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Angol nyelv 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma  

7. évfolyam 2 72 

8. évfolyam 2 72 

7. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

72 óra 

Beszédszándékok, beszédértési készség 11 

Beszédkészség 21 

Fogalomkörök 15 

Témakörök, szókincs 25 

 

 

NAT témakör Beszédszándékok, beszédértési készség 11 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé válik: 

Általános fogalmak, beszédszándékok megismertetésére utánzással. 

A beszédészlelés, a verbális emlékezet, az idegen nyelvi gondolkodás 

és a sorrendiségben történő fejlődésre. 

Beszédbátorságra a nagyszámú ismétléssel.  

Társas nyelvi magatartás kialakítására.  

A figyelem terjedelmének növelésére.  

Önismeret, önkontroll, önellenőrzés kialakítsára. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá 

intézett kérdésekre 

kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, 

elégedettséget, elégedetlenséget 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Beszédszándékok: 

Köszönési formák: hi! Hello. 

Napszakok szerinti köszönési formák: good 

morning, good day, good afternoon, good 

evening, good night. 

Elköszönés: bye. Goodbye. See you 

tomorrow. 

Bemutatkozás: what’s your name? My name 

is tom. How old are you? I am... 

Titulusok: mr, mrs, miss. 

Köszönet és sajnálat kifejezése: thank you. 

Sorry. 

Udvariassági formák: here you are. Please. 

Nice to see you. Nice to meet you. 

Egyszerű kérdések (információkérés). 

Egyszerű feleletek (információadás). 

Tárgyak, dolgok megnevezése, azonosítása: 

what’s this? This is a…/ it’s a… 

Jókívánságok: merry christmas! Happy 

birthday! Happy easter! Happy halloween! 

A telefonálás konvenciói. 

 

Beszédértés 

 

Irányított figyelem a beszélőre, részvételi 

szándék a beszélgetéshez. 

A különböző köszönési formák felismerése, 

megfelelő alkalmazásuk megpróbálása. 

Személyes adatai ismerete, bemutatkozás. 

Néhány adat megadása magáról.  

A beszéd ritmusának, az intonációnak a 

megfigyelése és utánzása, lehetőség szerint 

minél pontosabb visszaadása. 

(kézmozdulattal a hanglejtés követése, eltérő 

intonációk megfigyelése.) 

Szavak differenciálása. 

Nyelvi egységek megértése. 

A hallottak utánmondása, ismétlése, majd 

közös mondása. 

Játékos, cselekvéshez kötött gyakorlatok 

utánzása. 

Nyitott párbeszédek (kérdés-felelet). 

Szavak, kifejezések, egyszerű mondatok 

ismétlése. 

Egyéni megnyilvánulási lehetőségek. 

Páros, csoportos, szituációs gyakorlatok. 

Helyzetfelismerés, alkalmazkodás a 

beszédhelyzethez és a beszédpartnerekhez. 

 

 

A beszéd ritmusának, az intonációnak a 

megfigyelése és utánzása, lehetőség szerint 

minél pontosabb visszaadása. 

(kézmozdulattal a hanglejtés követése, eltérő 

intonációk megfigyelése.) 

Szavak differenciálása. 

Nyelvi egységek megértése. 

 

 

Fogalmak 

Titulus, köszönési forma, udvariassági forma, képesség kifejezése, 

vélemény kifejezése, ünnepekkel kapcsolatos köszönés/köszöntés, szokás. 

Kérdés-felelet. 
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NAT témakör Beszédkészség 21 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Egyre biztosabb legyen beszédkészsége, beszédbátorsága fokozatosan 

növekedjen.  

A mindennapi életben előforduló beszédhelyzeteket megismerje. 

Önellenőrzés, önkontroll képessége fejlődjön. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismer néhány beszédfordulatot témakörönként 

Megnevezi környezete egyszerű tárgyait 

Képes segítséget kérni 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Kérdésalkotások. 

Releváns válasz adása a tanult kérdésekre. 

 

 

Dalok, mondókák.  

Környezete tárgyainak megnevezése. 

Néhány beszédfordulat témakörönként. 

Az udvarias társadalmi érintkezés eszközei. 

Próbálkozás az angol nyelv hangjainak 

helyes kiejtésével.  

Megfelelő hangerővel, hanglejtéssel, 

hangsúllyal, intonációval kiejtett szavak 

kialakítása. 

Probléma jelzése, segítségkérés. 

Nonverbális eszközök alkalmazása 

válaszadáskor. 

Érzelmek, vélemény kifejezése. 

Javítás elfogadása, törekvés önkorrekcióra.  

Törekvés a partnerhez való alkalmazkodásra. 

Ritmustartás, ritmusváltás. 

Fogalmak Utánzás, ismétlés, ritmus, ritmusváltás, mimika, gesztus, szó, mondat. 
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NAT témakör Fogalomkörök 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Implicit módon sajátítsa el a nyelvtani anyagot. 

A térbeli tájékozódása fejlődjön a térbeliség elöljárószóinak gyakorlása 

során.  

Hallási figyelme, irányított figyelme, idegen nyelvi gondolkodása, 

verbális memóriája fejlődjön.  

Időbeli viszonyok kifejezésében fejlődjön. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

ismer pár egyszerű igét 

megérti a pedagógus utasításait 

egyszerű utasításokat képes megfogalmazni 

ismeri 1-20 -ig a tőszámokat, felismeri a sorszámneveket 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Létezés kifejezése (be, is, are). 

Cselekvések kifejezése (igék). 

Felszólító mód (igék). 

Birtokos névmások (My pen). 

Modalitás kifejezése: képesség (I can…). 

Elöljárószavak (at, in, on). 

Térbeliség: elöljárószavak (in, on, at). 

Mennyiségek kifejezése: tőszámok 1-20-ig, 

sorszámnevek 1-12-ig, főnevek többes 

száma, a/an, some/any határozatlan névelők. 

Hangtani ismeretek: szóhangsúly, intonáció, 

összevont alakok, többes szám kiejtése. 

Nyelvtani fordulatok automatizmusig 

gyakorlása. 

Törekvés a sorrendiség megtartására, a 

logikus felépítettségre. 

A fenti követelmények teljesítése a 

következő tevékenységek során: mozgásos 

feladatok, utasítások adása, megértése, 

végrehajtása, manipulálás tárgyakkal, 

képekkel, kép- és szókártyákkal, 

csoportosítás, rendezés, párosítás. 

Fogalmak Utánzás, ismétlés, ritmus, ritmusváltás, mimika, gesztus, szó, mondat. 

 

 

NAT témakör Témakörök, szókincs 25 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Implicit módon sajátítsa el a nyelvtani anyagot. 

A térbeli tájékozódása fejlődjön a térbeliség elöljárószóinak gyakorlása 

során.  

Hallási figyelme, irányított figyelme, idegen nyelvi gondolkodása, 

verbális memóriája fejlődjön.  

Időbeli illetve birtokos viszonyok kifejezésében fejlődjön. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes pár szóban bemutatkozni 

Meg tudja nevezni lakhelyét 

Ismer néhány országot és fővárosaikat 

Meg tud nevezni néhány növényt, állatot 

Meg tudja nevezni testrészeit 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Emberi kapcsolatok: 

Az én személyem: 

Bemutatkozás, személyi adatok, külsőm, 

életkor, születésnap, lakcím, kedvenc 

sportom, színem, ételem, barátom. 

Az én családom: 

Családtagok nevei. 

Társadalmi környezetünk: 

Hazám, hazám fővárosa, lakóhelyem. 

Iskolám, az iskola berendezései, iskolai 

felszerelések, utasítások a tanórán. 

A célnyelvi ország neve, fővárosa, zászlója, 

néhány nagyobb városa, ünnepek. 

Természeti környezetünk: 

Időjárás, évszakok 

Állatok, növények. 

Egészséges életmód: 

Testrészek. 

Napirend. 

Öltözködés, ruházat. 

Sport. 

Vásárlás: 

Élelmiszerek, ételek nevei. 

Főétkezések. 

Üzletek nevei, néhány jellemző árucikk 

neve. 

Vásárlás. 

Országismeret: 

Ünnepek: 

Halloween, christmas, easter  

Lexikai elemek elsajátítása. 

Más műveltségi területeken megszerzett 

információ alkalmazása, újabb kapcsolódási 

pontok kialakítása. 

Angolul beszélő országok felsorolása. 

Nagy britannia országai, fővárosa, néhány 

városa megnevezése.  

Magyar és brit iskolák összehasonlítása. 

Brit ünnepek és szokások megismerése. 

Reális önkép kialakítása. 

Nyelvi struktúrák és lexikai elemek 

integrálása. 

Elemi szintű tájékozódás térképen. 

