmi erősítése. 

Projektmódszer (pl. vásár). 

Gazdaságossági számítások. 

Fogyasztási szokások. 

Ismeri az ünnepekhez fűződő népi 

hagyományokat. 

 

Karácsony 

Természetes anyagok, papír. 

A tanult ismeretek és tevékenységek 

szintetizálása egy ünnepi funkcióra. 

Asztaldísz, ültető kártya, fenyődíszek 

készítése- 

Projektfeldolgozás. 

Ismeri az ünnepnapok jelképeit, az 

ünnepnapokhoz kapcsolódó 

tárgyalakítás szokásait. 

Farsang 

Papír, textil, agyag. 

A megoldási módok kiválasztásának 

pszichomotoros képesség fejlesztése 

Díszlet, álarc, jelmez készítése. 

Csoportmunka, egyéni munka egyéni 

ötletek alapján 

Képes a munkadarab elkészítéshez 

anyagot és műveleti sorrendet 

meghatározni. 

Nemzeti ünnep 

Fonal, szalag, zsinór. 

Kulturális örökségeink jellemző 

sajátosságainak ápolása. 

 

Háromszínű zsinórfonás. 

Fonalról és textilről tanultak gyakorlása, 

rendszerezése. 

Tud vonalszerű anyagot megerősíteni, 

tudatosan változtatni szerkezeti 

tulajdonságot. 

Húsvét 

Fonal, textil. 

Kombinációs pszichomotoros képesség 

fejlesztés 

Fonal és textilmunkákról tanultak 

összefoglalása.( pl. húsvéti fa). 

Fel tudja felhasználni a már megismert 

anyagokat az ünnepi készülődésben. 

Anyák napja 

Fonal, textil, papír, természeti anyag. 

Az ajándékozás élményének, örömének 

átélése. 

 

Ajándék készítése a megismert 

anyagokból. 

Különböző anyagok együttes 

alkalmazása. 

Képes tárgyat tervezéssel, önállóan 

és/vagy mintakövetéssel kivitelezni. 

 

4. ÉLETVITEL-HÁZTARTÁS 

 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A lakás belső terei 

A lakás funkcionális helyiségei. 

Berendezési tárgyak. 

 

A közvetlen környezet megfigyeltetése, 

annak gondozása, megbecsülése. 

Lakásbelsők és berendezések elemzése 

funkciójuk alapján. 

Egyéni igények megfogalmazása: terv 

vázlatrajz, körvonalrajz. 

Ismeri otthona nélkülözhetetlen 

berendezési tárgyait, azok anyagait, 

méreteit, funkcióit formáit. 

Bababútorok − babaház 

Bútorok anyaga, mérete, formája. 

Kialakítani és fejleszteni a környezet-

kultúra és tárgykultúra alapjait, szoká-

sait. Térérzékelés, konstruáló képesség 

Tárgyak alakja és terhelhetősége közti 

összefüggés kiemelése a különböző 

anyagok felhasználásával készült 

Tájékozott a méretarányokban, 

formákban. 
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fejlesztése többféle megoldás keresése  

a tervezésben. 

modellezési tevékenységben. 

Terezés, mérés, alakrajz, nagyítás, 

kicsinyítés. 

 

Munkamegosztás a családban. 

Házimunkák fajtái.  

   

A család szerepének erősítése. 

Önkiszolgálásra, egyszerű háztartási 

tevékenységek elvégzésére szoktatás. 

Egymás munkájának megbecsülésére, 

segítésére nevelni a tanulókat. 

Munkamegosztás, önként vállalt 

feladatok. Házimunkák csoportosítása 

nehézségi fokok szerint. 

Gazdálkodás az idővel. 

Házimunka pl. portalanítás algoritmusa. 

Ismeri a háztartási munkaformákat, a 

takarítás műveleteit, eszközeit, gépeit, 

anyagait, a háztartási balesetek forrását. 

 

Szolgáltatások a lakóhelyünkön:  

posta, bolt, bevásárlóközpont, 

vásárcsarnok, fodrász, patyolat. 

Fogyasztóvédelem. 

Fogyasztói kultúra elemeinek megis-

mertetése, tudatos fogyasztói magatar-

tás fejlesztése. 

Napi bevásárlás (hol, mit, mennyiért, 

mennyi idő alatt?). 

Gazdálkodás, bevétel, kiadás, 

megtakarítás. Szolgáltatások a 

takarékosságban 

Szituációs játék. 

Tudja hogy az igényeit, szükségleteit 

kielégítő terméket, árut, szolgáltatást  

hol tudja beszerezni. 

Asztalterítés 

Ünnepi terítés. 

Teríték részei, funkciójuk, anyaguk. 

Kultúrált étkezési szokások megisme-

rése, alkalmazása. 

Szalvéta hajtogatás, papírgyűrű, a 

terítés textíliái. 

Képes meghatározni az alapteríték 

elemeit, azok anyagi tulajdonságait. 

 

5. KÖZLEKEDÉSI ISERETEK 2 

 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Közlekedési jelzőtáblák 

A KRESZ utasít, jelez, tilt, szabályoz. 

Felkészíteni a tanulót a balesetmentes, 

kultúrált közlekedésre,  

a közlekedési szokások, illemszabályok 

és előírások betartására. 

Útjelző táblák készítése (terepasztal). 

 

Felismeri a tájékoztató, utasító, veszélyt 

jelző, tiltó közlekedési jelzőtáblák 

jellegzetes alakját, színét. 

 

A gyalogos közlekedés  

Szabályai. 

Jelzőlámpa, gyalogátkelő, úttest. 

Közlekedéssel kapcsolatos helyes 

ismeretek és magatartási szokások 

alakítása a gyalogos közlekedésben 

Terepasztal, közlekedési játék kivitele-

zése, használata. 

Felismeri és meg tudja megnevezni a 

gyalogos közlekedést irányító 

jelzőtáblákat. 

Közlekedési eszközök 

Biztonságos tömegközlekedés feltételei. 

 

 

 

Figyelemirányítás a tömegközlekedés 

jelentőségére. 

Veszélytudat kialakítása (a járművek 

használatával kapcsolatos ve-

szélyhelyzetek ismerete). 

Forgalomirányítás és jelzései: jelzőtáb-

lák, jelzőlámpák, gyalogátkelőhelyek, 

biztonsági sáv. 

Vasúti átjáró, sorompók. 

Felszállás, leszállás. Írott és íratlan 

Képes megfogalmazni a 

tömegközlekedési eszközök 

használatához szükséges tennivalóit 

(jegy, bérlet, megálló stb.), a tö-

megközlekedési eszközön alkalmazott 



180 

szabályok utazás alkalmával. illemszabályokat. 

Közlekedési gyakorlat 

 

 

 

Veszélyhelyzetet előidéző magatartások 

jellemzői és azok megelőzésének 

módjainak megismerése. 

Közlekedés járművekkel, 

tömegközlekedés. 

 

Képes teljes biztonsággal közlekedni 

gyalogosként, ismerve a gyalogos 

közlekedés veszélyhelyzeteit. 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

A tanuló képes-e 

- kiválasztani önállóan (kis segítséggel) a megismert anyagok közül tulajdonságaik alapján az anyagot ; alakítani, szerelni, tárgyat készíteni; 

- terveit szóban kifejezni; 

- munkáját értékelni; 

- összehasonlítani alakjuk és színük szerint a közlekedési jelzőtáblákat, gyalogosok közlekedési helyzeteit elemezni terepasztalon, kép alapján, 

leginkább a gyakorlatban; 

- megnevezni környezetében megtalálható rögzítési módokat; 

- megnevezni a jeles napokhoz fűződő emberi tevékenységeket? 

 

A tanuló ismeri-e 

- a térbeli építés alapelveit, gyakorlatát; 

- a műveleti sorrendeket, a használatos eszközöket; 

- az építőkészlet, szerelőkészlet elemeinek, elemcsaládjainak nevét; 

- a kicsinyítés, nagyítás közti különbségeket? 

 

A tanuló képes-e 

- egyszerű modell felépítésére egyéni elképzelés alapján; 

- terveinek megfelelően anyagot alakítani; 

- a lakás belső tereinek megnevezésére funkciójuk alapján; 

- legalább 4-5 lakberendezési tárgy felsorolására, funkciójuk megnevezésére; 

- háztartási munkák megnevezésére (3-4); 

- balesetmentes anyagalakításra; 

- munkahely rendjének betartására? 
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3. ÉVFOLYAM  

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1 

 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 
1. Anyagok és alakításuk  14 

2. Épített és szerelt modellek  3 

3. Jeles napok  6 

4. Életvitel-háztartás 10 

5. Közlekedési ismeretek 4 

 

1. ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK 3 

 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A papír otthonunkban:  

a lágy papír, karton, lemez érzékszervi 

összehasonlítása 

(téphetőség, hajlékonyság, vastagság, 

rugalmasság, felületi tulajdonságok stb. 

szerint) és sorba rendezése. 

 

Hasznos, játékos tárgyak készítése 

közben elsajátítani a műszaki 

kommunikáció alapjait, mint  

a tervezés lényeges részét. 

A papír tulajdonságainak felismerése, 

papírkészítés. 

Papír újrahasznosításának jelentőségét 

felismerni. 

Anyagok összeválogatása használati 

tárgyak készítéséhez a szerkezet, a 

tulajdonság, funkció összefüggéseire 

alapozva. 

Munkamenet összeállítása műszaki rajz 

alapján. Méretek leolvasása rajzokról. 

Mérés, előrajzolás vonalzóval. 

Mérési eredmények följegyzése. 

 

Ismeri a lágy papírok, kartonok, 

lemezek jellegzetes tulajdonságait és a 

felhasználhatóságuk közti kapcsolatot. 

Ismeri és meg tudja megnevezni a 

munka tervezésének főbb fázisait, a 

műszaki kommunikáció jeleit, 

vonalfajtákat, a méretmegadás elemeit 

(méretvonalat, méretsegédvonalat, 

méretnyilat, méretszámot). 

Fonal és textil: 

fonalak és textíliák szerkezetének meg-

figyelése. Fonal sodrása. 

Fonal és szövet közti azonosságok, kü-

lönbségek. 

Kéz finommozgásainak fejlesztése. 

Gazdaságosságra, anyagtakarékosságra 

nevelés. Tudatos fogyasztói magatartás  

alakítása. 

Anyagvizsgálatok. Különböző 

textiltermékek összehasonlító elemzése. 

Kézi varrás műveletinek gyakorlása 

hasznos tárgy készítése során. 

Fonal és textilgyűjtemény készítése. 

Képes fonal- és textilalakító 

alapműveletek önálló kivitelezésére. 

. 

Fából készíthető szerkezetek összeállí-

tása. 

A fa feldolgozása és felhasználása ott-

hon, iparban, művészetben. 

Természetes és mesterséges anyagok 

közti különbségek felfedezése. 

Konstruáló képesség fejlesztése. 

Elképzelés, tervvázlat, mérés, jelölés az 

anyagon, megmunkálás, összeszerelés, 

kipróbálás. 

Faipari szakmák megnevezése. 

Képes az élővilág és a tárgyi környezet 

kapcsolatának felismerésére. 

Környezetünk fából készült 

termékeinek megnevezésére, a 

természetvédelem jelentőségének 
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belátására. 

Fémek a környezetünkben:  

Lágy alumíniumhuzal darabolása, ala-

kítása. 

 

 

 

Életkorának, fejlettségi szintjének 

megfelelően alakuljanak manuális 

képességei. 

Fedezze fel környezetének különböző 

fémtárgyait és azok funkcióit. 

Fémtárgyak, eszközök megfigyeltetése 

funkciójuk alapján. 

Fémek különbözőségének tapasztalása. 

Anyagvizsgálat. 

A szükséges szerszámok és eszközök 

balesetmentes használata. 

Meg tudja nevezni környezetének 

fémből készült tárgyait, berendezéseit. 

Ismerje az alumíniumhuzal és szalag 

jellegzetes tulajdonságait, 

felhasználhatóságát, legalapvetőbb 

megmunkálási módokat, szerszámokat. 

Kiállítás szervezése Tanult ismeretek tevékenységek 

rendszerezése. 

Kiállítás tárgyi feltételeinek tervezése, 

kivitelezés, értékelés. 

Képes saját és mások munkájának 

értékelésére, megbecsülésére. 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

A tervező munkájában a műszaki rajzi ismeretek alkalmazása, a rajzok szabványossága, pontossága, tisztasága, rajzolvasási képesség. 

A készített munkadarabok, modellek megfelelnek-e céljuknak, funkciójuknak? 

A munkadarabok és modellek kivitelezése. 

Önálló műveleti sorrend megállapítása, eszközválasztás a papír-, fonal-, textilmunkáknál. 

Balesetmentes munkavégzés. 

 

2. ÉPÍTETT ÉS SZERELT MODELLEK 

 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Álló és mozgó szerkezetek jellemzői. 

Merev, stabil kötések, csavarozás. 

Modellalapú gondolkodás fejlesztése, 

szerkezetek azonossága és különbsége. 

 

Szerelőelemekkel végzett gyakorlatok, 

merev kötések létrehozása. 

Tud megnevezni a környezetében ta-

lálható merev kötéseket. 

Technikai fejlődés  

Csúszás, gurulás, lengés, csuklózás, 

forgás megvalósítása szerkezetekben. 

Technikai gondolkodásmód fejlesztése. 

Technikatörténet. 

Mozgó modellek tervezése, 

kivitelezése. 

Kerék története. 

Tud megnevezni a környezetében ta-

lálható mozgó szerkezeteket. 

Játékok konstruálása 

Hely és helyzetváltoztatásra alkalmas 

mozgó modellek és szerkezetek. 

 

Játszótérnek mint technikai rend-

szernek megismerése. 

Játszótér elemei. 

Játszótéri játékok elemei, azok 

szerkezeti kialakításának tudatosítása. 