 

Fogalmak 

Személyes adat, család, szűkebb-tágabb környezet, célország, nemzetiség, 

zászló, évszak, hónap, nap, időpont, napirend, ruházat, sport, élelmiszer, 

vásárlás, főétkezés, üzlet. 
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8. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

72 óra 

Beszédszándékok, beszédértési készség 11 

Beszédkészség 21 

Fogalomkörök 15 

Témakörök, szókincs 25 

 

 

NAT témakör Beszédszándékok, beszédértési készség 11 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé válik: 

Általános fogalmak, beszédszándékok megismertetésére utánzással. 

A beszédészlelés, a verbális emlékezet, az idegen nyelvi gondolkodás 

és a sorrendiségben történő fejlődésre. 

Beszédbátorságra a nagyszámú ismétléssel.  

Társas nyelvi magatartás kialakítására.  

A figyelem terjedelmének növelésére.  

Önismeret, önkontroll, önellenőrzés kialakítsára 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában 

Az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá 

intézett kérdésekre 

Kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, 

elégedettséget, elégedetlenséget 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Beszédszándékok: 

Köszönési formák: hi! Hello. 

Napszakok szerinti köszönési formák: good 

morning, good day, good afternoon, good 

evening, good night. 

Elköszönés: bye. Goodbye. See you 

tomorrow. 

Bemutatkozás: what’s your name? My name 

is tom. How old are you? I am 13. 

Titulusok: mr, mrs, miss. 

Köszönet és sajnálat kifejezése: thank you. 

Sorry. 

Udvariassági formák: here you are. Please. 

Nice to see you. Nice to meet you. 

A hallottak utánmondása, ismétlése, majd 

közös mondása. 

Játékos, cselekvéshez kötött gyakorlatok 

utánzása. 

Nyitott párbeszédek (kérdés-felelet). 

Szavak, kifejezések, egyszerű mondatok 

ismétlése. 

Egyéni megnyilvánulási lehetőségek. 

Páros, csoportos, szituációs gyakorlatok. 

Helyzetfelismerés, alkalmazkodás a 

beszédhelyzethez és a beszédpartnerekhez. 

A beszéd ritmusának, az intonációnak a 

megfigyelése és utánzása, lehetőség szerint 

minél pontosabb visszaadása. 



8 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Érdeklődés a másik személy hogyléte felöl: 

how are you? I’m fine, thank you. And you? 

Egyszerű kérdések (információkérés). 

Egyszerű feleletek (információadás). 

Modális jelentés kifejezése: képesség 

kifejezése: i can jump up high. 

Vélemény kérése: do you like? 

Tárgyak, dolgok megnevezése, azonosítása: 

what’s this? This is a…/ it’s a… 

Dicséret: that’s great! Well done. 

Jókívánságok: merry christmas! Happy 

birthday! Happy easter! Happy halloween! 

A telefonálás konvenciói. 

Beszédértés 

Irányított figyelem a beszélőre, részvételi 

szándék a beszélgetéshez. 

A különböző köszönési formák felismerése, 

megfelelő alkalmazásuk megpróbálása. 

Személyes adatai ismerete, bemutatkozás. 

Néhány adat megadása magáról.  

A beszéd ritmusának, az intonációnak a 

megfigyelése és utánzása, lehetőség szerint 

minél pontosabb visszaadása. 

(kézmozdulattal a hanglejtés követése, eltérő 

intonációk megfigyelése.) 

Szavak differenciálása. 

Nyelvi egységek megértése. 

(kézmozdulattal a hanglejtés követése, eltérő 

intonációk megfigyelése.) 

Szavak differenciálása. 

Nyelvi egységek megértése. 

Fogalmak 

Titulus, köszönési forma, udvariassági forma, képesség kifejezése, 

vélemény kifejezése, ünnepekkel kapcsolatos köszönés/köszöntés, szokás. 

Kérdés-felelet. 

 

 

NAT témakör Beszédkészség 21 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Egyre biztosabb legyen beszédkészsége, beszédbátorsága fokozatosan 

növekedjen.  

A mindennapi életben előforduló beszédhelyzeteket megismerje. 

Önellenőrzés, önkontroll képessége fejlődjön. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismer néhány beszédfordulatot témakörönként 

Megnevezi környezete egyszerű tárgyait 

Képes segítséget kérni 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Kérdésalkotások. 

Releváns válasz adása a tanult kérdésekre. 

Dalok, mondókák.  

Környezete tárgyainak megnevezése. 

Néhány beszédfordulat témakörönként. 

Az udvarias társadalmi érintkezés eszközei. 

Próbálkozás az angol nyelv hangjainak 

helyes kiejtésével.  

Megfelelő hangerővel, hanglejtéssel, 

hangsúllyal, intonációval kiejtett szavak 

kialakítása. 

Probléma jelzése, segítségkérés. 

Rövid szövegrészeknél törekvés a mondatok 

sorrendiségének megjegyzésére. 

Nonverbális eszközök alkalmazása 

válaszadáskor. 

Érzelmek, vélemény kifejezése. 

Javítás elfogadása, törekvés önkorrekcióra.  

Törekvés a partnerhez való alkalmazkodásra. 

Ritmustartás, ritmusváltás. 

A fenti követelmények teljesítése rövid 

párbeszédek, hallás utáni ismétlések, 

memorizálás, eljátszás, nyitott dialógusok, 

drámajáték, szerepjáték, audiovizuális 

anyagok megtekintése során. 

Fogalmak Utánzás, ismétlés, ritmus, ritmusváltás, mimika, gesztus, szó, mondat. 

 

 

NAT témakör Fogalomkörök 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Implicit módon sajátítsa el a nyelvtani anyagot. 

A térbeli tájékozódása fejlődjön a térbeliség elöljárószóinak gyakorlása 

során.  

Hallási figyelme, irányított figyelme, idegen nyelvi gondolkodása, 

verbális memóriája fejlődjön.  

Időbeli viszonyok kifejezésében fejlődjön. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismer pár egyszerű igét 

Megérti a pedagógus utasításait 

Egyszerű utasításokat képes megfogalmazni 

Ismeri 1-20 -ig a tőszámokat, felismeri a sorszámneveket 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Létezés kifejezése (be, is, are). 

Cselekvések kifejezése (igék). 

Felszólító mód (igék). 

Birtoklás kifejezése (have got). 

Nyelvtani fordulatok automatizmusig 

gyakorlása. 

Törekvés a sorrendiség megtartására, a 

logikus felépítettségre. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Birtokviszony kifejezése (My mother’s name 

is…). 

Birtokos névmások (My pen). 

Modalitás kifejezése: képesség (I can…). 

Időbeliség: Present Simple, Present 

Continuous, időhatározók (now, sometimes, 

never, usually, always, today), évszakok, 

hónapok, napok, időpontok, elöljárószavak 

(at, in, on). 

Térbeliség: elöljárószavak (in, on, at). 

Mennyiségek kifejezése: tőszámok 1-20-ig, 

sorszámnevek 1-12-ig, főnevek többes 

száma, a/an, some/any határozatlan névelők. 

Hangtani ismeretek: szóhangsúly, intonáció, 

összevont alakok, többes szám kiejtése. 

A fenti követelmények teljesítése a 

következő tevékenységek során: mozgásos 

feladatok, utasítások adása, megértése, 

végrehajtása, manipulálás tárgyakkal, 

képekkel, kép- és szókártyákkal, 

csoportosítás, rendezés, párosítás. 

 

Fogalmak Utánzás, ismétlés, ritmus, ritmusváltás, mimika, gesztus, szó, mondat. 

 

 

NAT témakör Témakörök, szókincs 25 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Implicit módon sajátítsa el a nyelvtani anyagot. 

A térbeli tájékozódása fejlődjön a térbeliség elöljárószóinak gyakorlása 

során.  

Hallási figyelme, irányított figyelme, idegen nyelvi gondolkodása, 

verbális memóriája fejlődjön.  

Időbeli illetve birtokos viszonyok kifejezésében fejlődjön. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes pár szóban bemutatkozni 

Meg tudja nevezni lakhelyét 

Ismer néhány országot és fővárosaikat 

Meg tud nevezni néhány növényt, állatot 

Meg tudja nevezni testrészeit 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

EMBERI KAPCSOLATOK: 

Az ÉN személyem: 

bemutatkozás, személyi adatok, külsőm, 

életkor, születésnap, lakcím, kedvenc 

sportom, színem, ételem, barátom. 

Az ÉN családom: 

családtagok nevei. 

TÁRSADALMI KÖRNYEZETÜNK: 

Hazám, hazám fővárosa, lakóhelyem. 

Iskolám, az iskola berendezései, iskolai 

felszerelések, utasítások a tanórán. 

Lexikai elemek elsajátítása. 

Más műveltségi területeken megszerzett 

információ alkalmazása, újabb kapcsolódási 

pontok kialakítása. 

Angolul beszélő országok felsorolása. 

Nagy Britannia országai, fővárosa, néhány 

városa megnevezése.  

Magyar és brit iskolák összehasonlítása. 

Brit ünnepek és szokások megismerése. 

Reális önkép kialakítása. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A célnyelvi ország neve, fővárosa, zászlója, 

néhány nagyobb városa, ünnepek. 

TERMÉSZETI KÖRNYEZETÜNK: 

Időjárás, évszakok, hónapok, napok, 

napszakok, időpontok. 

Állatok, növények. 

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD: 

Testrészek. 

Az orvosnál. 

Napirend. 

Öltözködés, ruházat. 

Sport. 

VÁSÁRLÁS: 

Élelmiszerek, ételek nevei. 

Főétkezések. 

Üzletek nevei, néhány jellemző árucikk 

neve. 

Vásárlás. 

ORSZÁGISMERET: 

Ünnepek: 

Halloween, Christmas, Easter  

Nyelvi struktúrák és lexikai elemek 

integrálása. 

Elemi szintű tájékozódás térképen. 

 

Fogalmak 

Személyes adat, család, szűkebb-tágabb környezet, célország, nemzetiség, 

zászló, évszak, hónap, nap, időpont, napirend, ruházat, sport, élelmiszer, 

vásárlás, főétkezés, üzlet. 
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Digitális kultúra 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma  

3. évfolyam 1 36 

4. évfolyam 1 36 

5. évfolyam 1 36 

6. évfolyam 1 36 

7. évfolyam 1 36 

8. évfolyam 1 36 

3. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

36 óra 

Digitális eszközök használata 8 

Alkalmazói ismeretek 14 

Problémamegoldás digitális eszközökkel és módszerekkel 14 

 

 

NAT témakör Digitális eszközök használata 8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Mutasson érdeklődést az informatikai környezet eszközei iránt.  

Alapozza meg informatikai ismereteit  

Segítséggel használjon életkorának megfelelő játékokat, oktató és 

fejlesztő programokat 

Önállóan tudja használni az egeret 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 Meg tudja nevezni a számítógép részeit 

Ismeri a számítógépek használatának balesetvédelmi és egészségügyi 

előírásait, a számítógépek üzemeltetési rendjét 

Önállóan képes használni a megismert informatikai eszközöket 

Képes elindítani és futtatni a megismert alkalmazásokat 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Interaktív kapcsolattartás eszközei. 

Alapvető digitális eszközök. 

Balesetvédelmi és egészségügyi előírások. 

Használt alapfogalmak. 

A számítógép részei és működtetésük: egér 

funkciói, billentyűzet funkciói, főbb részei. 

Ismert „felhasználóbarát” készségfejlesztő, 

játék-, didaktikai célú szoftverek. 

Ismerje meg és ismerje fel az alapvető 

számítástechnikai eszközöket. 

Ismerje meg és tartsa be a balesetvédelmi és 

egészségügyi előírásokat. 

Gyakorolja az egér és a billentyűzet 

kezelését. 

Használja a megismert alkalmazásokat. 

Fogalmak 
számítógép, gépház, képernyő, billentyűzet, egér, program, húzás, 

kattintás, enter, irány 

 

 

NAT témakör Alkalmazói ismeretek 14 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Egyszerű rajzos, szöveges dokumentumokat hoz létre  

Fejleszti vizuális, akusztikus észlelését, érzékelését és a finommotorikai 

képességét 

Fejleszti perceptív fogalomalkotó, analógiás gondolkodási képességét 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes egyszerű, rajzos, szöveges dokumentum létrehozására 

Önállóan gyakorolni tudja a kétkezes gépelést 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Írott és audiovizuális dokumentumok 

elektronikus létrehozása 

Egyszerű grafikus és szöveges felület 

rajzoló- és szövegszerkesztő programokban. 

Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 

Adatgyűjtés, -értelmezés. 

Közhasznú információk. 

Készítsen egyszerű szöveges és rajzos 

dokumentumokat. 

Legyen képes hibái javítására. 

Tudjon a környezetében adatokat gyűjteni, 

értelmezni. 

Hajtson végre egyszerű adatkeresést. 

Fogalmak 
rajzolóprogram, szövegszerkesztő program, rajzeszköz, szöveg, ábra, 

információ, adat, irány 
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NAT témakör 
Problémamegoldás digitális eszközökkel és 

módszerekkel 
8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képességeinek megfelelően kialakult időbeli tájékozódással 

rendelkezzen 

Felismerje a sorrendiségek szabályszerűségét 

Értelmezni tud jeleket, szimbólumokat 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Eredményesen részt tud venni a tanteremben szervezett 

irányjátékokban 

Képes események képsorainak sorba rendezésére 

Össze tud gyűjteni gyermekek által ismert szimbólumokat, jeleket 

Legyen képes egyszerű probléma megoldására próbálkozással 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A probléma megoldásához szükséges 

módszerek és eszközök  

Információ megjelenési formái: jelek, 

szimbólumok. 

Teknőcgrafika, irányjátékok. 

Vegyen részt a tanteremben szervezett 

irányjátékokban. 

Állítsa fel mindennapi cselekvések utasítási 

sorrendjét. 

Mozgassa a teknőcöt a képernyőn irány-

billentyűkkel. 

Fogalmak Teknőcgrafika, toll fel, le; vonalvastagság, vonalszín, irányító, irányított. 
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4. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

36 óra 

Problémamegoldás digitális eszközökkel és módszerekkel 16 

Infokommunikáció, információs társadalom 12 

Könyvtári technikák 8 

 

 

NAT témakör Digitális eszközök használata 16 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Fejlessze az időbeli tájékozódási képességét 

Megfigyelje a mindennapi életben előforduló sorrendiségeket 

Próbálkozással tudjon megoldani problémahelyzeteket 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Egyszerű algoritmusokat használ informatikai környezetben 

Irányokat, útvonalakat követ 

Képes felismerni algoritmusokat 

Tud adatokat gyűjteni, értelmezni, feldolgozni segítséggel 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Algoritmizálás (és adatmodellezés) 

Algoritmusok adatai. 

Adatbázisok 

Ismerjen fel egyszerű algoritmusokat, hajtsa 

végre azokat. 

Tervezzen egyszerű algoritmusokat. 

Gyűjtsön a környezetében fellelhető 

adatokat, azokat értelmezze és dolgozza fel 

segítséggel. 

Ismerkedjen meg néhány mindennapi 

adatbázissal. 

Fogalmak tervezés, irány, algoritmus, lépések, adat, adatkezelés, csoportosítás  
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NAT témakör Infokommunikáció, információs társadalom 16 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Egyszerű rajzos, szöveges dokumentumokat hoz létre  

Fejleszti vizuális, akusztikus észlelését, érzékelését és a finommotorikai 

képességét 

Fejleszti perceptív fogalomalkotó, analógiás gondolkodási képességét 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes egyszerű, rajzos, szöveges dokumentum létrehozására 

Önállóan gyakorolni tudja a kétkezes gépelést 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Információkeresés, információközlési 

rendszerek 

Gyermekeknek készített weblapok. 

Az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák 

Lehetőségek és kockázatok az 

infokommunikáció során. 

Médiainformatika 

Iskolai weboldal, blog. 

Az információkezelés jogi és etikai 

vonatkozásai 

A személyes adatok fogalma. 

Az e-szolgáltatások szerepe és használata 

Gyerekeknek szóló, legelterjedtebb 

elektronikus szolgáltatások. 

Keressen információkat adott témában tanári 

segítséggel. 

Gyakorolja az alapvető számítástechnikai 

eszközök használatát. 

Tájékozódjon a gyermekek számára készített  

legális felületeken. 

Felnőtt segítségével ismerkedjen az iskola 

weboldalával, blogjával, tartalmával. 

Válogasson adatok között, csoportosítsa, 

rendszerezze azokat. 

Fedezzen fel tanári ajánlás alapján 

gyermekeknek szóló weboldalakat. 

Fogalmak 
média, elektronikus média, információforrás, weblap (www), weboldal, 

blog, személyes adat, e-szolgáltatás, internet 
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NAT témakör Könyvtári technikák 8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismerje a könyvtárt, mint információforrást 

Érdeklődjön a könyvtárhasználat iránt 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes könyvespolcokat rendezni az osztályan tanári segítséggel 

Értelmezni és használni tudja a tartalomjegyzéket tanári útmutatás 

alapján 

Megismeri az iskolai könyvtárat 

Ki tudja választani az érdeklődésének, életkori sajátosságainak 

megfelelő könyvet 

Képes tájékozódni a betűrendben tanári segítséggel 

Be tudja tartani a könyvtári viselkedés szabályait 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Könyvtár fogalma, szerkezete – felépítése, 

szolgáltatásai (hagyományos). 

Az osztálykönyvtár. 

Az iskolai könyvtár. 

A könyvtárhasználat szabályai. 

Vegyen részt az iskolai könyvtár látogatásán. 

Értelmezze a tartalomjegyzéket az 

osztályban tanári segítséggel. 