Játszótértervezés, modellezés. 

Játék tervezése, kivitelezése. 

Projektmunka, csoportmunka. 

Képes hasonlósági szempontok 

megnevezésére a modellek és a 

valóságos tárgyak között. 
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AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

Ismerje az elemcsaládokat, a szerelőkészlet elemeit 

Tudja megkülönböztetni az álló és mozgó szerkezeteket (forgó, lengő, csúszó, csuklózó). 

Tudjon épített és szerelt modellek elemezni. 

Legyen képes 4-5 elem együtteséből egyszerű szerkezetet kialakítani. 

 

3. JELES NAPOK 

 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Téli ünnepek 

Mikulás − papír, textil, dobozok, ezek 

közös alkalmazása. 

Karácsony − természetes anyagok, 

papír (asztaldísz, csomagolás, 

fenyődíszek). 

Farsang − papír, textil, agyag, (álarc, 

jelmez). 

A családi és a közösségi együttélés 

érzelmi és tartalmi erősítése. 

Kulturális örökségeink, hagyományaink 

jellemző sajátosságainak ápolása. 

A tanult ismeretek és tevékenységek 

szintetizálása egy ünnepi funkcióra. 

 

Projektek szervezése: 

ötletelés, terezés, szervezés, kivitelezés, 

kipróbálás, értékelés, bemutatás 

folyamatának végigvezetése. 

Tud igényeket, szükségleteket megfo-

galmazni, a kivitelezésre javaslatot 

tenni. 

Képes más tantárgyak ismereteit 

szintetizálni egy adott projekten belül. 

Tavaszváró ünnepek − fonal, textil, 

papír, természeti anyagok tudatos 

alkalmazása. 

Nemzeti ünnepre, húsvétra, anyák 

napjára való felkészülés. 

 

 

 

A családi és a közösségi együttélés  

érzelmi és tartalmi erősítése. 

Kulturális örökségeink, hagyományaink 

jellemző sajátosságainak ápolása. 

A tanult ismeretek és tevékenységek 

szintetizálása egy ünnepi funkcióra. 

Projektek szervezése 

ötletelés, tervezés, szervezés, 

kivitelezés, kipróbálás, értékelés, 

bemutatás folyamatának végigvezetése. 

 Tud megismert anyagokat felhasználni 

az ünnepi készülődésben. 
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AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

Ismeri-e a tanuló  

 az ünnepekhez fűződő hagyományokat; 

 a jeles napokhoz fűződő emberi tevékenységeket az ünnepnapok jelképeit; 

 az ünnepnapokhoz kapcsolódó tárgyalakítás szokásait? 

 

Tud-e a tanuló a megismert anyagok közül céljainak megfelelően választani? 

Képes-e a tanuló terveinek megfelelően anyagot alakítani, társaival együttműködve dolgozni? 

 

4. ÉLETVITEL − HÁZTARTÁS 

 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Házak, lakások, otthonok 

Háztípusok városon és falun. 

 

Megismertetni azokat az emberi  

igényeket, szükségleteket, amelyért az 

ember házakat épített, épít, berendez. 

Lakókörnyezetünk építményeinek 

megfigyelése, csoportosítása. Épített 

környezet elemeinek rendszerezése. 

Fel tudja sorolni a házak, lakások 

funkcióit, feladatait. 

Lakások belülről 

Alaprajz, alapterület, funkcionális 

helyiségek. 

Megfelelő technikai motívumok 

kialakítása a tanulókban lakó-

környezetükről, otthonukról, az otthon 

technikai egységeiről. 

Lakások helyiségeinek funkció szerinti 

csoportosítása. 

Lakásalaprajz készítése négyzetrácsos 

lapra. 

Kicsinyítés. Becslés, számolás. 

Ismeri a lakás beosztását, képes a lakás 

helyiségeinek funkció szerinti 

megkülönböztetésére. 

Otthon a lakásban 

Lakberendezés, rész és egész 

kapcsolata. Tárgyak az otthonunkban. 

Bemutatni azokat a célszerű emberi te-

vékenységeket, amelyeket az ember 

azért végez, hogy mindennapi szükség-

leteit kielégítse és jól érezze magát ott-

hon. 

Használati tárgy, dísztárgy, berendezési 

tárgy, tárgyi környezet elemzése képek, 

dokumentumok alapján. 

Ismeretterjesztő anyagok használata. 

Megkülönböztetni a lakás 

otthonosságának szükséges elemeit. 

Korszerű eszközök otthonunkban A technikai fejlődés hatásának értéke-

lése. 

Csoportosítás, rendszerezési képesség 

fejlesztése. 

A mindennapi emberi tevékenységet 

megkönnyítő eszközök megismerése 

csoportosítása energiaforrásuk szerint, 

használatuk gyakorlása. 

Az otthon technikai folyamatainak, el-

járásainak (fűtés, világítás, főzés, mele-

gítés, mosás, takarítás stb.) áttekintése. 

Tud tetszőleges háztartási, 

kommunikációs eszközt, gépet 

bemutatni. 
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Étkezési szokásaink 

 

Egészséges életmódra szoktatás. 

Algoritmikus gondolkodás fejlesztése. 

 

Így készül a narancsital. Algoritmus ki-

dolgozása adott konyhatechnológiára.  

Képes az egészséges táplálkozás 

feltételeinek felsorolására. 

Gazdálkodás 

Bevétel, kiadás. 

Közgazdasági szemlélet alapozása. 

Beláttatni, hogy a háztartási munka 

(korra és nemre való tekintet nélkül) 

hozzátartozik az emberi léthez. 

Gazdálkodás idővel, napirend készítése. 

Gazdálkodás pénzzel, zsebpénznapló. 

Boltban vásárlás vagy saját készítés. 

Miből készül? Hogyan készül? Menyibe 

kerül? 

Tud felsorolni, indokolni rendszeres 

napi tevékenységeket,  rendszeres 

kiadásokat. 

Megnevezni takarékossági eljárásokat. 

Ünnep a családban 

Helyes étrend, ételhigiénia. 

Családi együttműködés, munkameg-

osztás igénye. 

Szituációs játékok csoportmunkában. 

Feladattervek. 

Gazdasági számítások. 

Képes meghatározni feladatokat a 

családi együttélésben. 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

Tudja-e a tanuló  

 lakásának helyiségeit, azok funkcióját meghatározni; 

 felsorolni 3-4  berendezési tárgyat funkciójukkal együtt; 

 bemutatni egy háztartási eszközt vagy gépet (régen és ma)? 

 

Ismeri-e  

 a munkamegosztás alapvető módjait; 

 saját feladatait a családjában; 

 az egészséges táplálkozás alapelveit? 

 

Képes-e alaprajzot értelmezni, készíteni; napirendet, gazdasági naplót vezetni? 

 

5. KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK 

 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Közlekedési eszközök csoportosítása 

 

Ki kell alakítani a közlekedési esz-

közökre, azok használatára vonatkozó 

hasznosságtudatot, de egyúttal be kell 

Közlekedési eszközök rendszerezése. 

Csoportmunka, szituációs játékok. 

Ismeri a tömegközlekedési eszközök 

használatára vonatkozó szabályokat. 
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mutatni a közlekedés veszélyhelyzeteit. 

A közlekedés irányítása 

 

A lakóhelyhez kötődő konkrét 

helyzetelemzések járuljanak hozzá a 

szabályismeretekhez, szabályal-

kalmazásokhoz. 

Jelzőlámpa modellezése a megismert 

anyagokból. 

Terepasztalon közlekedési helyzetek 

modellezése. 

Felismeri a biztonságos közlekedést 

segítő közúti létesítményeket, azok 

feladatai; a forgalom-irányítást szolgáló 

fényjelző készülékek jelzései. 

Utazás vasúton 

Vasúti információk rendszerezése. 

Vasút jelentőségének belátása  

a személy- és teherszállításban 

Balesetveszélyek elkerülésének módjai. 

Útvonalterv osztálykiránduláshoz. 

Szituációs játék: információ, jegyváltás. 

 

Internetes menetrend. 

Ismeri a vasúti közlekedés alapvető 

szabályait. 

Közúti közlekedés gyakorlása (terep-

asztal, KRESZ-park). 

Közlekedési ismeretek rendszerezése, 

összefoglalása. 

Magabiztos közlekedési ismeretek és 

szabálykövető magatartás. 

Közlekedési információs anyag 

összeállítása a lakóhely közlekedéséről. 

Tud  biztonsággal gyalogosan és 

tömegközlekedési járművön közlekedni. 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

 A közvetlen lakókörnyezet úthálózatának, forgalmi jellemzőinek ismerete. 

 A közlekedési eszközök csoportosítása (kik használják, hol használják). 

 A gyalogos közlekedés szabályainak teljes körű ismerete és a szabálykövető magatartás. 
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4. ÉVFOLYAM  

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1 

 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 
1. Technikatörténet  7 

2. Műszaki ábrázolás  4 

3. Modellezés 12 

4. Gépek a környezetünkben 2 

5. Jeles napok − életvitel − háztartás 8 

6. Közlekedési ismeretek 4 

 

1. TECHNIKATÖRTÉNET 

 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Tematikus részegységek:  

Háborítatlan természet. 

Első lépések a természet 

meghódítására. 

Az ember meghódítja a vizet. 

Az ember már várakat épít. 

Az ember felhasználja a természet 

energiáját. 

Az ember megépíti a vasszerkezetű 

hidat. 

Az ember a levegőt is meghódítja. 

 

 

 

 

 

A modellezéssel, anyagalakítással 

együtt azokba beépítve is kialakítani a 

technikai fejlődést értő, értékelő 

szemléletmódot. 

A technikai fejlődés főbb állomásainak 

felismertetése, az okok megláttatása. 

Tudatosítani a tanulókkal, hogy  

az ember környezetei (természeti 

környezet, társadalmi környezet, 

technikai környezet) nem választhatók 

el egymástól. 

 

 

Tematikus képek alapján az alábbi gon-

dolatlánc szerint elemezés: 

Hogyan élt az ember? Hol lakott, 

milyen építményei voltak?  

Milyen anyagokat adott a természet az 

ember számára? 

Hogyan tudta átalakítani az anyagokat 

saját igényeinek megfelelően? 

Milyen szerszámai, eszközei voltak? 

Mivel táplálkozott? Ruházata miből ké-

szült? 

Hogyan közlekedett? Jellegzetes 

mesterségek, foglalkozások.  

A lakóhely jellegzetes technikatörténeti 

emlékeinek bemutatása. 

 

Ismeri  a technika fejlődéseinek főbb 

állomásait. 

 

Ismeri a technika jelentőségét az ember 

életében.  

 

Tud megnevezni technikai fejlesztést 

befolyásoló tényezőket. 
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AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

 Ismerje a tanuló a technika fejlődésének főbb állomásait. 

 Tudja a technika szükségességét az ember életében. 

 Képes megnevezni technikai fejlesztést befolyásoló tényezőket. 

 

2. MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS 

 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A műszaki ábrázolás jelei. 

A méretmegadás elemei. 

A tárgyak nézeti képeinek származ-

tatása. 

 

A tanulók absztrakciós képességeinek 

fejlesztése, a műszaki ábrázolás 

alapelemeinek tudatosítása. 

Építőelemek felismertetése vetületi 

képek alapján. A mérés és a rajzesz-

közök használatának gyakorlása 

hasznos tárgy vagy modell tervezése 

során A feladat elképzelése, megoldási 

tervek készítése. 

Tud alakrajzot, nézetrajzot és a tárgyat 

megfeleltetni 

Képes egyszerű műszaki rajz 

olvasására, mérési eredmények 

feljegyzésére, méretek leolvasására 

rajzos ábrákról. 

Vetületi ábrázolás (3óra) 

Tervezési, rajzolvasási, rajzkészítési 

gyakorlatok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Térérzékelés fejlesztése. 

A tervezési képesség fejlesztése: 

képzelet, lényegkiemelés. 

Vázlatrajz készítése, becslés, alak-

felismerés, arányok mérlegelése, 

rajzeszközök használata, mm 

pontosságú mérés, többféle megoldási 

terv készítése, legmegfelelőbb kivá-

lasztása, döntési képesség, értékelés 

adott szempontok szerint. 

Nézeti képek olvasása, készítése, 

értelmezése. 

Képes tervezésre: lényegkiemelés, 

térérzékelés, vázlatrajzkészítés, becslés, 

alakfelismerés, arányok mérlegelése, 

rajzeszközök használata, cm pontosságú 

mérés, rajzolás. 
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AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

 Ismeri a tanuló a vetületképzés szabályait. 

 Tudja a tanuló a síkbeli méretezett rajz készítésének elveit, rajzeszközök használat; mérési eredmények feljegyzését, méretek leolvasását 

rajzos ábrákról. 

 Képes a tanuló alakrajz, nézetrajz és a tárgy megfeleltetésére; egyszerű műszaki rajzok olvasására. 
 

3. MODELLEZÉS 

 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Barlangtól a mai településig  

Az építkezés anyagainak rendszerezése. 

Az agyag felhasználása napjainkban. 

 

Rendszerezési, összehasonlító képesség 

fejlesztése (környezetünk anyagai, 

eredetük 

felhasználásuk, tulajdonságaik, 

megmunkálás műveletei, szerszámai). 

Ősi lakhelyek: agyagkunyhó, pásztor-

kunyhó, vályogház stb. modellezése. 

Csoportmunka. 

Ismeri az építés főbb anyagait, az agyag 

mint természeti anyag tulajdonságait. 

Szövés, szövőkeret 

Fáról tanultak ismétlése. 

Szövet szövése, fonalszerű, lapszerű 

anyagok (szálirány, keresztirány). 

Az emberi alkotótevékenység 

folyamatának bemutatása, átélése 

egyszerű használati 

tárgy tervezése, kivitelezése során. 