Rendezze az osztálykönyvtár könyveit tanári 

útmutatás alapján. 

Ismerje meg a könyvtári viselkedés 

alapszabályait, törekedjen a betartására. 

Fogalmak 
könyvtár, tartalomjegyzék, szabadpolc, szerző, író, könyvcím, ábécé, 

betűrend, betűrendes keresés 

 

 

  



18 

 

5. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

36 óra 

Digitális eszközök használata 12 

Alkalmazói ismeretek 16 

Problémamegoldás digitális eszközökkel és módszerekkel 8 

 

 

NAT témakör Digitális eszközök használata 12 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Érdeklődést tanúsítson az informatikai eszközök iránt 

Megalapozza az informatikai ismereteit és az informatikai környezet 

tudatos használatát 

Ismeri a legszükségesebb perifériák használatát 

Interaktív kommunikációs attitűdöt alakít ki 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri a számítógép perifériáit 

Használja a billentyűzet és az egér tanult funkcióit 

 alapszinten „kommunikál” a számítógéppel 

Magatartása szabálykövetővé válik 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Bemeneti, kimeneti perifériák. 

Az informatikai eszközök egészségre 

gyakorolt hatása. 

A számítógép működtetése: egér és 

billentyűzet funkciói. 

Játék- és didaktikai célú szoftverek és 

webtankönyvek. 

Programok ablak-gombjai. 

A számítógép részei: be- és kimeneti 

perifériák használata. 

Vezérlő billentyűk megismerése: a 

Backspace és a Delete. 

Jelentésmódosító billentyűk megismerése: a 

Shift és a Caps Lock. 

Alfanumerikus billentyűk megismerése: 

írásjelek és szóközbillentyű. 

Egér használata: kijelölés. 

Felhasználói felület kezelése: webes 

tankönyvek működésének megismerése. 

Ismerje a számítógép részeit. 

Nevezze meg azokat. 

Billentyűk ismerete és megnevezése. 

Alfanumerikus billentyűzet ismerete. 

Webes felület kezelése irányítással. 

Tudjon irányítással egyszerű 

oktatóprogramokat használni. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Adott informatikai eszközök kezelésének 

gyakorlása. 

A programok ablakgombjainak használata. 

Egyszerű oktatóprogramok interaktív 

használata.  

A számítógépes manuális-vizuális 

kommunikáció gyakorlása a programokkal. 

Fogalmak 
Be- és kimeneti periféria, vezérlő billentyű, jelentésmódosító billentyű, 

alfanumerikus billentyű, írásjel, szóközbillentyű, ablak-gomb. 

 

 

NAT témakör Alkalmazói ismeretek 16 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Rajzos, szöveges dokumentumok létrehozása céljából a gépkezelés 

gyakoroltatása. 

Gyakorlottság fejlesztése adatok rendezésében. 

Közhasznú információforrások használatának megismertetése.  

Motivációs, koncentrációs képesség fejlesztése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Egyszerű, rajzos, szöveges dokumentum lehetőleg önálló, ha 

szükséges, egyéni segítségadással megvalósuló elkészítése. 

Információforrás irányított keresése a neten, a közhasznú 

információforrások megtalálása és felhasználása a mindennapi életben. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Írott és audiovizuális dokumentumok 

elektronikus létrehozása 

Egyszerű rajzos és szöveges dokumentum. 

Dokumentum elnevezése. 

Mentés, behívás. 

Billentyűzet további funkciói. 

Egyszerű, kreatív alkotás a számítógéppel: 

rajzos, rövid szöveges dokumentumok 

készítése. 

Az alkalmazói szoftverek újabb eszközeinek 

és funkcióinak megismerése. 

Hibajavítás kész szövegben: törlés 

kétféleképpen.  

Kétkezes gépelést tanító program folyamatos 

használata. 

Írásjelek megismerése és alkalmazása 

szövegben. 

Dokumentumok elnevezése, mentése, 

behívása. 

Készítsen egyszerű szöveges és rajzos 

dokumentumokat. 

Legyen képes hibái javítására. 

Alkalmazza az írásjeleket a szövegben. 

Tudjon dokumentumot elnevezni, menteni. 

Irányítással legyen képes egyszerű utasítások 

végrehajtására. 

Hajtson végre egyszerű adatkeresést. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Adatkezelés, adatfeldolgozás, információ-

megjelenítés 

Adatok rendezése. 

Közhasznú információk. 

Internet előnyei és veszélyei. 

Gyűjtött adatok táblázatba rendezése, 

kijelölés gyakorlása. 

Csoportosítás adott szempontok szerint. 

Munkadarabok (ön)értékelése megbeszélt 

szempontoknak megfelelően.  

Gyakorlottság szerzése a közhasznú 

információk keresésében (moziműsor, 

telefonkönyv). 

Irányított adatkeresés a világhálón (SDT, on-

line játékok). 

Információforrások etikus felhasználásának 

megismerése. 

Fogalmak Kurzor, mentés, behívás, dokumentumnév, táblázat, SDT, adat. 

 

 

NAT témakör 
Problémamegoldás digitális eszközökkel és 

módszerekkel 
8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A problémafelismerő és a kreatív gondolkodás előhívása és/vagy 

továbbfejlesztése. 

Adottságok kibontakoztatása, pontos szabálykövetés erősítése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A hétköznapi algoritmusok értelmezése, alkalmazásuk. 

Felvetett egyszerű problémákra a megoldás módszerének kiválasztása 

tanári segítséggel. Algoritmikus képesség egyéni haladáshoz képest 

elvárt megerősödése, a grafikai kifejezőképesség önállósulása. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A probléma megoldásához szükséges 

módszerek és eszközök kiválasztása. 

Teknőcgrafika alkalmazási területe. 

Irányok a képernyőn – teknőcgrafika. 

Alakzatok teknőccel. 

Teknőcgrafika alkalmazási területének 

megismerése. 

Teknőc mozgatása a képernyőn irány-

billentyűkkel. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Teknőc mozgatása a képernyőn irány-

billentyűkkel. 

Irányok gyakorlása. 

Fogalmak Teknőcgrafika, toll fel, le; vonalvastagság, vonalszín,  irányító, irányított. 
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6. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

36 óra 

Problémamegoldás digitális eszközökkel és módszerekkel 15 

Infokommunikáció, információs társadalom 15 

Könyvtári informatika 6 

 

 

NAT témakör Digitális eszközök használata 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Fejlessze a problémafelismerő és a kreatív gondolkodást 

Kibontakoztassa adottságait, erősítse pontos szabálykövetését 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri a  számítógép perifériáit, a billentyűzetet és az egér tanult 

funkcióit 

Alapszinten „kommunikál” a számítógéppel  

Kialakul szabálykövető magatartása 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A probléma megoldásához szükséges 

módszerek és eszközök kiválasztása. 

Teknőcgrafika alkalmazási területe. 

Irányok a képernyőn – teknőcgrafika. 

Alakzatok teknőccel. 

Algoritmizálás (és adatmodellezés). 

Mindennapi élet összetettebb feladatainak 

algoritmusai. 

Ismerje meg a teknőcgrafika alkalmazási 

területeit. 

Gyakorolja az irányokat: előre, hátra, jobbra, 

balra. 

Mozgassa a teknőcöt a képernyőn 

iránybillentyűkkel. 

 

Hajtson végre ismétlődő utasításokat. 

Gyűjtsön adatokat, ötleteket az algoritmusok 

mindennapi előfordulására. 

Vegyen részt algoritmikus játékban irányító 

és/vagy irányítottként. 

Fogalmak 
teknőcgrafika, toll fel, le; vonalvastagság, vonalszín, ismétlődés, irányító, 

irányított 
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NAT témakör Infokommunikáció, információs társadalom 16 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismerje meg az elektronikus média eszközeit és lehetőségeit 

Ismerje meg az életkorának megfelelő legelterjedtebb elektronikus 

szolgáltatásokat 

Legyen tisztában az ikt-eszközök túlzott használatának veszélyeivel, 

káros hatásaival, törekedjen ezek megelőzésre. 

Használja az  informatika eszközrendszerét tanári segítséggel vagy 

anélkül.  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes meghatározott témában interneten adatokat keresni, gyűjteni 

Tud információkat küldeni és fogadni e-mail fiókja segítségével 

Ismeri az adatok fajtáit, képes azokat korának megfelelő mértékben 

megvédeni 

Tud gyermekeknek szóló weboldalakon tájékozódni, azokat használni 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Információkeresés, információs közlési 

rendszerek. 

Életkornak megfelelő számítógépes 

információhordozók. 

Az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák. 

Információfogadás és -küldés. 

Veszélyek. 

Médiainformatika. 

Információkezelés jogi és etikai 

vonatkozása. 

Adatbiztonság, adatmegőrzés, Netikett. 

Az e-szolgáltatások szerepe és asználata. 

Gyerekeknek szóló elektronikus 

szolgáltatások. 

Ismerkedjen meg az internetes keresés 

lehetőségeivel. 

Keressen adatokat az interneten 

meghatározott szempontok alapján. 

Hozzon létre tanári segítséggel e-mail fiókot, 

küldjön és fogadjon információkat tanári 

vagy felnőtt segítséggel. 

Ismerje meg az adatok fajtáit, az 

adatvédelem lehetőségeit és jelentőségét. 

Ismerje meg a Netikett alapjait és használja 

azokat. 

Használjon gyerekeknek szóló weblapokat, 

ismerjen meg korának megfelelő internetes 

szolgáltatásokat. 

Fogalmak 
adatbázis, mobilkommunikáció, információküldés, információfogadás, 

elektronikus levelezés, Netikett 

 

 

NAT témakör Könyvtári informatika 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Megismer új információs eszközökön alapuló könyvtári 

szolgáltatásokat 

Kiválasztja a tantárgyak anyagához megfelelő információs forrást 

segítséggel. 

Fejleszti olvasási képességét 
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A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tájékozódik ABC betűrendben a könyvespolcon, a könyvtárban 

segítséggel 

Kiválaszt könyvet szerző vagy cím alapján könyv kiválasztása a 

katalógusból – segítséggel 

Képes a tartalomjegyzéket használni segítséggel 

Be tud számolni az olvasottakról kérdések alapján 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Információhordozók leggyakoribb típusai a 

mindennapi életben. 

Könyvtári szolgáltatások. 

Folyóiratok, újságok, könyvek 

csoportosításának szempontjai. 

Katalógus. 

Irányított forrás- és információkeresés. 

Keressen meg egy szabadon választott, vagy 

ajánlott újságot, könyvet a könyvtárban. 

Ismerje meg a könyvek rendezési 

szempontjait. 

Rendezzen könyveket megadott szempont 

alapján. 

Válasszon ki tanulmányaihoz kapcsolódó 

könyveket, folyóiratokat. 

Fogalmak folyóirat, katalógus, internetes szótár, Wikipédia 
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7. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

36 óra 

1. Digitális eszközök használata 12 

2. Alkalmazói ismeretek 13 

3. Problémamegoldás digitális eszközökkel és módszerekkel 11 

 

 

NAT témakör Digitális eszközök használata 12 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Megismerje a perifériákat, háttértárakat 

Értse az informatikai fogalmakat 

Tudatosan használja az informatikai környezetet 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri a számítógép perifériáit, a háttértárakat 

Megismerkedik a virtuális világgal 

Meg tudja nevezni a túlzott informatikai eszközhasználat káros hatásait, 

és igyekszik kerülni azokat 

Informatikai ismereteit más tantárgyak esetében is használni tudja 

Képes adott szempontok szerint információkat keresni az interneten 

Ismeri a netikett szabályait, és alkalmazza azokat 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Operációs rendszer és/vagy egy 

segédprogram alapszolgáltatása. 

Be- és kiviteli perifériák. 

Állományok tárolása: háttértárak. 

Képernyő részei. 

Ablak-gombok. 

Elektronikus számítógépek fejlődése. 

Az informatika történetének magyar tudósa. 

Mobilkommunikációs eszközök. 

Virtuális tanulási környezet, „Netikett”. 

Ismerje meg más operációs jellemzőit. 

Nevezzen meg be- és kiviteli perifériákat, 

csoportosítsa azokat. 

Ismerje meg a képernyő részeit és ablak-

gombjait. 

Rendezze időrendi sorrendbe a számítógép 

fejlődésének jelentősebb állomásait! 

Ismerje meg Neumann János 

munkásságának főbb állomásait. 

Ismerje meg a mobilkommunikációs 

eszközöket. Ismerje a Netikett szabályait. 

Fogalmak 

Windows, CD, DVD, pendrive-méret, ablak-gomb, operációs rendszer, 

mobilkommunikációs eszköz, címsor, menüsor, eszköztár, alkalmazási 

terület, gördítősáv, csúszka 
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NAT témakör Alkalmazói ismeretek 13 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Eszközszintűen használja a számítógépet más tantárgyak tanulásában 

Ismerje meg a számítógépes programok jogi és erkölcsi alapjait 

Legyen képes meghatározni a számítógépes függőség jellemzőit, és 

elkerülésének lehetőségeit 

Igényes munkadarabjainak esztétikus külalakjára 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Önállóan használja a Paint, a Word és az Excel programokat a tanult 

funkciók segítségével 

Ismeri az adatbázisból történő információszerzés módjait 

Igyekszik a kétkezes gépelés alkalmazni 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Írott és audiovizuális dokumentumok 

elektronikus létrehozása 

Írott és audiovizuális dokumentumok 

elektronikus létrehozása. 

Rajzolóprogram még ismeretlen eszközei. 

Rajzos, szöveges, táblázatos dokumentumok 

létrehozása, formázása. 

Nyomtatás. 

Szövegszerkesztés, a vágólap használata. 

Adatkezelés, adatfeldolgozás, információ-

megjelenítés. 

Adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát 

segítő eszközök. 

Táblázatok, diagramok, grafikonok, 

következtetések. 

Adatok rendezése. 

Közhasznú információk. 

Internet előnyei és veszélyei. 

Gyűjtött adatok táblázatba rendezése, 

kijelölés gyakorlása. 

Csoportosítás adott szempontok szerint. 

Munkadarabok (ön)értékelése megbeszélt 

szempontoknak megfelelően.  

Készítsen egyszerű szöveges és rajzos 

dokumentumokat. 

Gyakorolja a kétkezes gépelést. 

Legyen képes hibái javítására. 

Alkalmazza az írásjeleket a szövegben. 

Tudjon dokumentumot elnevezni, menteni. 

Hajtson végre egyszerű adatkeresést. 

Használja az Excel táblában az 

alapműveletek képleteit. 

Gyűjtsön adatokat különféle szempontok 

alapján. 

Nevezze meg beszélgetés során az internet 

előnyeit és veszélyeit. 

Rendezze az általa gyűjtött adatokat 

táblázatba, és csoportosítsa azokat. 

Fogalmak 
diagram, grafikon, karakter, betűméret, elhelyezés, vágólap, cella, sor, 

oszlop, nyomtatás 
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NAT témakör 
Problémamegoldás digitális eszközökkel és 

módszerekkel 
11 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismétlődő utasításokat hajtson végre a teknősökkel 

Informatikai problémákat hajt végre tanári segítséggel vagy önállóan 

Fejlődi kreativitása és szépérzéke 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes a Teknőccel körvonalas előre meghatározott mintákat rajzolni 

Észreveszi az algoritmusok ismétlődéseit 

Képes adatokat gyűjteni, azokkal tervezni, megjeleníteni rajzban, 

írásban, jelekkel 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A probléma megoldásához szükséges 

módszerek és eszközök kiválasztása 

Alakzatok teknőccel 

Alkosson algoritmusokat az Imagine Logo 

programban különböző alakzatok 

létrehozására. 

Fogalmak teknőcgrafika, beállítási lehetőség, szög- és lépésnagyság 
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8. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

36 óra 

Problémamegoldás digitális eszközökkel és módszerekkel 14 

Infokommunikáció, információs társadalom 13 

Könyvtári informatika 9 

 

 

NAT témakör 
Problémamegoldás digitális eszközökkel és 

módszerekkel 
14 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismétlődő utasításokat hajtson végre a teknősökkel 

Informatikai problémákat hajt végre tanári segítséggel vagy önállóan 

Fejlődi kreativitása és szépérzéke  

Magabiztosan használja az imagine logo programot 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes a Teknőccel körvonalas előre meghatározott mintákat rajzolni 

ismétlések segítségével 

Észreveszi az algoritmusok ismétlődéseit 

Képes adatokat gyűjteni, azokkal tervezni, megjeleníteni rajzban, 

írásban, jelekkel 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Algoritmizálás (és adatmodellezés) 

Iskolai élet algoritmusai 

Alkosson algoritmusokat az Imagine Logo 

programban különböző alakzatok 

létrehozására. 

Fogalmak teknőcgrafika, beállítási lehetőség, szög- és lépésnagyság 

 

 

NAT témakör Infokommunikáció, információs társadalom 13 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Bátran kipróbálja az infokommunikációt segítő különféle eszközöket és 

lehetőségeiket 

Legyen képes meghatározni a számítógépes függőség jellemzőit, és 

elkerülésének lehetőségeit 

Céltudatosan és biztonságosan használja az internetet 
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A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes az életkorának megfelelő információhordozók használatára 

Önállóan tud információs küldeni és fogadni 

Tudja használni az informatikai nyelv használatát 

Céltudatosan és hatékonyan tud információt szerezni adott témakörben 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Információkeresés, információközlési 

rendszerek. 

Információhordozók ismert körének 

bővítése. 

Az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák. 