1.Szövőkeret tervezése, kivitelezése. 

2. Szövés. 

Ismeri a szövés alapelemeit, eszközeit 

és egyszerű gyakorlatát. 

Vízi közlekedés 

Vízi járművek fejlődéstörténete. 

Víz és szél energiájának hasznosítása. 

Vízi jármű irányítása. 

Vitorla, kormány szerepe, anyaga, 

alakja. 

 

A tanulók alkalmazkodási, cselekvési és 

együttműködési képességének 

fejlesztése. 

Lényegkiemelő képesség alakítása a 

hasonlósági (azonos, különböző) 

tulajdonságok alapján. 

Kísérletek úszó fatörzzsel. 

Tutaj alapjának tervezése, kivitelezése. 

Műszaki rajz ismeretek alkalmazása. 

Vitorla, kormány tervezése, kivitelezés. 

Egy adott terv megvalósítása algoritmus 

segítségével és önállóan. 

Szélenergia hasznosítás 

Mozgásátalakítás. 

Alumínium tulajdonságai és alakítása. 

Kartonalakítás. 

Különböző anyagok szerelése. 

A természeti energiák (víz, szél) 

felhasználási módjainak, átalakításának 

bemutatása. 

Az ember természetátalakító tevé-

kenységének értékelése napjainkban. 

Vitakészség fejlesztése. 

Szélmalom elemzése funkció alapján. 

Szélmalom modell tervezése, anyagvá-

lasztás (karton, alumíniumlemez) ezek 

alakítása, szerelő műveletek. 

Tud papírfajtákat rendszerezni 

tulajdonságaik alapján. 

Felsorolás szintjén ismerni az egyszerű 

energiaátalakítási folyamatokat. 
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Tárgyak alakja és terhelhetősége 

Formák anyagszerkezetek, épített szer-

kezetek elemzése. 

Hídépítés szakmái. 

 

A természetes és mesterséges formák 

közti különbségek felismertetése, ok-

okozati összefüggés keresése. 

 

Kísérlet különböző szerkezetekkel 

(sima, redőzött, gyűrt, „szendvics”-

szerkezet). 

Hidak elemzése, hídmodell tervezése, 

kivitelezése fémépítő, karton, 

hurkapálca felhasználásával adott 

teherbírásra. 

Tudja, hogy ma már nem élhet  

az ember technikai környezete nélkül. 

 

 

 

Ahol szüleinkkel élünk 

Lakásunk külső és belső környezete. 

 

Tudatosítani, hogy az otthonuk, a 

háztartás és eszközeink fejlettsége is 

célszerű emberi tevékenység 

eredménye. 

A lakások, otthonok külső és belső 

környezetének megfigyeltetése, 

fejlődésük vizsgálata. 

Lakásalaprajz. 

Ismeri a mindennapi létünk 

nélkülözhetetlen technikai elemeit. 

Kiállítás. Objektív önértékelésre nevelés. 

Saját munka bemutatása. 

Kiállításra munkadarab válogatása. 

Kiállítás környezetének rendezése. 

Képes saját és mások munkájának 

értékelése. 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

Ismerje tanuló  

 az építés főbb anyagait megkülönböztetve a természetes és mesterséges anyagokat; 

 a technikai fejlődés változásának okait kiváltó tényezőket;  

 a modell és valóság viszonyát. 

Legyen képes a tanuló egyszerű tárgyak, játékok, modellek tervezésére, kivitelezésére, kipróbálására önállóan, illetve különböző mértékű 

segítséggel. 

4. GÉPEK A KÖRNYEZETÜNKBEN 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Környezetünk gépei 

Gépek fő részei. 

Gépek energiaforrásai. 

A mozgásátvitel szükségességét és 

lehetőségét bemutatni. 

Gépek otthonunkban. 

 

Bemutatni, hogy a technikai kultúra 

alakulása során a gépek milyen 

jelentőséggel bírtak, milyen veszélyeket 

rejtettek és rejtenek az ember számára. 

Megismertetni a környezetükben 

(otthon, iskola, közlekedés stb.) 

előforduló gépek közös jellemzőit, 

különbözőségeiket. 

Játékos ismerkedés a gépekkel. 

Egyszerű szerkezet kialakítása 

szerelőkészletből. 

Vásárlási és vagy használati tanácsadó 

készítése egy kiválasztott gépről. 

 

 

Tud felsorolni gépeket a környezetéből. 

Képes a gépek funkciójának 

megfogalmazására és a 

 fő részeinek megnevezésére. 

Ismeri a gépek előnyeit, veszélyeit.  
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AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

 Ismerje fel a tanuló a gépek szerepét az ember életében, a gépek jellegzetes anyagát, fő részeit, a mozgásátvitel szükségességét és 

lehetőségét. 

 Tudja a környezetében leggyakrabban előforduló gépek rendeltetését megfogalmazni. 

5. JELES NAPOK − ÉLETVITEL − HÁZTARTÁS 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Téli ünnepek 

Vendégvárás, vendég meghívása, aján-

dékozás. 

Ünnepi szokások rendszerezése. 

Információ gyűjtése az ünnepi te-

vékenységekhez. 

Ötletelés, igény megfogalmazása, egy-

szerű tárgy készítése tanulói 

szükségletre a már megismert 

anyagokból. 

Projektmunkák, csoportmunkák. 

. 

Képes tevékenység dokumentálására 

(rajzban, írásban). 

Tavaszi ünnepkör 

Anyagalakítás, háztartási tevékenysé-

gek. 

A tanult ismeretek rendszerezése, 

szintetizálása. 

Információgyűjtés az ünnepi 

tevékenységhez és dokumentálás. 

1−4 osztályban megismert anyagok 

alkalmazása a tanult műveletek gyako-

roltatása, rendszerezése. 

Ismer ünnepnaphoz kapcsolódó 

szokásokat, képes ezek felsorolására. 

 

Konyha és eszközei  

Konyhatechnológia. 

Konyhák régen és ma. 

A jövő konyhája. 

A konyhatechnológiai műveletek, 

sorrendiségének megismertetése, 

rendszerezése egyszerű étel elkészítése 

során. Igényesség a környezet tisztasága 

iránt. 

A leggyakrabban használt háztartási 

eszközök funkcióját, szerkezetét, 

gazdaságos, takarékos használatát 

elsajátítani. 

Be tud mutatni egy konyhai eszközt, 

gépet (funkciója, története, részei, 

anyaga, használata, tisztítása ). 

Ismeri kedvenc ételét, fel tudja sorolni 

összetevőit, az elkészítés műveleteit 

Születésnapomra készülök 

Meghívó, meghívás. 

Takarítás. 

Játéktervezés. 

Ételkészítés. 

Terítés. 

 

Összetett háztartási munkafajták, 

munkaformák, munkaszervezési 

módok, a családi szerepek bemutatása.  

A családi együttélés, munkamegosztás, 

az önellátás, a lakásgondozás alapvető 

módjainak ismerete. 

Esztétikus környezet igényére nevelés, 

környezetvédelem  a lakásban és a 

lakóhely környékén. 

Projektmunka 

 

Összetett háztartási feladatok résztevé-

kenységekre bontása,  a résztevékenysé-

geket rangsorolása. 

 

Elemi háztartás technikai műveletek el-

végeztetése. 

 

Gazdasági számítások. 

 

Fogyasztási szokások elemzése. 

Képes 3-4 háztartási munka 

megnevezésére 

 

Képes a környezet tiszteletére és 

védelmére. 

 

Ismeri a takarékosság, gazdaságosság 

lehetőségeit a háztartási munkákban 
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AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

Ismerje a tanuló…  

 a gyerekek feladatait a családban, a családi szerepeket; 

 a konyhatechnológiai műveletek sorrendiségét egyszerű étel elkészítése során; a leggyakrabban használt háztartási eszközök funkcióját, 

szerkezetét, gazdaságos, takarékos használatát. 

 

Tudjon a tanuló…  

 összetett háztartási feladatot résztevékenységekre bontani, a résztevékenységeket rangsorolni; 

 meghatározni személyes tennivalóit a családi munkamegosztásban; 

 

Legyen képes…  

 igényeit megfogalmazni, ötleteit elmondani az ünnepi készülődés során,  

 tervet készíteni munkájához; 

 egy konyhai eszköz, gép bemutatására (funkciója, története, részei, anyaga, használata, tisztítása stb.). 

 

6. KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK 

 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Közlekedési eszközök csoportjai; kü-

lönleges eszközök. 

 

A tanulók felkészítése a biztonságos, 

balesetmentes közlekedésre  

a gyalogos közlekedési szabályok 

gyakoroltatásával. 

A balesetmentes járműhasználat 

szabályainak felismerése, magyarázata. 

Lakóhely közlekedésének elemzése. 

Tanulmányi séta, szituációs játék. 

 

Ismeri a gyalogos kötelességeit és jogait 

a közúti közlekedésben. 

A kerékpár mint környezetbarát közle-

kedési eszköz. 

A kerékpár funkcionális egységei. 

Biztonságos kerékpározás feltételei.  

Biztonsági felszerelések. 

A kerékpárosra vonatkozó közlekedési 

szabályok, veszélyhelyzetek 

felismerése, megismertetése. 

 

A kerékpár vezetésére vonatkozó szabá-

lyok gyakorlása: le- és felszállás, 

egyenes haladás és kanyarodás, követési 

távolság.  

Gyorsítás, lassítás. 

Biztonsági eszközök anyaga, működése, 

Tudja a kerékpáros közlekedés 

szabályait, a kerékpárosokra vonatkozó 

jelzőtáblák, útburkolati jelek jelzéseit.  
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használata. 

Közlekedési játék A közlekedésről tanultak ismétlése, 

rendszerezése. 

Terepasztal tervezése, kivitelezése, mo-

dellezése. 

 

Társasjáték tervezése, kivitelezése a ta-

nult anyagokból és műveletekkel. 

Ismeri a közlekedési eszközöket, a 

gyalogos közlekedés szabályait. 

Közlekedési teszt 

 

A közlekedéssel kapcsolatos helyes 

magatartási szokások, elvárt 

udvariassági szabályok rendszerezése, 

alkalmaztatása. 

 

Az úttesten való átkelés szabályainak is-

merete, tudatos gyakorlati alkalmazása. 

Járműhasználattal kapcsolatos veszély-

helyzetek elemzése, a balesetek megelő-

zési lehetőségeinek ismerete.  

Gyakorlatok, szituációs játékok, 

KRESZ-teszt, KRESZ-játékok. 

Alkalmazza a gyalogos közlekedés 

szabályait. 

 

Ismeri és alkalmazza az udvarias 

magatartási szokásokat. a 

közlekedésben. 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

 Az úttesten való átkelés szabályainak ismerete, tudatos gyakorlati alkalmazása. 

 Járműhasználattal kapcsolatos veszélyhelyzetek elemzése, a balesetek megelőzési lehetőségeinek ismerete. 

 A kerékpáros közlekedés szabályainak ismerete. 

 A kerékpár vezetésére vonatkozó szabályok ismerete: le- és felszállás, egyenes haladás és kanyarodás, követési távolság. 

 A kerékpár közlekedésbiztonsági berendezéseinek felsorolása. 

 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A 4. ÉVFOLYAMRÓL 

 

A munka és a technika szükségessége, jelentősége és szerepe az emberi életben, haszna és veszélyei terén: 

 Tudja felsorolni a természetes és mesterséges környezet néhány elemét. 

 Konkrét esetekben ismerje fel a technikai problémát. 

 Nevezze meg környezete tárgyainak anyagát. 

 

Dokumentumismeret (tárgy, könyv, hálózati dokumentum). 

 Keressen tanári irányítással saját tapasztalatai alapján megoldásokat technikai problémahelyzetekre. 

 

Az alkotás folyamata, a gyakorlati probléma-felismerési és problémamegoldó folyamat terén 
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 Fogalmazza meg szóban, tanári segítséggel az adott technikai problémát. 

 Terveit tudja megjeleníteni szóban, írásban, rajzban, tárgyi alkotásban. 

 Tudjon elkészíteni egyszerű műveletekkel, alapszerszámokkal vagy kézzel tárgyat, modellt.  

 Mondja el a munkafolyamatot rajzos folyamatábráról. 

 Állapítsa meg, hogy egy anyagon belül az egyes fajták tulajdonságai hogyan befolyásolják a megmunkálhatóságot. 

 Azonosítsa a térbeli képet a tárggyal. 

 Tudjon becsülni, mérni, egyszerű műszaki ábrát készíteni terveihez. 

 Mutasson be egy általa megismert szakmát. 

 Mondja el elemi szinten a gazdálkodás, takarékosság, szolgáltatás lényeges jegyeit. 

 

Munkavégzési és tanulási, magatartási szokások terén 

 Vegye figyelembe az építés során az arányokat, oldja meg a tárgy és a funkció összhangját. 

 Mutasson rá a megismert anyagok legjellemzőbb tulajdonsága és a felhasználhatósága közötti összefüggésre. 

 Válassza ki a tanult megmunkáláshoz szükséges szerszámot, eszközt. 

 Alkosson véleményt adott technikai probléma megoldásáról. 

 Törekedjen a tanult eljárások, munkafogások szabályos alkalmazására, elvégzésére. 

 Soroljon fel alapvető háztartási munkát. 

 Egészséges életvitel alapelveinek ismerete és alkalmazása. 

 Környezettudatos magatartást tanúsítson. 

 Ismerje lakhelyének közlekedési rendjét. 

 Balesetmentes közlekedésre legyen képes. 
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TESTNEVELÉS ÉS SPORT 

 
Bevezető és kezdő szakasz 

(1–4. évfolyam) 
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BEVEZETÉS 

 

A tanterv alapfeladatként fogalmazza meg a mozgásműveltség kialakítását, a kondicionális és koordinációs képességek (erő, ügyesség, 

gyorsaság, állóképesség) fejlesztését. A tananyag tartalma, annak feldolgozása közvetlenül szolgálja az egészségvédelmet, a tanulók fizikai 

állapotának javítását, teherbíró képességük növelését. A tanító segítse a gyermek természetes mozgásigényének érvényesülését, alakítsa ki 

bennük a mindennapi testedzés iránti igényt. Ennek érdekében alapvető cél a testmozgás, testnevelés tantárgy megszerettetése. A testnevelési óra 

minden egészséges tanuló számára kötelező. A tanulók mozgástulajdonságai, fizikai állóképességük az alsó tagozatban – különösen az 1−2. 

osztályban – nagyon eltérőek (egy év eltérés is lehet a naptári és biológiai életkor között). 

 

A testnevelés célja és feladata: 

 Az egészség biztosítása és megőrzése. 

 Differenciált nevelő-oktató tevékenységgel a gyengébb tanulók közepes szintre hozása. 

 A testtartási hibák megelőzése. 

 A tanulók kedvező erkölcsi, akarati tulajdonságainak formálása. 

 A mozgásműveltségük formálása, fejlesztése testgyakorlatokkal és játékokkal. 

 Minden testnevelési óra a gyermek számára az öröm, siker forrása. 

 A közúti közlekedéshez szükséges képességek, készségek fejlesztése. 

 Játékos mozgástevékenységgel gazdagítsa és fejlessze a tanulók…  

 mozgásműveltségét; 

 pótolja az esetleges elmaradásokat; 

 koordinációs képességeiket fejlessze olyan szintre, hogy alkalmassá tegye őket a későbbi hatékony mozgásos cselekvés 

tanulására, sportolásra; 

 elégítse ki a tanulók mozgásszükségletét; 

 fejlessze mozgásos cselekvési biztonságukat, alapvető mozgás- és feladatmegoldó képességüket; 

 járuljon hozzá a sportolás eszközeivel a tanulók életigenlő, az egészséget sajátos értékrendjükben kiemelt helyen kezelő 

személyiséggé formálásban. 

 

Kulcskompetenciák fejlesztése 

 Anyanyelvi kommunikáció. A testnevelés nyelvezetét rendszeres gyakorlással kell elsajátítani. 

 A mozgást nagymértékben segíti, ha a tanulók megismerik saját testi-lelki adottságaikat, ezáltal eredményesebben fejleszthető 

önismeretük, önértékelésük. 

 A testnevelés mozgásanyagának segítségével, nagy hatékonysággal fejleszthetők a korosztályok értelmi képességei. 
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 A higiéniai szokások kialakítása, az egészségfejlesztési eljárások, módszerek, megismertetése segíti az egészség megőrzését. 

 Vállalkozói kompetencia. Cél az aktív életvitelű, pozitívan gondolkodó állampolgár formálása, aki elviseli a fizikai igénybevételt, 

stresszt, megmérettetést, értékelést. 

 Az élet értékéért felelős magatartás megalapozása, a pozitív hozzáállás. 

 Leendő munkavállalóként gondot fordít saját fizikai állapotára, szellemi frissességére. 

 A testnevelés sajátos eszközeivel alakítja a környezettudatos magatartást, a természet és épített környezet védelmét. 

 A szép, harmonikus mozgás segíti az esztétikai-művészi tudatosság fejlesztését. 

 A mozgáskultúra kialakításán túl a szervezet edzettségi szintjének emelése, alakítása is folyik. 

 

 

Bevezető–kezdő szakasz (1−4. évfolyamok) 

 

Célok és feladatok 

Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, 

mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet egészségfejlesztő 

tényezőinek integrált hatásaként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő sze-

mélyiséggé váljanak. Ennek feltétele, hogy ismerjék motorikus képességeik szintjét, a motorikus képességek fejlesztésének és fenntartásának 

módját, legyen személyes és társas élményük a mozgásos játék, a versengés öröme. A testnevelés és a sport hozzájárul ahhoz, hogy a diákok 

megbecsüljék társaik teljesítményét, motorikusan képzettek legyenek, mozgásuk kulturálódjon, felismerjék a testnevelés és a sport egészségügyi 

és prevenciós értékeit. Cél, hogy a rendszeres fizikai aktivitás váljon magatartásuk részévé. Az 1−4. osztályos testnevelés a testkultúra elemeiből 

nyert értékekből olyan testi műveltséggel (ismeretekkel, jártasságokkal, készségekkel, képességekkel) ruházza fel a kisiskolásokat, amely 

későbbi cselekvési biztonságukat, rendszeres fizikai aktivitásukat megalapozza. Ez teszi alkalmassá őket arra, hogy a későbbiekben képesek 

lesznek sportági feladatok és mozgásrendszerek eredményes elsajátítására, motorikus képességeik hatékony fejlesztésére. Az alsó tagozatos 

testnevelési óra sajátos módszereivel, elsősorban mozgásos játékokkal és versengésekkel segíti a zökkenőmentes átmenetet a kötetlenebb óvodai 

élet és az önálló munkát követelő iskolai élet között, ezen kívül  kötődést jelentő élményeket nyújt a gyerekek mozgásvágyának fenntartásához.  

Az egészséggel kapcsolatos feladatok: a testi fejlődés, érés támogatása; a higiéniai szokások kialakítása, erősítése; az ellenálló képesség, 

edzettség fejlesztése; az ortopédiai elváltozások megelőzése, ellensúlyozása; megfelelő felkészítés keringési és légző rendszeri megbetegedések 

megelőzésére, a károsodás csökkentése; a prevenció lényegének és a relaxációs eljárásoknak a megismerése, megértése. 

A mozgáskultúra fejlesztése: az alapvető (genetikus) mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása, fejlesztése; az úszás elsajátítása; a 

kondicionális és a koordinációs képességeknek az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése. Sokoldalú mozgástapasztalat és jól 

alkalmazható mozgáskészség-készlet megszerzése; a feladatmegoldáshoz, készségfejlesztéshez és a játékhoz, sporttevékenységhez, azok 
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károsodás nélküli végzéséhez kapcsolódó ismeretek (szabályok, történeti vonatkozások, mechanikai-biomechanikai törvényszerűségek, 

feladatmegoldó sémák, egészségügyi megfontolások) megszerzése; mozgáskommunikáció. 

Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása: elsajátítás, teljesítmény, kollektív siker, a tevékenység öröme.  

Értékes személyiségvonások fejlesztése: a félelem leküzdése, a szabályok betartása, összpontosítás, céltartás, a nehézségek leküzdése, 

kudarc tűrése, a természet szeretete, környezetkímélő magatartás. 

FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK 

A NAT kiemelt fejlesztési feladatai a bevezető-kezdő szakaszban: 

Énkép, önismeret 

 Találja meg helyét saját közösségében. 

 Pozitívan értékelje saját elért eredményét, ismerje el társai teljesítményét. 

Hon- és népismeret: 

 Az iskolán kívüli sportmozgások-játékok, túrák, kirándulások alkalmasak a közöttük élő emberek, szokások, értékek természetes és 

épített környezet megismerésére. 

Demokráciára nevelés 

 A testnevelési- és népi játékok alkalmas terület a konfliktusok kezelésére, szabályok betartására, a durva játék, viselkedés 

megelőzésére, kezelésére. 

Óvják, védjék környezetüket, a testnevelési szereket, az eszközöket, a pályákat, az épület berendezéseit. 

A bevezető-kezdő szakasz a legmegfelelőbb alkalom a sokoldalú mozgástanulásra, ennek tudatosítására. 

Könnyített feladatokkal, fokozott figyelemmel alakítsuk a lemaratottakat a testi-lelki egészségük fejlesztéséhez. 

 

Fejlesztési célok 1−2. évfolyam Bevezető szakasz 3−4. évfolyam Kezdő szakasz 

Tananyag 
Anyanyelven folyatott kommunikáció Játék az ujjakkal, körjátékok, járások és futások Ugróköteles játékok, járások és futások 

A tanulás megtanulása Madzagos játékok, szökdelések és ugrások Rímfaragás, szökdelések és ugrások 

Vállalkozói kompetencia Megfigyelőkészséget fejlesztő játékok, dobások  Kiesős játékok, dobások 

Anyanyelven folytatott kompetencia Testtartást, járást fejlesztő játékok, 

egyensúlygyakorlatok 

Tapsos játékok, egyensúlygyakorlatok 

Anyanyelven folytatott kommunikáció Babzsákos játékok, labdás feladatok Megfigyelőkészséget fejlesztő játékok, labdás 

feladatok 

Vállalkozói kompetencia Fogócskák, küzdő feladatok Testtartást, járást fejlesztő játékok, küzdő 

feladatok 

Interperszonális, szociális kompetencia Szabadidős sporttevékenység, úszás Szabadidős sporttevékenység, úszás 
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1−2. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 111 – heti óraszám: 3 

 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám  

(1−2. évfolyam) 
Anyanyelven folyatott kommunikáció  

Játék az ujjakkal, körjátékok, járások és futások 

16 

Tanulás megtanulása  

Madzagos játékok, testtartást fejlesztő játékok, szökdelések és ugrások 

16 

Vállalkozói kompetencia  

Megfigyelőkészséget fejlesztő játékok, dobások 

16 

Anyanyelven folytatott kompetencia  

Testtartást, járást fejlesztő játékok, egyensúlygyakorlatok 

16 

Anyanyelven folytatott kommunikáció  

Babzsákos játékok, labdás feladatok 

16 

Vállalkozói kompetencia 

Fogócskák, küzdő játékok 

16 

Interperszonális, szociális kompetencia 

Szabadidős sporttevékenység, úszás 

16 

 

JÁTÉK AZ UJJAKKAL+ KÖRJÁTÉKOK, JÁRÁSOK ÉS FUTÁSOK 

 

A témakör feldolgozására javasolt 

óraszám 

1−2. évfolyam 

16 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A biztonságos járás kialakítása zárt és 

szabad térben 

– járás közben feladatok végeztetése, 

– a szép, harmonikus járás elsajátítása, 

– a kötetlen, tartós futás megismerte-

tése, 

Játék az ujjakkal: 

Egér a házamban 

Fa 

Pocsolyában 

Aranygyűrűk 

Lépcsőn pici láb 

A futó-ugró-dobó mozgások változatos 

alkalmazására törekedjünk, változtassuk 

a külső és belső körülményeket, 

az egyes tanulók egyéni képességit 

vegyük figyelembe (pl.: futás távjának 

kijelölésénél). 

Tud járásgyakorlatokat végezni. 

Tud egyenletes iramban 

(gyengébbeknek kisebb séta 

beiktatásával) 4-6 percig futni, vagy 6-8 

percig tartó fogó- és futójátékban részt 

venni. 



200 

–  a tanulók futógyorsaságának fejlesz-

tése, 

– reakció- és cselekvésgyorsaság kiala-

kítása. 

 

A játékok: fogójátékok ismerete. 

A futásgyakorlatok játék közben való 

végzése 

– a szép, természetes járás kialakítása, 

– járás közben a társsal való együttmű-

ködés megteremetése, 

– változatos feladatok végrehajtása 

járás közben, 

– a futómozgások: játékosság, 

– a tartós egyenletes iramú futás időtar-

tamának egyénre szabott, fokozatos 

növelése, 

– a gyors indulással a gyors reagálóké-

pesség fejlesztése. 

 

Körjátékok: 

Zsófi a nap körül 

Az én kiskacsám 

Nyuszi ül a fűben 

Szállhat mind a szép galamb 

Sellő 

Ki jön a gyűrűmbe? 

Mosónő 

Száll, száll a szél 

Csengő Glória 

Jézus anyja 

Járásgyakorlatok: 

Utánzó járások: „hegymászó”, 

„gólya”, „óriás”, „törpe”, „majom” 

stb. 

Járás dalra, zenére: „Kis kacsa 

fürdik...”, „Tekeredik a kígyó...”, „A 

gazda rétre megy...”, „Megy a 

gőzös...” stb. 

Futásgyakorlatok: 

Kötetlen tartós futás. 

Futás végtelenített akadálypályán. 

gyorsfutás. 

Futás: 

– irányváltoztatással, 

– tárgykerüléssel, 

– cikcakkban. 

  

Tud szépen, harmonikusan járni. 

harmonikus. 

Ismeri a futómozgás változatait.  

 

 

 

Tud: 6-8 percig futni megállás nélkül. 

 

 

MADZAGOS JÁTÉKOK. SZÖKDELÉSEK, UGRÁSOK 

 

A témakör feldolgozására javasolt 

óraszám 

1−2. évfolyam 

16 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 
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Koordinációs képességek fejlesztése 

összetett feladatokkal. 

 

– futás közben végeztetett szökdelések, 

ugrások megtorpanás nélkül a biztonsá-

gos mozgás érdekében. 

Ugrókészség fejlesztése: sorozatug-

rásokkal, ügyelve a folyamatosságra,  

a rugalmas talajra érkezésre. 

Alapvető ugrásformák elsajátítása 

játékos formában. 

Eredményre törekvés kötélhajtásban. 

Folyamatos elugrás futásból. 

Ugrókészség fejlesztése: az ugrás 

hosszától függően. 

Az elugrás irányának változtatása. 

Biztonságos átugrás alacsony akadályok 

felett (40-50 cm). 

Pontos feladat-végrehajtásra nevelés, 

szakkifejezések megértése, a játékok 

nevének, szabályinak és végrehajtási 

módjának ismerete alapján. 

Madzagos játékok: 

Bagoly 

Sárkány 

Törpesapka 

Sátor 

Szökdelések: 

– páros és egy lábon helyben, 

haladással, előre, hátra, oldal irányba, 

– páros és egy lábon vonalak 

ugrókötelek fölött, 

– különböző feladatokkal. 

Ugrókötél-áthajtási kísérletek. 