Információfogadás és -küldés, e-mail. 

Veszélyek. 

Médiainformatika. 

Céltudatos információszerzés. 

Információkezelés jogi és etikai vonatkozása 

Biztonsági kérdések 

Az e-szolgáltatások szerepe és használata. 

E-szolgáltatások a mindennapi életben. 

Információhordozók csoportosítása, 

gyűjtőmunka. 

Levelek küldése és fogadása e-mailben. 

Mellékletek csatolása, linkek küldése. 

A Netikett levelezésre vonatkozó részeinek 

átismétlése. 

Meghatározott témában információkat keres 

az interneten. 

Online beszélgetés folytat biztonságos 

felületen. 

Fogalmak 
informatikai levelezési nyelv, visszaélés, következmény, online, 

csevegőprogram, e-mail, honlap, kezdőoldal, link (hivatkozás) 

 

NAT témakör Könyvtári informatika 9 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Tudatosan használja a könyvtári szolgáltatásokat 

Önállóan választja ki a tantárgyak anyagához kötődő információk 

forrását 

Szereti és szívesen használja a könyvtárat 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes  dokumentumokat csoportosítani 

Önállóan vagy csoportmunkában képes adott feladathoz segédanyagot 

keresni 

Különféle keresési módszereket tud alkalmazni 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Lakóhelyi könyvtár. 

Bibliográfia. 

Kézikönyvek, lexikonok. 

Elektronikus könyvtár. 

Csoportosítson dokumentumokat 

Keressen adott feladathoz segédanyagokat. 

Ismerje meg az elektronikus 

könyvtárhasználatot. 

Végezzen tematikus gyűjtőmunkát. 

Fogalmak tárgymutató, névmutató, kézikönyv, lexikon, ismeretterjesztő könyv 
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Ének-zene 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma  

1. évfolyam 2 72 

2. évfolyam 2 72 

3. évfolyam 2 72 

4. évfolyam 2 72 

5. évfolyam 2 72 

6. évfolyam 2 72 

7. évfolyam 2 72 

8. évfolyam 2 72 

 

1. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

72 óra 

Zenei reprodukció 36 

Zenei befogadás 36 
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NAT témakör Zenei reprodukció 36 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az óvodából és otthonról hozott énekes-zenei kifejezőképesség szintjén 

fejlődjön, a hangterjedelme bővüljön 

Ritmushangszeres megszólaltatások, ritmuszenekar kialakítása, 

egyszerű ritmusok szabad, kötetlen megszólaltatása során, dalok 

ritmushangszerekkel történő kísérése során fejlődjön, ügyesedjen 

Zenei alkotásban vegyen részt a megismert ritmikai, dallami, tempó- és 

dinamikai elemekkel 

Zenei kreativitása és fantáziája fejlődjön játékos gyakorlatokkal, 

énekes, ritmushangszeres és mozgásos rögtönzésekkel 

Énekes rögtönzésekben részt vegyen, az énekhang, éneklési kedv 

fejlődjön 

Fejlődjön a gondolkodása 

Motorikus és auditív funkciói összekapcsolódjanak, fejlődjön az 

észlelés, figyelem- és emlékezetfejlesztés 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az értelmi és érzelmi kifejezés gazdagságában fejlődik. 

Az éneklési kedvben, az énekhangjában, a zenei hallásban és a 

muzikalitásban fejlődik. 

Kialakul és fejlődik képessége a hallás utáni daltanulásra. 

Játékbátorsága erősödik, kreativitása fejlődik. 

Kialakul és fejlődik képessége az örömteli zenélésre. 

Kialakul és fejlődik bátorság a zenei folyamatok mozgásos ábrázolása 

terén.  

Aktív befogadóvá válik, érzelmi átélést alakít ki. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Éneklés 

Óvodás dalok-gyermekdalok 

Dalok az állatokról 

Gyermekdalok, körjátékok 

Ünnepek dalai 

Évszakok dalai 

Kánonéneklés 

Generatív kreatív zenei tevékenység 

Ritmushangszeres játékok, szabad és kötött 

formákban 

Hangulatok, érzelmi állapotok kifejezése 

hangszeres és énekes formákban 

A zene jellemzőinek megjelenítése 

mozgással 

Felismerő kottaolvasás 

Egyszerű ritmusértékek  

Kettes ütem, ütemvonal, záróvonal, 

ismétlőjel 

Szolmizációs hangok és kézjeleik 

Éneklés különféle tempókban (lassan, 

gyorsan, közepesen) és dinamikával (halkan, 

hangosan). 

Törekvés a tiszta éneklés, az értelmes 

szövegkezelés szabályainak betartására.  

Törekvés a dalkezdés és dalzárás 

pontosságának betartására.  

Ritmuskíséretes éneklés.  

Részvétel a közös éneklésben, dalok 

tanulásában, a különféle éneklési játékokban, 

gyakorlatokban. 

A tanult dalok felismerése jellemző ritmus-, 

dallam- vagy szövegmotívumaik alapján.  

Aktív, cselekvő részvétel a körjátékok, 

mozgásos játékok tanulásában, előadásában, 

a különböző játékos gyakorlatokban. 

Egyéni adottságok szerint részvétel a közös 

játékokban, megszólaltatásokban.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Ritmuskotta, három vonalas kotta, színes 

kotta 

Alapvető zenei ismeretek szerzése a 

ritmusok jelölése, megszólaltatása terén.  

Törekvés a szolmizációs hangok és kézjelek 

megismerésére, pontos használatára. 

Tanult dalok felismerése kezdő motívumról. 

Mozgásos játékokban, közös éneklésben 

való aktív részvétel. 

Fogalmak 

Ritmus, dallam, szöveg. Lassú, közepes, gyors tempó. Halk és hangos 

éneklés. Pontos szövegkiejtés, artikuláció. Körjáték, ünnep, évszak.  

Ritmushangszer, ritmuszenekar. Kíséret. Szabad játék. Ritmikus mozgás. 

Ritmusérték, -jelölés. Vonal és vonalköz. Szín, hang. 

 

 

NAT témakör Zenei befogadás 36 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Erősítse zenei befogadást elősegítő képességeit  

Alakítsa a zenei memória, a zenei fantázia, a zenei történéseket 

megelőlegező képességeit 

Zenei hallása, az irányított figyelem alkalmazása fejlődjön 

Dallamhallás képessége erősödjön 

Emocionális érzékenysége fejlődjön, differenciáljon a hangok között 

Alapvető ismereteket szerezzen a hangok jellemző tulajdonságairól 

Figyelme irányultságában és intenzitásában fejlődjön 

Auditív figyelme, a hangszínek és fogalmak összekapcsolása fejlődjön 

A hangzás különbségeit megfigyelje 

Perceptív és cselekvéses gondolkodása fejlődjön 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ritmusokat felismer hangzás után és kottaképről egyaránt.  

Törekszik a ritmusok pontos megszólaltatására.   

Ismereteket szerez a ritmusok írásáról, olvasásáról.  

Ritmusérzéke fejlődik, aktívan részt vesz a közös játékokban, 

megszólaltatásokban.  

A közös zenélés szabályait betartja. 

Zenei hallása és a zenei memóriája fejlődik.  

Az emberi hang (beszéd és énekhang) sokféleségét megfigyeli, 

felismeri, kifejezi.  

Aktív befogadóvá válik, érzelmi átélése fejlődik. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Hangok, zajok, zörejek  

Hangok, hangzások 

Zenehallgatás 

Környezetünk hangjai 

Zajok, zörejek, zenei hangok 

Kellemes és kellemetlen hangok 

Ritmus- és dallam megszólaltatása. 

Alapritmusok, ütemfajták, felismerése. 

A többször hallott, meghallgatott hangok, 

környezetünk hangjainak, a 

ritmushangszerek hangjának felismerése.  

Az emberi hang sokféleségének 

megfigyelése, felismerése.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Egyidejű hangzások 

Emberi hang: beszéd- és énekhangok 

A hang különféle jellemzőinek 

megállapítása, összehasonlítása.   

Fogalmak 

Zenei emlékezet, zenei fantázia. Zörej, zenei hang, beszédhang, énekhang. 

Hangerő, hangmagasság, hangszín, időtartam. Kellemes és kellemetlen 

hang. 
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2. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

72 óra 

4. Zenei reprodukció 36 

5. Zenei befogadás 36 

 

 

NAT témakör Zenei reprodukció 36 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ritmushangszereket szólaltasson meg, , ritmuszenekart alakítson ki, 

egyszerű ritmusokat szabad, kötetlen módon szólaltasson meg, dalt 

kísérjen  ritmushangszerekkel.  

A megismert ritmikai, dallami, tempó- és dinamikai elemekkel zenei 

alkotást hozzon létre  

Fejlődjön a zenei kreativitásban és fantáziában játékos gyakorlatokkal, 

énekes, ritmushangszeres és mozgásos rögtönzésekkel. 