– páros és egy lábon, 

– egyenes- és  

Ugrások: 

– helyből, páros lábról, 

– fel- és elugrások egy és páros lábról, 

futásból, 

– akadályok fölött, 

– felfutás tornaszerekre, leugrás, 

– dalra, zenére: „Mackó, mackó” stb. 

Játékok: „Pám-pám paripám”, 

„Koszorú, koszorú”, (békaugrás, 

nyúlugrás, galopp). 

– sorozatugrások, 

– fel- és leugrások, 

– célbaugrások, 

– ugrás távolba, 

– ugrás talajszőnyegre, 

– átugrások. 

Ne használjunk edzésre, atlétikai órára a 

testnevelés órát, ellenkezőleg, a játékos-

ság, a verseny, versengés legyen elsőd-

leges. 

Az egyes technikai részmozdulatok 

alapvető jegyeit sajátíttassuk el. 

Játékosan tanítsuk meg az ugrókötél, 

hullahopp-karika használatát. 

Ismeri a gyakorláshoz felhasznált 

szerek, eszközök nevét 

Ismeri a testnevelési órán tanított, ki-

dolgozott mozgásformákat és 

gyakorlatokat  Képes ezeket önállóan 

bemutatni, fel-, leugrani, egy és páros 

lábról egyensúlyvesztés nélkül, 

rugalmasan talajra érkezni. 

. 

Szakkifejezések megértése: váltott lábú 

szökdelés 

Tudja a futásból ugrásba történő 

átmenetet. 
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MEGFIGYELÉST ÉS TESTTARTÁST FEJLESZTŐ JÁTÉKOK, DOBÁSOK 

 

A témakör feldolgozására javasolt 

óraszám 

1−2. évfolyam 

16 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható  eredménye 

− az alapvető fogásbiztonság fejlesz-

tése, 

– a különféle feldobásokban, elkapá-

sokban jártasság kialakítása, 

– a pontosságra törekvés a célba dobá-

sokban, 

– a dobásoknál az erőközlés mértékének 

érzékelése (távolságbecslés, téri 

tájékozódó képesség), 

– eredményre törekvés a kislabdahají-

tásban és dobásokban, 

− öntevékeny és kreatív feladatmegol-

dások. 

Dobókészség kialakítása: egykezes fel-

sődobás. 

Dobókészség fejlesztése: dobás külön-

böző súlyú labdával. 

Figyelem összpontosítása a célba do-

básnál. 

Öntevékenység a szerek elhelyezésé-

ben. 

A tanítás-tanulás során igénybevett 

sportpályák, gyakorlóhelyek ismerete, 

azok rendeltetésszerű használata. 

 

Testtartást fejlesztő játékok: 

A földműves vetőmagja 

Nagymama papucsa 

Farkas úr 

Király 

Anya, szabad? 

„Nappal és éjszaka” 

„Kecskézés” 

„Utolsó pár előre fuss” 

„Tűz, víz, repülő” 

„Házatlan mókus” 

Gimnasztikai alapgyakorlatok: nyak, 

kar, törzs, lábgyakorlatok, 

testtartásjavító 

törzsgyakorlatok. 

 

Dobások különböző méretű és súlyú 

szerekkel távolba és célba  (különböző 

testhelyzetekből). 

Babzsák feldobása, elkapása helyben, 

járás közben. Célba dobás  

4-5 m-re lévő vízszintes, és függőleges 

célba. 

Játékok: „Célba dobó verseny 

babzsákkal”, „Dobáló őrbácsi”. 

Dobás távolba és célba: 

– különböző testhelyzetből, 

– különböző szerekkel. 

 

Az „atlétika jellegű” óráknál nagyon 

fontos a tanulók felkészítésére való 

bemelegítés lazító-nyújtó gimnasztikai 

gyakorlatokkal. 

Az időjárás körülményeihez igazodva  

a futás legyen állandó része a 

testnevelési óráknak (télen is). 

 

Ismeri az– egy- és kétkezes dobásokat 

Tudj célba dobni 4-5 m-es távolságra,  

 

Ismeri a használt szerek nevét. 

Érti a használt szakkifejezéseket. 
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TESTTARTÁST, JÁRÁST FEJLESZTŐ JÁTÉKOK, EGYENSÚLYOZÓ GYAKORLATOK 

 

A témakör feldolgozására javasolt 

óraszám 

1−2. évfolyam 

16 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Támaszhelyzetben való haladás a test 

súlyának kézre helyezésével. 

Mászási kísérleteknél kitartás az erőfe-

szítésben. 

Mászás fölfelé és lefelé folyamatos fo-

gással mászókán, bordásfalon, kötélen 

vagy rúdon. 

Ügyesség és általános erőfejlesztés lej-

tős padon, támaszfeladatok végzésénél. 

Egyensúlyérzék fejlesztése hely- és 

helyzetváltozásokkal. 

Bizonytalan egyensúlyi helyzetben  

és függésben korrekciós mozgások. 

 

Általános erő- és ügyességi fejlesztés 

utánzó járásokkal,  szereken történő 

átjutással. 

A tanult támasz- és függésgyakorlatok 

sikeres alkalmazása természetes aka-

dályokon (mászórács, létra). 

Biztonságos mozgás függésben. 

Akadálypályák − útmutatással, tanári 

segítséggel történő felépítése, lebontása. 

Testtartást fejlesztő játékok: 

A földműves vetőmagja 

Nagymama papucsa 

Farkas úr 

Király 

Anya, szabad? 

„Nappal és éjszaka” 

„Kecskézés” 

Egyensúlyozó gyakorlatok: 

a.) – haladás utánzó járásokkal, 

(kutyafutás, pókjárás, sántaróka), 

– csúszás, átbújás, kúszás, átmászás, 

– guruló átfordulások, 

– tarkóállás, 

– „kiscsikó”, 

– felugrás zsámolyra, szekrényre,  

és leugrások 

Játékok: sor- és váltóversenyek 

„Sántaróka”, „Pókjárás”, „Kúszó 

őrbácsi” stb. 

b.) – játékos függésgyakorlatok ter-

mészetes akadályokon, tornaszereken, 

– feladatok bordásfalon, mászókötélen, 

mászókán. 

Játékok: „Kötélhúzás”, 

„Függőfolyosó”, „Lajhármászás” stb. 

Az erőfejlesztést ebben a korban 

nagyon óvatosan, körültekintően 

végeztessük. 

Elsősorban dinamikus (mozgásos) 

gyakorlatokat részesítsük előnyben. 

Az ügyesség fejlesztését a gyakorlatok 

változatos alkalmazásával, az iram, 

mozgás-mozdulat gyorsasággal érjük el. 

Fejlesszük helyzetfelismerő ké-

pességüket a mozgásos feladatok 

végzésénél (pl.: az egyes szereken, 

bordásfalon való továbbhaladás 

mikéntjét ne korlátozzuk egy 

változatra). 

 

A gyakorlatokhoz használt szerek, 

eszközök nevének ismerete: bordásfal, 

mászórúd, mászóka stb. 

Szakkifejezések megértése tovahaladás 

a szereken támaszban, függésben. 

 

Szakkifejezések megértése. 

Képes a testnevelési órákon tanított 

támasz- és egyensúlygyakorlatok 

segítséggel való bemutatására. 
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BABZSÁKOS JÁTÉKOK, LABDÁS FELADATOK 

 

A témakör feldolgozására javasolt 

óraszám 

1−2. évfolyam 

16 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Ismerkedés a labda sajátosságaival. 

A hajító mozdulat elsajátítása. 

Egyszerű labdakezelési módokkal a 

dobás- és fogásbiztonság fejlesztése. 

A labdatovábbítások, elkapások 

ismerete. 

Labdajátékok elsajátítása 

 

A labdaérzék fejlesztése: gurítással, 

labdapattintással, labda elfogásával, 

megállításával. 

Kétkezes átadások helyben és mozgás 

közben. 

A dobás erejének és ívének változtatása 

a feladatoknak megfelelően. 

Helyben és mozgás közben labdás 

ügyesség fejlesztése labdavezetéssel. 

 

 

Babzsákos játékok: 

Van nálunk egy kisegér 

Labdás feladatok: 

– a labda fogása, gurítása, terelgetése 

kézzel, lábbal, gurítás társhoz oda-

vissza terpeszülésben, 

– labdaadogatás, feldobott labda 

elfogása, 

– labdapattogtatás, 

– labdadobás távolba, célba (gumilab-

dával). 

Játékok: „Labdacica”, „Dobáló 

őrbácsi”, „Vigyázz a labdára”, 

„Váltóverseny labdával” stb. 

– labda egyensúlyozása, pörgetés (tala-

jon) gurítása, 

– guruló labda megállítása, felvétele 

kézzel,  

– utánzójárásokban labdaterelgetés 

kézzel, fejjel, lábbal, 

– labda feldobása, elkapása,  

– különböző irányból érkező labda 

elkapása. 

 

 

A „labdás” órák elsődleges feladata a 

tanulók „labdás ügyességének” 

fejlesztése. 

Mindig törekedjünk a változatos 

gyakorlatanyag kijelölésére. 

A rendetlenség elkerülésére határoljuk 

be a gyakorlóhelyet, egyéni, páros- és 

csapatfeladat (játék) végzésénél. 

Ne féljenek tanítványaink a feléjük 

érkező labdától, tanítsuk meg őket arra, 

hogy hogyan védjék magukat. 

Kezdetben közepes méretű gumi-

labdával dolgozzunk! 

Ideális, ha minden tanulónak, ta-

nulópárnak jut egy labda. 

Az óra előkészítését szolgálja, ha 

előkészítjük a labdákat (az óra végén 

számoljuk meg). 

Egy-egy gyakorlat, „labdakezelés” a jó 

beidegződés végett legalább 20-25-szöri 

ismétlésig tartson. 

A gyakorlatokhoz használt szerek, 

eszközök nevének ismerete, 

Szakkifejezések megértése. 

Ismeri: 

– a labdafogást, 

– a labdagurítást, 

− a labdaadogatást. 

 

Tud: 

– labdát gurítani, vezetni, feldobni, 

elkapni. 
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FOGÓCSKÁK, KÜZDŐ JÁTÉKOK 

 

A témakör feldolgozására javasolt 

óraszám 

1−2. évfolyam 

16 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható  eredménye 

– az akarati tulajdonságok fejlesztése, a 

szabályok megtartására nevelés, 

– együttműködés a közös tevékeny-

ségben, 

– pontos feladat-végrehajtás 

– biztonságos mozgás kialakítása  

a küzdőfeladatok végzésekor, 

– az akarati tulajdonságok fejlesztése, a 

szabályok megtartására nevelés,  

– együttműködés a közös 

tevékenységekben, 

– a pontos feladatvégrehajtás, 

– a biztonságos mozgás kialakítása a 

küzdőfeladatok végzésekor, 

– a balesetveszély elhárítása,  

– a fegyelem fenntartása a feladatok 

végzése közben. 

 

– állásban húzások-tolások párokban 

(„Húzd-told el a párodat!”) 

– a társ áttolása (háttal ülve egymás-

nak), 

– lábra lépés, 

– kakasviadal. 

Játékok: „Lovascsata”, „Körszakítás” 

stb. 

– karemelés, illetve leszorítás társ 

ellenállásával szemben („Ne engedd, 

hogy társad mélytartásból oldalsó 

középtartásba emelje a kezét és 

viszont!”) 

– állásban húzások-tolások, párokban 

– a társ áttolása (háttal ülve egymás-

nak), 

– leülések, felállások párokban 

karfogással, hátukat összetámasztva. 

Játékok: „Lovascsata”, „Körszakítás”, 

„Kakasviadal − Ki a legény a 

csárdában?”, „Vöröpecsenye” − 

kézvívás fekvőtámaszban. 

A biztonságos mozdulatokat, moz-

gásokat fokozatosan, sérülésmentesen 

alakítsuk ki! 

Biztonságos mozgás a páros 

gyakorlatok végzésében. 
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SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉGEK, ÚSZÁS 

 

A témakör feldolgozására javasolt 

óraszám 

1.-2. évfolyam 

16 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható  eredménye 

Legyen örömszerzés forrása a szabad-

ban eltöltött óra. 

Az úszástanítással, -tanulással 

kapcsolatos célkitűzés a ráfordítható 

időkeret miatt behatárolt. A legtöbb 

iskolában az 1−2. osztályban, valamint 

a 3−4. osztályban legfeljebb 2-szer 16-

26 órás tanfolyamszerű oktatásra kerül-

het sor. 

Olyan mértékű haladás érhető és vár-

ható el, amely szerint az 1-2. osztályban 

a  

tanuló képes legyen fennmaradni a ví-

zen és 6-10 m-t levegővétellel (vagy  

anélkül) leúszni (háton, illetve hason). 

Az alapmozgások elsajátítása. 

 

– görkorcsolyázás, gördeszkázás, 

– duatlon, (triatlon), 

– csúszkálás, korcsolyázás, szánkózás, 

– hógolyózás. 

Játékok: 

– a jégen, 

– hóember építése, 

– távdobás, célbadobás hógolyóval, 

hógolyócsata, 

− korcsolyázás, szánkózás, 

– hógolyózás. 

 

Úszás: 

– vízhez szoktatás, 

– víz alatti tartózkodás- merülés 

– légzés-lebegés, 

– „felhajtóerő”, haladás, siklás,  

– vízfekvés- és siklási gyakorlatok, 

– segédeszközök használata a siklásnál, 

– lábmunka bevezetése, levegővétel 

nélkül, majd levegővétellel. 

 

A szabadtéri órákat előre tervezzük meg 

és a tanulókat idejében tájékoztassuk a 

megfelelő ruha és cipő kiválasztását, a 

felszerelésről történő gondoskodást 

illetően. 

Törekedjünk az érdekes és változatos 

óravezetésre (kellő bemelegítés, sok 

játék stb). 

Gyakorlás közben folyamatosan 

figyeljük a gyerekek állapotát, rea-

gálását, fokozatosan ügyeljünk  

a sérülések megelőzésére. 

Vízbiztonság elérése 

helyes vízfekvés imerete, 

lábmunka alkalmazása eszköz nélkül is 
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AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

Mozgáskoordináció 

o Mozgása összerendezett. 

o Mozgásának összerendezettsége fejlődő. 

o Mozgása bizonytalan, összerendezetlen. 

Önszabályozása a mozgásos feladathelyzetekben 

o A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti és igazodik ezekhez. Konfliktushelyzetekben is sportszerűen viselkedik. 

o A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályit érti, de időnként nem tarja be azokat. Előfordul, hogy türelmetlen, 

sportszerűtlenül viselkedik a társaival. 

o A sportjátékok, versengések mozgássorozatok szabályit többnyire ismeri, de gyakran előfordul, hogy nem tartja be azokat. 

Meggondolatlan (türelmetlen) erőszakos viselkedésével veszélyezteti saját és mások testi épségét. 

Labdajátékok 

o A labdajátékokban ügyes, aktív, kezdeményező. 

o A labdajátékokban aktív, de nem kezdeményező. 

o A labdajátékokban egyre ügyesebb, aktívabb, kezdeményezőbb. 

o A labdajátékokban nem elég aktív, kezdeményező. 

Gimnasztika 

o A gimnasztikai gyakorlatokat ütemtartással, pontosan hajtja végre. 

o A gimnasztikai gyakorlatokat többnyire ütemtartással, de néha pontatlanul hajtja végre. 

o A gimnasztikai gyakorlatokat nem mindig hajtja végre ütemtartással, fegyelmezetlenül végzi. 

Atlétika jellegű mozgások 

o Gyors és kitartó futásra is képes. 

o A szökdeléseket, ugrásokat megfelelő ritmusban hajtja végre. 

o A szökdeléseket, ugrásokat nem tudja megfelelő ritmusban végrehajtani. 

o A kislabdahajítás adott technikáját elsajátította, képes a szert távolba és célba juttatni. 

o A kislabdahajítás adott technikáját nem tudta elsajátítani, nem képes a labdát távolba és célba juttatni. 

o Képes különböző testhelyzetekből dobásokra álló és mozgó célpontokra. 

Torna jellegű mozgások 

o Szívesen végzi a játékos feladatokat támasz- és függéshelyzetben. 

o A támasz- és függésgyakorlatok sikeres végzéséhez erősíteni kell izomzatát. 
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o Képes gurulóátfordulást végezni előre és hátra. 

o A gurulóátfordulást előre biztonsággal végzi. 

o A gurulások kivitelezése mindkét irányban nehézséget okoz. 

Labdajátékok 

o A labdajátékokban ügyes, aktív, kezdeményező. 

o A labdajátékokban aktív, de nem kezdeményező. 

o A labdajátékokban egyre ügyesebb, aktívabb, kezdeményezőbb. 

o Különböző méretű labdák kezelésében ügyes, labdaérzéke jó. 

o Különböző méretű labdák gurításával, fogásával, felkapásával és elkapásával részt vesz az óra munkájában, de labdakezelése bizonytalan. 

o Különböző méretű labdákkal végzett mozgások közben gyakran ejt hibát. Labdaérzéke, ügyessége külön fejlesztést igényel. 

o A csapatjátékokban együttműködő, képes a szabályok betartására és alkalmazására. 
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3. ÉVFOLYAM 

Évi óraszám: 111 – heti óraszám: 3 

 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 
Járások és futások 16 

Szökdelések és ugrások 18 

Dobások 20 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlás 20 

Labdás gyakorlatok 20 

Küzdő feladatok és játékok 9 

Szabadidős sporttevékenységek 9 

A rendgyakorlatok, gimnasztika a felsorolt témakörök keretében kerül feldolgozásra. 

 

RENDGYAKORLATOK, GIMNASZTIKAI PREVENCIÓS FELADATOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

– az alkalmazott szervezési szakkifeje-

zések elsajátítása, 

–az alapvető személyi és mentálhigié-

niás szokások kialakítása, 

– a sportöltözet, sportfelszerelés hasz-

nálatának tudatosítása, 

– a felelősök munkájának megszerve-

zése, 

– a tanult gimnasztikai alapformák szép 

kivitelezése, pontos bemutatása, 

– a gimnasztikai alapformák 

összekapcsolása, 

– gimnasztikai gyakorlatok 

összeállítása. 

Harmadik, negyedik osztályban a 

testfordulatokat két ütemben hajtassuk 

végre. A menetelés megindítását 

helyben járással kezdjük. Rendszeresen 

végeztessünk változatos 

keringésfokozó, a szervezetet 

sokoldalúan felkészítő fejlesztő 

gyakorlatokat. 

Az eddig tanultak gyakorlása kettes osz-

lop alakítása. 

Megindulás, megállás két ütemben. 

Fejlődések, szakadozások járás közben. 

Vonulások lépéstartással. 

Nyitódás, zárkózás tér- és távköz felvé-

tele. 

Statikus és dinamikus alapformájú sza-

badgyakorlatok. 

Tartásjavító gyakorlatok. 

Páros gyakorlatok. 

Pad, bordásfal, labdagyakorlatok. 

Ugrókötél-gyakorlatok. 

 

Ismeri a szervezési szakkifejezéseket 

 Képes: – a tanult szabad- és 

kéziszergyakorlatok alkalmazására, 

önálló kombinálására tanórán (tanórán 

kívül is). 
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JÁRÁSOK ÉS FUTÁSOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Fejlesszük: 

– a jelzésekre történő gyors reagálást, 

– a járásvariációkat (pl. utánlépéssel 

történő járás), 

– az árnyékmozgást. 

Végeztessünk változatos feladatokat 

járás közben. 

Valósítsuk meg : a rendszeres futás le-

hetőségét tanítványaink számára, ezáltal 

az egészséges életmódra nevelést, 

– az ellenállóképesség növelését a sza-

badtéri órákon. 

Alakítsuk ki tanulóink gyors indulását a 

különböző jelre végzett feladatokban, a 

futás közben feladatok pontos végre-

hajtását. 

 

Járások mint előbb, valamint hátrafelé, 

ütem- és lépéshossz- szabályozással, 

oldalirányú keresztlépéssel, magas 

térdemeléssel. 

Állóképesség fejlesztés: 

– tartós futással, 

– játékos formában, 

– iram és irányváltoztatással, 

– végtelenített akadálypályán. 

A futógyorsaság fejlesztése: 

– változatos feladatok futás közben, 

– gyorsfutás, szlalomfutás, 

– fokozófutás. 

Reakció- és cselekvésgyorsaság 

fejlesztés: 

– rajtversenyek, indulások különböző 

testhelyzetekből. Állórajt és guggoló 

rajt. 

Játékok: „Szalagos fogó”, 

„Szalagszerző”, „Négykézláb fogó”, 

„Félperces fogó”,  

„Páros fogó”, „Fészek fogó”, „Nyúl a 

bokorban”. 

A futás megszerettetéséhez hozzájárul  

a változatosság. 

Irány-, iramváltás. 

Gyorsfutás különböző testhelyzetből in-

dulva. 

Futás egyéni iramban. 

Akadályfutás. 

Váltófutás. 

Tartós futás. 

Futás feladatokkal. 

A futást egész évben végeztessünk, ha  

a rossz időjárás nem akadályoz ebben! 

Kerüljük a kemény felületen, poros he-

lyen való rendszeres futást, mert külön-

féle panaszokat okozhat. 

 

. 

Tud egyenletes irambanfutni. 
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SZÖKDELÉSEK ÉS UGRÁSOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Fejlesszük a tanulók öntevékenységét  

a szerek elhelyezésében. 

Cél:  

− a különböző mozgásformák 

összekapcsolása, 

– a sorozatugrásoknál: emelkedő 

elugrás, gördülékeny talajra érkezés,  

– összetett feladatokkal a koordinációs 

képesség fejlesztése. 

Növeljük a tanulók ugróerejét, ugró 

állóképességét. 

 

Szökdelések 

– páros és egy lábon, különböző 

kartartásokkal (továbbá váltott lábos 

is), 

– ugrókötéllel előre, hátrahajtással, 

helyben, guggolásban (egyidejű 

koordináció képességfejlesztés) 

– szökdelés cikcakkban, 

– futás, szökdelés összekapcsolása, 

– szökdelések zenére, taps ritmusát 

követve. 

Ugrások: 

– futó-, ugrásgyakorlatok akadályok 

fölött,  

– átugrás szereken (zsugorkanyarlati 

ugrás), 

– ugródeszkáról történő felugrás 

(felbukfenc szekrényre), 

– ugrás távolba (nekifutással egy lábról, 

páros lábra), 

– ugrási kísérletek (magasba). 

 

Az előkészítő gyakorlatok végzésénél 

az ugróerő, az ügyesség fejlesztése 

kerüljön előtérbe, hogy ha a távol- vagy 

magasugrásra kerül sor, akkor az ugrás 

egyes fázisaira figyelni tudjanak. Az 

egész mozgást kell tanítani, de csak egy 

szempontot emeljünk ki, mert többre 

nem tudnak figyelni. 

Sorozatugrások. 

Játékok: „Jöjj velem”, „Kenguru fogó”, 

„Kecskézés”, „Akadályváltó”. 

Tud szökdelni. 

Jártasság szinten tud néhány lépés ne-

kifutással távolba ugrani. 
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DOBÁSOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

– dobókészség fejlesztése a dobás sza-

bályozásával kapcsolatos feladatok-

kal, 

– távolba dobáskor felgyorsuló, erőtel-

jes hajító mozdulat, 

– célunk, hogy a tanulók a dobásoknál 

eredményesen alkalmazkodjanak  

a labda súlyához, és a dobás távolsá-

gához (célba dobásoknál) megfelelő 

módosítás, 

–a tanult dobásmód pontos kivitelezése, 

– teljesítményre törekvés (vízszintes, 

függőlege cél, és a távolság növelése 

terén), 

– általános erősítés 

Dobások: 

– különböző szerekkel egy és két 

kézzel, 

– távolba és célba (helyből, járva, 

társra) 

– mozgásból, 

– kislabdahajítás néhány lépés ne-

kifutással távolba. 

Játékok: „Labdacica dobással”, 

„Célbadobó versenyek”, „Döngető”,  

„Fogyasztó”. 

 

Kislabdahajításnál ne töltsünk hosszú 

időt a helyből hajítással, inkább 

többször térjünk vissza rá, csiszolva a 

hajító mozdulatot, javítva a hibákat. 

Tud: 

– állásból, célba dobni,  

– kislabdával távolba dobni. 

 

 

TÁMASZ-, FÜGGÉS- ÉS EGYENSÚLYGYAKORLAT 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

– biztonságos haladás függésben, 

– gyors haladás az akadályra fel- és le-

mászásban, az utánzó járásokban, 

– koordinációs képesség fejlesztése 

összetett feladatokkal, 

– váll- és izomzat erősítése a teherbiró-

képesség növelése,  

– akarati tulajdonságok fejlesztése: ki-

tartás az erőfejlesztésben, figyelem-

ben,  

a.) – utánzó járások 

– csúszás-, kúszásgyakorlatok 

– gurulóátfordulások előre és hátra 

guggolótámaszból, terpeszállásból,  

− sorozat- gurulóátfordulások előre 

– haránt-, oldalspárga kísérletek,  

– zsugorfejállás, fejállás és kézállási 

kísérletek, 

– lépegetés kézállásban 

– cigánykerék 

A mászás a kar, a váll izomzatát erősíti, 

fejleszti az önuralmat és akaraterőt. 

hernyószerű mozgás, ahol a kar, a törzs 

és a láb összehúzódása és kinyúlása 

periodikusan követik egymást. Jó 

végrehajtása elsősorban a kar 

húzóerejétől függ. A jó végrehajtást 

gyorsítja, segíti a mászókulcsolás 

megtanítása. 

 

KÉPES növekvő erőkifejtésekre a függés 

gyakorlatokban végzett haladásban. 
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– pontos kitartó munkára nevelés. 

 

– zsugorkanyarlati és bátor ugrás 

b.) – mászási kísérletek kötélen 

 − vízszintes függeszkedés bordásfalon 

– lajhármászás rézsutosan elhelyezett 

szereken 

– gyűrűn húzódzkodás, 

– függésben térd-, lábemelés, lengés, 

lengetés. 

c.)– egyensúlygyakorlatok különböző 

testhelyzetek változtatásával, akadá-

lyok leküzdésével (tornapad, létra, 

mászóka stb.). 

Játékok: „Mozdulatlanság”, „Pókfoci”, 

„Csőszjáték”, „Talicska verseny”. Sor- 

és  

váltóversenyek utánzó járásokkal. 

A gurulóátfordulások végzésekor 

hangsúlyozottan gondoljunk a gerinc 

csigolyaizületeinek fokozott bemele-

gítésére, az azon végiggurulás érzé-

keltetésére (az oktatás eredményességét 

felgyorsíthatjuk ezáltal). 

Ügyeljünk arra, hogy a tarkóállás 

alátámasztási pontjait a felkar-vállak-

nyakcsigolyák és a tarkó adja.  

A tarkóállásnál a törzs teljesen nyújtott. 

Kézállásnál törekedjünk arra, hogy  

a fellendülés közben a karok nyújtva 

legyenek, és a csípő minél jobban  

az alátámasztási pont fölé kerüljön.  

a lendítő láb legyen nyújtott, míg az 

elrugaszkodó a talajt elhagyva nyúlik ki 

és lendül a másik mellé. 

Tud guruló átfordulást végezni 

 

 

 

 

LABDÁS GYAKORLATOK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A  labdás ügyesség fejlesztése a labda 

mozgatásával. 

Javítsuk az irányítás pontosságát a do-

básokban, átadásokban. 