Fejlődjön énekhangjában, éneklési kedvében 

Tájékozódjon a különféle kottarendszerek írásában, olvasásában, 

felismerésében, a zenei hangok megjelenítésében.  

Képes legyen a kottaírás és –olvasás elemi szintjére 

Fejlődjön a perceptív, a cselekvéses, a fogalomalkotó, és logikus 

gondolkodásban 

Fejlődjön az azonosítás, összehasonlítás, megkülönböztetés, 

csoportosítás, konkretizálás, válogatás képességében 

Fejlődjön az észlelés, figyelem- és emlékezet területén 

Összekapcsolja a motorikus és auditív funkcióit 

Fejlődjön az algoritmizált és fogalomalkotó gondolkodásban 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az értelmi és érzelmi kifejezés gazdagságában fejlődik. 

Az éneklési kedvben, az énekhangjában, a zenei hallásban és a 

muzikalitásban fejlődik. 

Kialakul és fejlődik képessége a hallás utáni daltanulásra. 

Játékbátorsága erősödik, kreativitása fejlődik. 

Kialakul és fejlődik képessége az örömteli zenélésre. 

Kialakul és fejlődik bátorság a zenei folyamatok mozgásos ábrázolása 

terén.  

Aktív befogadóvá válik, érzelmi átélést alakít ki. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Éneklés 

Dalok az állatokról 

Gyermekdalok, körjátékok 

Ünnepek dalai 

Évszakok dalai 

Kánonéneklés 

Generatív kreatív zenei tevékenység 

Ritmushangszeres játékok, szabad és kötött 

formákban 

Hangulatok, érzelmi állapotok kifejezése 

hangszeres és énekes formákban 

A zene jellemzőinek megjelenítése 

mozgással 

Felismerő kottaolvasás 

Egyszerű ritmusértékek  

Kettes ütem, ütemvonal, záróvonal, 

ismétlőjel 

Szolmizációs hangok és kézjeleik 

Ritmuskotta, három vonalas kotta, színes 

kotta 

Betűkotta 

Ötvonalas kotta, rögzített dó-hellyel 

 

Éneklés különféle tempókban (lassan, 

gyorsan, közepesen) és dinamikával (halkan, 

hangosan). 

Törekvés a tiszta éneklés, az értelmes 

szövegkezelés szabályainak betartására.  

Törekvés a dalkezdés és dalzárás 

pontosságának betartására.  

Ritmuskíséretes éneklés.  

Részvétel a közös éneklésben, dalok 

tanulásában, a különféle éneklési játékokban, 

gyakorlatokban. 

A tanult dalok felismerése jellemző ritmus-, 

dallam- vagy szövegmotívumaik alapján.  

A tanult dalok csoportosítása adott 

szempontok alapján.   

Aktív, cselekvő részvétel a körjátékok, 

mozgásos játékok tanulásában, előadásában, 

a különböző játékos gyakorlatokban. 

Egyéni adottságok szerint részvétel a közös 

játékokban, megszólaltatásokban.  

Dallam írása vershez, adott ritmushoz. 

Aktív részvétel a zenére történő ritmikus 

mozgásokban, a tér- és 

formagyakorlatokban, szabad és kötött 

formákban.  

Énekes rögtönzések kialakítása. 

Alapvető zenei ismeretek szerzése a 

ritmusok jelölése, megszólaltatása terén.  

A tanult ritmusértékek felismerése, részvétel 

írásukban, olvasásukban.  

Törekvés a szolmizációs hangok és kézjelek 

megismerésére, pontos használatára. 

Tanult dalok felismerése kezdő motívumról. 

Mozgásos játékokban, közös éneklésben 

való aktív részvétel. 

Aktívan vegyen részt a ritmusképletek 

írásában, olvasásában. 

Fogalmak 

Ritmus, dallam, szöveg. Lassú, közepes, gyors tempó. Halk és hangos 

éneklés. Pontos szövegkiejtés, artikuláció. Körjáték, ünnep, évszak.  

Kánonéneklés. Ritmushangszer, ritmuszenekar. Kíséret. Szabad játék. 

Ritmikus mozgás. Dallamrögtönzés. Ritmusérték, -jelölés. Vonal és 

vonalköz. Szín, hang. 
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NAT témakör Zenei befogadás 36 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Erősítse zenei befogadást elősegítő képességeit  

Alakítsa a zenei memória, a zenei fantázia, a zenei történéseket 

megelőlegező képességeit 

Zenei hallása, az irányított figyelem alkalmazása fejlődjön 

Dallamhallás képessége erősödjön 

Emocionális érzékenysége fejlődjön, differenciáljon a hangok között 

Alapvető ismereteket szerezzen a hangok jellemző tulajdonságairól 

Figyelme irányultságában és intenzitásában fejlődjön 

Auditív figyelme, a hangszínek és fogalmak összekapcsolása fejlődjön 

A hangzás különbségeit megfigyelje 

Perceptív és cselekvéses gondolkodása fejlődjön 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ritmusokat felismer hangzás után és kottaképről egyaránt.  

Törekszik a ritmusok pontos megszólaltatására.   

Ismereteket szerez a ritmusok írásáról, olvasásáról.  

Ritmusérzéke fejlődik, aktívan részt vesz a közös játékokban, 

megszólaltatásokban.  

A közös zenélés szabályait betartja. 

Dallamokat énekel a kották segítségével. 

Zenei hallása és a zenei memóriája fejlődik.  

A többször hallott hangokat felismeri, differenciál a hangok között.  

Az emberi hang (beszéd és énekhang) sokféleségét megfigyeli, 

felismeri, kifejezi.  

A zenei hang jellemző tulajdonságait összehasonlítja, felismeri, 

kifejezi.  

Aktív befogadóvá válik, érzelmi átélése fejlődik. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Hangok, zajok, zörejek  

Hangok, hangzások 

Zenehallgatás 

Környezetünk hangjai 

Zajok, zörejek, zenei hangok 

Kellemes és kellemetlen hangok 

Egyidejű hangzások 

Emberi hang: beszéd- és énekhangok 

A hallott részletek elemzése, megbeszélése. 

Ritmus- és dallam megszólaltatása 

fokozatosan, emlékezetből. 

Alapritmusok, ütemfajták, egyszerű 

dallamfordulatok felismerése kézjelről, 

színes kottáról. 

Dallamfordulatok elemzése: ismétlődés, 

lépés, ugrás a dallamokban. 

Ismerjen fel egyszerű dallamot, ütemfajtát 

kézjelről, színes kottáról. 

A többször hallott, meghallgatott hangok, 

környezetünk hangjainak, a 

ritmushangszerek hangjának felismerése.  

Több hangszer egyidejű hangzásának 

felismerése.  

Az emberi hang sokféleségének 

megfigyelése, felismerése.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A hang különféle jellemzőinek 

megállapítása, összehasonlítása.   

Fogalmak 

Zenei emlékezet, zenei fantázia. Zörej, zenei hang, beszédhang, énekhang. 

Hangerő, hangmagasság, hangszín, időtartam. Kellemes és kellemetlen 

hang. 
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3. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

72 óra 

1. Zenei reprodukció 36 

2. Zenei befogadás 36 

 

 

NAT témakör Zenei reprodukció 36 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Fejlődik az éneklési kultúrában, a dalok tanulásában, a közös és egyéni 

éneklésben 

Pontosan párosítja a szöveget-dallamot-ritmust  

Fejlődik az élményekből fakadó éneklési kedv területén 

Erősödik az értelmi és érzelmi kifejezésben 

Felismeri a dalokat jellemző motívumaik alapján 

Átéli az örömteli zenélés érzését 

Fejlődik a zenei fantázia területén 

Bővíti, erősíti a ritmikai és dallami ismereteit 

Megerősíti a kottaírás- és olvasás elemi szintjét 

Használja a relatív szolmizációt 

Átélje a tanult dalok érzelmeit 

Ráismer, felismer, besorol, megkülönböztet, összehasonlít dalokat 

Felismeri az összefüggéseket 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

-  Képes a kulturált, esztétikus közös és egyéni éneklésre 

- éneklési kedve és énekbátorsága erősödik 

- énekhangja, éneklési kedve fejlődik, részt vesz a különféle éneklési 

játékokban, gyakorlatokban 

- ismeretekre tesz szert a tanult dalok kapcsán (tartalom, hangulat, 

szerkezet) 

- dalcsokrot állít össze, kedvenc dalt választ 

- képessé válik a hallás utáni daltanulásra 

- muzikalitása, zenei hallása fejlődik 

- fejlődik a zenei kreativitás terén 

- aktívan részt vesz a ritmikai, dallami és mozgásos improvizációkban 

- képessé válik az örömteli zenélés átélésére 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Éneklés 

Gyermekdalok, körjátékok 

Dalok az állatokról, évszakokról, ünnepekről  

Párosító dalok 

Virágénekek 

Régi stílusú magyar népdalok 

Új stílusú magyar népdalok 

Más népek dalai 

Kánonok 

Generatív kreatív zenei tevékenység 

Hangszeres rögtönzések 

Hangulatok, érzelmi állapotok kifejezése 

hangszeres és énekes formákban 

Felismerő kottaolvasás 

A négyes ütem 

A hármas ütem 

Újabb ritmusértékek  

További szolmizációs hangok, a teljes 

hétfokú hangsor 

Számkotta 

Élményszerzés az örömteli éneklés 

gyakorlásával. Egyéni képességeik szerinti 

részvétel a közös éneklésben, daltanulásban.  