Folyamatos haladás labdavezetéssel 

tárgykerüléssel. 

Egymás segítése a feladatok jó 

megoldásában, együttműködés a 

labdagyakorlatokban. 

Labdás ügyességfejlesztés: 

– labda pattogtatása, váltott kézzel, 

különböző testhelyzetekben és tova-

haladással, egy lábon, szökdeléssel, 

szlalomozva, 

– labda gurítása, vezetése helyben, 

mozgás közben feladatokkal, 

– átadások: egy -, kétkezes, felső, 

pattintott stb., 

– dobások, hajítások távolba, célba, 

– rúgások távolba, célba, labdavezetés 

lábbal meghatározott útvonalon, va-

lamint kis területen az ütközések el-

kerülésével 

A labda fogását, dobását, elkapását, 

rúgását, vezetését különböző méretű 

gumi- műanyag, bőrlabdával végez-

tessük, ügyelve a kétoldalasság kiala-

kulására. 

. 

Ismeri a labda birtokba vételének, 

továbbításának módját, vezetését 

kézzel, lábbal, mozgás közben is. 
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KÜZDŐ FELADATOK ÉS JÁTÉKOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

– a mozdulatgyorsaság fejlesztése, 

– az ellenfél megbecsülése, 

– az akarati tulajdonságok fejlesztése: 

kitartás az erőkifejtésben, 

– a társ mozgásához igazodás, 

– az önellenőrzés mozgás közben, 

tudatos feladatmegoldás, 

– a balesetveszély elhárítása. 

Grundbirkózás. 

Mögékerülés, kiemelés. 

Vívás két kézzel. 

Kézráütés mellső fekvőtámaszban. 

 

Változatos játékokkal, egyszerű 

feladatokkal (sérüléseket elkerülve) 

kedveltessük meg a test-test elleni 

küzdelmet. 

Ismeri és betartja a játék- és magatartási 

szabályokat. 

 

SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉGEK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Tervezzünk és végezzünk mind a négy 

évszaknak megfelelő foglalkozást a 

szabadban. 

Legyen örömszerzés forrása a szabad-

ban eltöltött óra, ennek érdekében cé-

lunk és feladatunk: 

– a szabadtéri órákat előre tervezzük 

meg és a tanulókat idejében tájékoz-

tassuk a megfelelő ruha, cipő kivá-

lasztását, a felszerelésről történő 

gondoskodást illetően, 

– törekedjünk az érdekes, változatos 

óravezetésre (kellő bemelegítés, sok 

játék). 

– számháború (a lehetőségek függvé-

nyében) 

– járőrversenyek (tájékozódási felada-

tokkal) 

– görkorcsolyázás, kördeszkázás, 

– duatlon (triatlon) 

– csúszkálás, korcsolyázás, szánkózás 

– hógolyózás 

Játékok: 

– a jégen 

– hóember építése 

– távdobás, célbadobás hógolyóval, 

hógolyócsata, 

– szánkó húzó-toló verseny 

– lesikló verseny szánklóval. 

Készítsük fel tanítványainkat időben  

a szabadban végzett sporttevékenységre 

(szerek-eszközök, egyéni felszerelés, 

öltözet stb). 

Képes rendszeres mozgásos 

tevékenységre a szabadban. 

Ismeri a speciális szabadtéri játékokat: 

ugróiskola, labdaiskola, labdajátékok. 
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4. ÉVFOLYAM 

Évi óraszám: 111 – heti óraszám: 3 

 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 
Járások és futások 16 

Szökdelések és ugrások 18 

Dobások 18 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlás 20 

Labdás gyakorlatok 20 

Küzdő feladatok és játékok 10 

Szabadidős sporttevékenységek 10 

A rendgyakorlatok, gimnasztika a felsorolt témakörök keretében kerül feldolgozásra 

 

RENDGYAKORLAT, GIMNASZTIKA, PREVENCIÓS FELADATOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A rendszeresség, önállóság, az óra előtti 

és utáni teendők (átöltözés, tisztálkodás 

stb.) elvégzésének tudatosítása. 

Különböző alakzatok kialakítása a 

tanulók kijelölésével, az elhelyezkedés 

helyének megjelölésével, a tanulók 

önálló, gyors beállásával. 

Szakkifejezések megismertetése, pl. 

támadóállás, lépőállás stb. A tanított 

mozgásformák, gyakorlatok önálló 

gyakorlásának elsajátítása. 

Sorakozás kétsoros vonalban, kettes 

oszlopban. Vigyázz és pihenj állás.  

Vonulások, fejlődések, szakadozások 

egyes, kettes, hármas, négyes oszlopba 

és oszlopból. 

Testhelyzetek: támadóállás, lépőállás, 

hajlított terpeszállás, combon fekvés, 

oldalfekvés stb. 

Az előző osztályban tanultak, alkal-

mazásával általános hatású, valamint 

erőt fejlesztő, nyújtó és izületet lazító 

gyakorlatok. 

Az óra anyagát az osztály egyidejű 

mozgatásával hajtsuk végre. 

Törekedjünk arra, hogy a lehető 

legváltozatosabb és legtöbb kombi-

nációs lehetőséget hozzuk létre.  

A kombinációk számát emeljük ma-

gasra, és ne ismételjük meg a fela-

datokat 2-3 alkalomnál többször.  

A bemutatott kombinációk haszna 

akkor jelentkezik, ha magas variabi-

litással és alacsony ismétlésszámmal 

alkalmazkodásra késztetjük  

az idegrendszert.  

Igényli a külső rendet, tudatosul annak 

hasznossága és a rend szépsége. 

Tud: 

– sorakozni vonalban (segédvonal 

nélkül) 

– testfordulatot végezni ütemtartással, 

– járni tapssal, dalra, zenére, 

– fejlődésekre, szakadozásokra, 

– igazodásra, takarásra. 

Ismeri: a kiinduló és belépő helyzeteket. 

Ismeri a szakkifejezéseket. 
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JÁRÁSOK, FUTÁSOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A különböző feladatokkal, változatos 

megoldási lehetőségekkel a tanulók  

mozgásműveltségének gyarapítása. 

Az elölhaladók lépéseire történő gyors 

reagálás. 

A járásgyakorlatoknál a játékosság 

biztosítása árnyék- és társas gyakor-

latokkal. 

Szereken a járás biztonságára törekvés. 

Futó állóképesség fejlesztése (az egyéni 

képességek fokozott kibontakoztatása 

az egyénre szabott feladatok 

végeztetésével). 

A gyorsaság növelése változatos fe-

ladatokkal. 

Iramjátékos futás, indulás, iram- és 

irányváltoztatásnál a technikai vég-

rehajtás csiszolásával. 

Játékosságra törekvés a rajtverse-

nyeknél. 

Akadályfutásban folyamatos haladás 

minél kisebb sebességcsökkentéssel. 

 

Járások: 

– behunyt szemmel előre, hátra, oldalra, 

– jelre a tanult testhelyzetek gyors 

felvétele, 

– meghatározott lépésszámmal, 

– oldalpárban, kéz-, vállfogással, 

érintőjárás, 

– járás tapssal, dobbantással, énekszóra, 

járás lépcsőn, tengerészjárás 

oldalirányba kitámasztással) 

Futások: 

– kötetlen, tartós futás (8-10 perc), 

– futás összetett feladatokkal, 

– futás végtelenített akadálypályán, 

– futás iram-, irányváltoztatással. 

Gyorsfutás: 

– 30-60 m-en, 

– speciális feladatokkal, 

– cikcakkban, 

– akadályok felett, 

– gyors indulások, 

– rajtok, rajtversenyek. 

Fogójátékok: „Üsd a harmadikat”, 

„Félperces fogó”, „Árokfogó”,  

„Csapatfogó”, „Kotló és a kánya”, 

futóversenyek stb. 

 

Engedjük, hogy a tanulók is kitalál-

hassanak különböző kombinációkat, 

amit utánzással akár az egész osztály is 

együtt hajthat végre. Engedjük 

szabadjára a saját és a tanulók 

fantáziáját. Használjuk ki azok mosolyt 

fakasztó hatásait is.  

A tanulás kezdeti szakaszában a ta-

nulókkal végrehajtandó feladatok 

variálását először a mozgásban 

résztvevő végtagok pozíciójának 

változtatgatásával kezdjük, mert  

ezt viszonylag alacsony képzettségi 

fokon is könnyen el lehet sajátítani.  

Változó feltételeknek megfelelően tudja 

szabályozni járását, futását. 

Járás közben pontosan, fegyelmezetten 

hajt végre különféle feladatokat, 

Tud egyenletes iramban 8-10 percig 

futni, 12-15 percig tartó futómozgást 

tartalmazó játékban részt venni. 

Ismeri  az állórajttal történő indulást. 
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SZÖKDELÉSEK, UGRÁSOK 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Az ismert mozgásformák feladathely-

zetben való alkalmazása. 

Végeztessük könnyedén, folyamatosan 

a sorozatugrásokat. 

Futás közben végzett ugrások − szök-

delések gördülékeny összekapcsolása. 

Biztonságos talajra érkezés a sorozat-

ugrásoknál és a mély ugrásoknál. 

Erőteljes fölfelé történő elugrás a nagy 

ívű ugrásoknál. 

Szökdelések: 

– páros és egy lábon, továbbá 

feladatokkal, 

– fordulatokkal, ugrókötéllel, 

– lengőkötéllel, 

– különböző alakzatban. 

Ugrások: 

– futás közben felugrás, 

– futó-, ugrógyakorlatok akadályok 

között, 

– sorozatugrások, egy és páros lábon, 

– felfutás lépcsőzetesen elhelyezett 

szerekre (elugrással) 

– ugrás dobbantódeszkáról, 

– ugrási kísérlet magasba, leugrás 

függésből, 

– ugrás távolba nekifutással elugrásból, 

helyből magasugrás. 

Játékok: versengések, kötélugró 

iskola stb. 

Elsődleges célunk ebben az előkészítő 

fázisban az, hogy a tanulók intra- és 

intermuszkuláris koordinációját 

fejlesszük, ami elsősorban az 

idegrendszer alkalmazkodóké-

pességének a fejlesztésében jelentkezik. 

Éppen ezért a feladatvégrehajtások 

tekintetében bármelyik 

mozgásvégrehajtás elfogadható hiszen 

jelen esetben nincs modelltechnika 

aminek konkrét elsajátítására 

törekszünk.  

Tud szökdelést végezni. 

Képes ugrásgyakorlatot végrehajtani 

– páros és egylábon, továbbá negyed- és 

félfordulattal, 

– ugrókötéllel előre, hátrahajtással, 

– lengőkötéllel (társak által hajtott), 

– különféle alakzatban. 

– futás közben felugrással jelekre, 

– futó-, ugrógyakorlatot akadálypályán, 

– lépcsőzetesen elhelyezett szereken, 

– el- és felugorva néhány lépés ne-

kifutással. 

Tudjon távolba ugrani nekifutással 60 

cm-es elugró sávból nekifutással. 

Tudjon ugródeszkáról páros lábbal 

szabályosan elugrani, ugrási kísérletet 

végezni magasba. 
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DOBÁSOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A koordinációs képesség fejlesztése az 

összetett feladatok gördülékeny 

összehangolásával  

(pl.: akadályversenyekbe épített 

dobásfeladatok). 

A dobás távolságától és a szer súlyától 

függően a dobások erejének 

szabályozása. 

Dobásoknál haladás közben a figyelem 

célpontra irányítása (vízszintes, 

függőleges cél). 

Dobókészség fejlesztése az egy- és 

kétkezes, illetve alsó és felső 

dobásoknál. 

A különböző feladathelyzeteknek 

megfelelő dobásforma megválasztása. 

Dobások: 

– különböző nagyságú szerekkel: jobb-, 

bal-, két kézzel, 

– különböző dobásmódokkal, 

– távolba, célba, helyből, mozgással. 

Kislabdahajítás helyből, kidobóállásból, 

befordulással és kilépésből. 

Tömött labda lökése távolba (egy és két 

kézzel). 

Játékok: „Bombázó”, „Céllabda”, 

„Vadászlabda”, „Szabadulás a 

labdától”,  

„Léggömbvadászat”. 

Az óra anyagát az osztály egyidejű 

mozgatásával hajtsuk végre. 

Törekedjünk arra, hogy a lehető 

legváltozatosabb és legtöbb 

kombinációs lehetőséget hozzuk létre. 

A kombinációk számát emeljük 

magasra, és ne ismételjük meg a 

feladatokat 2-3 alkalomnál többször. A 

bemutatott kombinációk haszna akkor 

jelentkezik, ha magas variabilitással és 

alacsony ismétlésszámmal 

alkalmazkodásra késztetjük az 

idegrendszert. Engedjük, hogy a tanulók 

is kitalálhassanak különböző 

kombinációkat, amit utánzással akár az 

egész osztály is együtt hajthat végre. 

Engedjük szabadjára a saját és a tanulók 

fantáziáját. Használjuk ki azok mosolyt 

fakasztó hatásait is. 

Képes dobásokra célba, állásból, 

járásból, futásból vízszintes és 

függőlegesen elhelyezett tárgyra. 

Távolba dobásra helyes technikával. 

Ismeri az egy- és kétkezes dobásokat, 

lökéseket, hajításokat 

A mozgásfolyamat lényegi hibáinak 

felismerése, megnevezése, kijavítása 

(pl.: a kar helytelen helyzete dobásnál, 

lökésnél).. 

 

 

TÁMASZ, FÜGGŐ, ÉS EGYENSÚLY GYAKORLATOK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Általános erő- és állóképesség 

fejlesztése. 

A koordinációs képesség fejlesztése. 

Haladás közben gördülékeny aka-

dályleküzdés kéztámasszal. 

A jó időkihasználásra nevelés. 

Térbeli tájékozódásképesség növelése. 

Az egyes gyakorlatok önálló, szép 

a.) – nyúlugrás, bátorugrás, bakugrás 

társon át, „hosszú bukfenc” 

– fekvőtámaszban végzett gyakorlatok, 

guggolótámaszból vetődés előre, 

mellső fekvőtámaszba és vissza, 

– kézálllási kísérletek bordásfalnál 

(kézállás), cigánykerék, bordásfalnál  

hátsó guggolótámaszból járás  

Vegyük figyelembe, hogy a mai 

hallgatók fizikai és koordinációs 

képességei nem jók, ami adott esetben 

túlsúllyal is párosulhat. Ettől eltekintve  

a dobbantó és trambulinos valamint az 

egyensúlyozó feladatsorokat az előbb 

említett szempontok figyelembevétele 

mellett tegyük változatossá és 

 

Tudatosan végzi az általános erő- és 

állóképesség gyakorlatait (láb-, kar-, 

has-, hátizom). 

 

Betartja a játék és magatartási 

szabályokat, Képes a feladatok pontos 

végrehajtására, teljesítmény javítására. 
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bemutatása, kivitelezése. a lábakkal kézállás felé és vissza, 

– zsugorkanyarlati átugrás, 

– függőleges repülés, 

– „kismacska”-ugrás. 

– bordásfalon végzett  

– majomugrás, 

– mászás kötélen (lefele függeszkedés), 

– gyűrűn: húzódzkodás, zsugorfüggés, 

lebegőfüggés, lefüggés, ugrással 

átfordulás hátsó függőállásba és 

vissza, hintázás futással. 

– járás, futás különböző szereken, 

– egyensúlyozás állásban, leülés-

felállásban, libikókán, változatos 

szereken, kézben, fejen tartott 

tárgyakkal, 

– gurulások tárgyakkal szerekkel, 

– gyakorlatok labdával (szereken állva). 

sokszínűvé. Továbbra is adjunk 

lehetőséget  

a tanulóknak kreativitásuk és 

aktivitásuk megmutatkozására adott 

esetben értékelésére. A talaj és ugrás 

valamint az egyensúlyozó 

gyakorlatokkal egyidőben fejlesszünk 

fizikai képességeket is. Mindezek 

figyelembevétele mellett a biztonságot 

tartsuk mindig szem előtt. Abban az 

esetben, ha a hallgatók fizikális 

képességei nem teszik lehetővé a 

gyakorlatok végrehajtását, adjunk nekik 

megfigyelési, hibajavítási feladatot, 

vagyis fejlesszük a kognitív 

képességeket.  

Tudja: 

– a tanított mozgásformák, gyakorlatok 

eredményes, szép kivitelezését, 

– a térbeli tájékozódást fordított 

testhelyzetben (fejállás, kézállás, 

lefüggés), 

– részt vesz az általános erő- és 

állóképességben (láb-, kar-, has-, 

hátizom). 

 

 

LABDÁS GYAKORLATOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

– biztonságos labdavezetés, 

irányváltoztatással, haladással, 

– helyezkedés a labda elkapásához, 

– labdajáték közben a kedvező 

helyzetben lévő társ gyors 

megtalálása és pontos célzás 

képessége, 

– labdajátékok elsajátítása: zsinórlabda, 

zsámolylabda (mini kosárlabda, 

kézilabda), 

– a rendszeres testgyakorlási igény 

megszilárdítása, megszerettetése. 

Labdás ügyességi feladatok helyben, 

mozgás közben: 

– terelgetés iram-, irányváltással, 

– gurítás kézzel, lábbal, 

– feldobás. elkapás, ütögetés, pörgetés, 

– érkező labdák elfogása, elkapása, 

– labdavezetés feladatokkal (mindkét 

kézzel kis területen, társhoz 

igazodva), 

– átadások, hajítások, dobások, rúgások 

helyből, nekifutással távolba, társnak, 

célba, 

Az óra anyagát az osztály egyidejű 

mozgatásával hajtsuk végre. A 

feladatokat minden esetben végezzük el 

különböző méretű és súlyú labdákkal. A 

labdavezetés minden esetben történjen 

meg lábbal és kézzel egyaránt akár egy-

szerre is. Párokban történő munkánál 

használjunk egy vagy akár több labdát, 

melyek lehetnek egyformák és 

különbözőek is. Hajtassuk végre a fe-

ladatokat nyitott szemmel és csukott 

szemmel egyaránt. Az is elfogadható, 

Tud önállóan játszani a tanult játékok 

felhasználásával. 

Ismeri a legmegfelelőbb labdafogást, 

elkapást, birtoklást, feladathelyzetben, 

játék közben. 

Tud alkalmazkodni a labda méretéhez, 

súlyához, a repülő labda útjához, 

ívéhez, irányához, sebességéhez. 
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– labda fejelése, visszafejelése, 

passzolási kísérletek párokban 

helyben, 

– labda levegőben tartása kézzel, lábbal, 

fejjel, kapuradobási, rúgási kísérletek, 

kosárdobási kísérletek helyből. 

 

ha csak az egyik szem van becsukva, de 

ilyenkor mindkét szemmel dolgozzunk 

felváltva. Engedjük szabadjára  

a saját és a tanulók fantáziáját. A 

gyakorlatosotok összeállításánál vegyük 

figyelembe, hogy nem kifejezetten az 

egyes labdajátékokban alkalmazható 

továbbítási és érintési módokat 

gyakoroltatjuk. Ezért nyugodtan 

használjunk kosárlabda helyett, 

röplabdát, vagy focilabdát, de adott 

esetben a pöttyös labda és a teniszlabda 

is megfelelő egy esetleges 

alkarérintéshez. Ne a már megszokott és 

az ismert sportágaknak megfelelő 

szereket válasszuk ki.  

KÜZDŐ FELADATOK ÉS JÁTÉKOK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

– a mozdulatgyorsaság fejlesztése, 

– az ellenfél megbecsülése, 

– az akarati tulajdonságok fejlesztése, 

kitartás az erőkifejtésben, 

– a társ mozgásához igazodás, 

– önellenőrzés mozgás közben, tudatos 

feladatmegoldás, 

– balesetveszély elhárítása. 

Szabadulás csuklón fogásból. 

Grundbirkózás. Kötélhúzás. 

Mögékerülés, kiemelés. 

Vívás két kézzel. 

Kézráütés mellső fekvőtámaszban. 

„Legyező” (szemben álló kézfogó 

társsal dőlés hátra karnyújtásig és 

vissza). 

A fejlesztendő képességek tekintetében 

ajánlott az egyéni, páros és együttes 

osztályfoglalkozások gyakori 

váltogatása a sokféle szituációs helyzet 

kialakítása érdekében. Ösztönzzük a 

tanulókat az alapjátékok szabályainak 

módosítására a kreativitás és innovatív 

gondolkodás fejlesztése érdekében. Ne 

féljünk a gyakori szabálymódosítástól 

még akkor is ha az pillanatnyilag 

megértési problémákat okozhat a 

tanulók fejében. A lehetőségek 

figyelembevétele mellett ösztönözzük a 

tanulókat, hogy bátran készítsenek saját 

csapatjátékot, az ő álltaluk kitalált 

szabályok megtartása mellett.  

Helyzetfelismerés a védekező  

és támadó helyzetben. 

Képes a mozgásban előforduló hibák 

felismerésére, azok kijavítására. 

Teljesítmény: szabályok ismeretében, 

betartásával – mögékerülés, 

grundbirkózás. 
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SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉGEK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Tervezzünk és végezzünk mind  

a négy évszaknak megfelelő foglal-

kozást a szabadban. 

Legyen örömszerzés forrása a sza-

badban eltöltött óra. 

 

− számháború (a lehetőségek 

függvényében) 

– járőrversenyek (tájékozódási 

feladatokkal) 

– görkorcsolyázás, kördeszkázás, 

– duatlon, (triatlon), 

– csúszkálás, korcsolyázás, szánkózás, 

– hógolyózás. 

Játékok: 

– a jégen, 

– hóember építése, 

– távdobás, célbadobás hógolyóval, 

hógolyócsata, 

– szánkó húzó-toló verseny, 

– lesikló verseny szánklóval. 

A szabadtéri órákat előre tervezzük meg 

és a tanulókat idejében tájékoztassuk  

 a megfelelő ruha, cipő kiválasztását, a 

felszerelésről történő gondoskodást  

 illetően 

Törekedjünk az érdekes, változatos 

óravezetésre (kellő bemelegítés, sok 

játék stb. ). 

Gyakorlás közben folyamatosan 

figyeljük a gyerek állapotát, reagálását. 

Fokozatosan figyeljünk a sérülések 

megelőzésére. 

Elviseli az időjárás kellemetlen hatásait.  

Felkészül a szabadtéri foglalkozásokra 

(ruházat, felszerelés). 

Képes az évszaknak megfelelő mozgás 

(játék) űzése a szabadban. 

 

 

ÚSZÁS 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A rendelkezésre álló időt gazdaságosan 

kell felhasználni, ezért az oktatás 

hatékonyságát biztosítani: 

– segédeszközök felhasználásával, 

– a szervezési formák változataival, 

célszerű alkalmazásával, 

– együttgondolkodás helyzetének 

kialakításával, a végrehajtást követő  

értékeléssel, 

– hibajavítással, felzárkóztatással, 

Az eddig elsajátított úszásnem mellett 

egy további úszásnem kar- és 

lábtempójának elsajátítása(gyors- és 

hátúszás, vagy mellúszás oktatása). 

– siklás levegővétellel, 

– siklás hason-háton, majd kar- és 

lábtempóval (összekapcsolva), 

– merülés, vízbe ugrás, 

– folyamatos úszás sekély, mély vízben 

(légvétellel), 

Az óra anyagát az osztály egyidejű 

mozgatásával hajtsuk végre. 

Törekedjünk arra, hogy a lehető 

legváltozatosabb és legtöbb 

kombinációs lehetőséget hozzuk létre. 

A kombinációk számát emeljük 

magasra, és ne ismételjük meg a 

feladatokat 2-3 alkalomnál többször. A 

bemutatott kombinációk haszna akkor 

jelentkezik, ha magas variabilitással és 

Tud: 

– a víz alatt 5-10 mp-ig tartózkodni. 

– biztonságosan, egyensúlyvesztés 

nélkül  

a vízen fennmaradni, 

– mély vízben lemerülni. 

Ismeri: 

– a siklást, az úszásnem kar-, 

lábtempóját, légvételét, ezek 

összekapcsolását, 
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iskolázással. 

Az úszás tudatos fejlesztése terén: 

– a gyermekek úszástudásának to-

vábbfejlesztése, 

– tanítványaink ismerjék meg, szeressék 

meg a vizet, de reális képük alakuljon 

ki a víz (vadvíz) veszélyeiről, 

– a két úszásnem technikájának 

megtanítása. 

– úszás mély vízben, 

– segédeszközzel úszás mély vízben: 

technika csiszolása, 

– tartós-folyamatos úszás, 

– játék a vízben (víz alatti fogó, fejelő 

csata). 

 

alacsony ismétlésszámmal alkal-

mazkodásra késztetjük az idegrendszert.  

– a vízbe ugrásokat ( talpas, fejes), 

– vízi játékokat, 

– tartós úszást (két úszásnemben). 

 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

Önszabályozása a mozgásos feladathelyzetekben 

 A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályit érti és betartja. Minden helyzetben sportszerűen viselkedik. 

 A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályit érti, de időnként nem tartja be. Előfordul, hogy türelmetlenül, sportszerűtlenül 

viselkedik. 

 A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályit többnyire érti, de gyakran nem tarja be. 

Gimnasztika 

 A gimnasztikai gyakorlatokat az utasításoknak megfelelően, pontosan, esztétikai igényességgel hajtja végre. 

 A gimnasztikai gyakorlatokat az utasításoknak megfelelően hajtja végre, de esztétikai igényességre még nem törekszik. 

 A gimnasztikai gyakorlatokat legtöbbször pontatlanul hajtja végre, nem törekszik az utasítások tudatos megfigyelésére. 

Torna jellegű mozgások 

 A tornagyakorlatokat koordinált mozgással és esztétikai igényességgel hajtja végre, tud egyensúlyozni, támasz-, és függéshelyzetben saját 

testtömegének megtartására és mozgatására is képes. A kötélmászást lábkulcsolással végzi. 

 A tornagyakorlatok végrehajtásában mozgása és egyensúlyozása időnként bizonytalan. Támasz-, és függőhelyzetekben saját testtömegét 

nehezen tudja megtartani, mozgatni alig képes. A kötélmászást hibás technikával végzi. 

 A tornagyakorlatok végrehajtásában mozgása és egyensúlyozása gyakran bizonytalan. Támasz-, és függéshelyzetekben saját testtömegé-

nek megtartására és mozgatására nem képes. Egyelőre nem tud felmászni a kötélre. 

Atlétika jellegű mozgások 

 Tud kitartóan futni, futással együtt járó tevékenységet végezni, futását változó feltételeknek megfelelően szabályozni. A szökdeléseket, 

ugrásokat összerendezetten hajtja végre. a kislabdahajítás mozdulatait megfelelő technikával végzi. 
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 Tud kitartóan futni, futással együtt járó tevékenységet végezni, de futását nem mindig képes a változó feltételeknek megfelelően 

szabályozni. Az ugrásokat összerendezetten hajtja végre, de kar- és lábmunkája, illetve elrugaszkodása nem elég erőteljes. A 

kislabdahajítás mozdulatait gyakran hibás technikával végzi. 

 Nem tud kitartóan futni, futással járó tevékenységet végezni, de rövidebb távon képes a változó feltételeknek megfelelően szabályozni. 

Az ugrásokat nem összerendezetten hajtja végre, mert kar- és lábmunkája nincs összhangban, illetve elrugaszkodása nem elég erőteljes. 

Kislabdahajítás mozdulatait gyakran hibás technikával végzi. 
 