Minél több tanult dal, közös és egyéni, átélt, 

a tartalomnak megfelelő énekléssel történő 

előadása. 

Törekvés a kifejező, tiszta éneklésre, az 

értelmes szövegkezelésre, a helyes légzés és 

artikuláció tanult szabályainak betartására. 

Érzelmi azonosulás a dalok hangulatával, 

tartalmával, megfelelő tempó és hangerő 

választása a dalok előadásához. 

A tanult dalok felismerése, jellemző ritmus-, 

dallam- vagy szövegmotívumaik alapján  

A tanult dalok csoportosítása adott 

szempontok alapján. 

Ritmuskíséretes éneklés. 

Zenei ízlés fejlődése, kedvenc dalok 

választása. 

Aktív részvétel a ritmuszenekari 

megszólaltatásokban. 

A zenei élmények kifejezése változatos 

formákban. 

Dramatizálható zenei anyagok mozgásos 

megjelenítése, szabad és kötött formákban. 

Új ismeretek szerzése a ritmusok jelölése, 

megszólaltatása terén.  

A tanult ritmusértékek felismerése, részvétel 

írásukban, olvasásukban.  

Tájékozódás a hanglétrán és a 

vonalrendszerben. 

Törekvés a szolmizációs hangok és kézjelek 

pontos használatára, a hétfokú hangsor 

megismerésére 

Aktív részvétel a ritmikus játékokban, 

gyakorlatokban, versek, mondókák 

ritmizálásában, ritmusok differenciált 

megszólaltatásában. 

Aktív részvétel kották másolásában, 

írásában- olvasásában, tanári segítségnyújtás 

mellett.  

Fogalmak 

Ritmus, dallam, szöveg, tartalom és hangulat. Szómagyarázat. 

Párosító dal, virágének. Régi stílus, új stílus. 

Dalkezdés és -zárás. Lassú, közepes és gyors tempó, lassítás, gyorsítás. 

Halk és hangos éneklés, halkítás, hangosítás.  

Ritmuszenekar. Ritmusérték. Zene és mozgás. Szám és hang. Belső hallás. 
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NAT témakör Zenei befogadás 36 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Fejlődjön a koncentráció, a zenei memória, a zenei fantázia területén 

Erősítse belső hallását 

Ritmusokat ismerjen fel kottakép alapján 

Fejlődjön a dallam hallás képességében 

A zeneműveket megfigyelési szempontok segítségével elemezze 

Egyre hosszabb zenei részleteket képes meghallgatni 

Differenciálni tudjon a zenei hangok, hangzások között, emocionális 

érzékenysége fejlődjön 

Vokális és instrumentális hangszíneket ismerjen fel, fejlődjön a 

hangszínhallása 

Fejlődjön az összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés, 

összefüggések felismerése területén 

Hangzás-név-jel kapcsolatot felismerjen 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Játékbátorsága növekszik a zenei folyamatok mozgásos ábrázolása 

terén.  

Ritmusokat felismer, ír, olvas, pontosan megszólaltat 

Ritmusérzéke fejlődik, aktívan részt vesz a ritmikus játékokban, 

gyakorlatokban 

Az írásbeli feladatokat pontosan kivitelezi tanári segítségnyújtás mellett 

 zenei hallása, zenei memóriája, muzikalitása fejlődik 

A többször hallott hangokat, hangzásokat felismeri 

A dalokat felismeri jellemző részleteik alapján 

Felismeri a tanult hangszerek hangzását többszöri meghallgatás után 

A tanult hangszerek hangzásának felismerése, többszöri meghallgatás 

után. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Befogadói kompetenciák fejlesztése  

Hangok, hangzások  

Játékok, gyakorlatok a zenei fantázia 

erősítésére 

Történetek, érzések, élmények, hangulatok  

Zenehallgatás 

Környezetünk hangjai 

Hangszerek hangzása, zenei hangok 

Egyidejű hangzások 

Kórusok hangzása 

A tanult dalok különböző stílusú (klasszikus, 

népzenei, könnyűzenei) feldolgozásai 

Részletek zenés mesékből, cselekményes 

zeneművekből, klasszikus zenei művekből  

Részvétel játékokban, gyakorlatokban a 

zenei fantázia és a belső hallás fejlesztésére. 

A hangzás keltette érzések megfogalmazása. 

Történetek, érzések, élmények, hangulatok 

kifejezése zenei eszközök segítségével. 

Ritmus- és dallam megszólaltatása. 

Dallamok irányának, mozgásának követése, 

érzékelése. 

Dallamsorok elemzése, összehasonlítása, 

jelölése. 

Dalok felismerése rövid zenei részlet 

alapján. 

A többször hallott, meghallgatott zenei 

részletek felismerése.  

A zenehallgatás tanult szabályainak a 

betartása.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Kezdetben rövid ideig tartó, később egyre 

hosszabb zenei részletek irányított figyelmű 

meghallgatása, elemzése.  

Hangszerek hangjának felismerése. 

A hangzás különbségeinek megfigyelése. 

Fogalmak 
Ritmussor, dallamsor. Kellemes és kellemetlen hangzás. Hangszer. Zenés 

mese. Megfigyelési szempont.  
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4. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

72 óra 

1. Zenei reprodukció 36 

2. Zenei befogadás 36 

 

 

NAT témakör Zenei reprodukció 36 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- Közös és egyéni éneklésben részt vegyen 

- párosítja a szöveget-dallamot-ritmust 

- erősödik az értelmi és érzelmi kifejezésekben 

- dalokat felismer jellemző motívumaik alapján 

- tapasztalatokat szerezzen a kánonéneklés terén 

- képes legyen mozgásos rögtönzésekre a fantázia szabadságával 

- átéli az örömteli zenélést 

- bővítse ritmikai és dallami ismereteit 

- megerősítse a kottaírás- és olvasás elemi szintjét 

- használja a relatív szolmizációt 

- ritmusokat és dallamokat ismer fel kotta alapján 

- képessé válik az érzelmi átélésre, beleélésre 

- ráismerjen, felismerjen, besoroljon, megkülönböztessen, 

összehasonlítson 

- összefüggéseket felismer 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

- Képes a kulturált, esztétikus közös és egyéni éneklésre 

- éneklési kedve és énekbátorsága erősödik 

- énekhangja, éneklési kedve fejlődik, részt vesz a különféle éneklési 

játékokban, gyakorlatokban 

- ismereteket szerez a tanult dalok kapcsán (tartalom, hangulat, 

szerkezet) 

- dalcsokrot állít össze, kedvenc dalt választ 

- képessé válik a hallás utáni daltanulásra 

- részt vesz a kánonéneklésben 

- fejlődik muzikalitása, zenei hallása 

- fejlődik zenei kreativitása 

- aktívan részt vesz a ritmikai, dallami és mozgásos improvizációkban 

- átéli az örömteli zenélést 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Éneklés 

Gyermekdalok, körjátékok 

Dalok az állatokról, évszakokról, ünnepekről  

Párosító dalok 

 

Élményszerzés az örömteli éneklés 

gyakorlásával. Egyéni képességeik szerinti 

részvétel a közös éneklésben, daltanulásban.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Virágénekek 

Régi stílusú magyar népdalok 

Új stílusú magyar népdalok 

Más népek dalai 

Kánonok 

Generatív kreatív zenei tevékenység 

Énekes rögtönzések 

Hangszeres rögtönzések 

Hangulatok, érzelmi állapotok kifejezése 

hangszeres és énekes formákban 

Felismerő kottaolvasás 

A négyes ütem 

A hármas ütem 

Újabb ritmusértékek  

További szolmizációs hangok, a teljes 

hétfokú hangsor 

Számkotta 

Ötvonalas kotta írása-olvasása, vándorló dó-

hellyel 

Minél több tanult dal, közös és egyéni, átélt, 

a tartalomnak megfelelő énekléssel történő 

előadása. 

Törekvés a kifejező, tiszta éneklésre, az 

értelmes szövegkezelésre, a helyes légzés és 

artikuláció tanult szabályainak betartására. 

Érzelmi azonosulás a dalok hangulatával, 

tartalmával, megfelelő tempó és hangerő 

választása a dalok előadásához. 

A tanult dalok felismerése, jellemző ritmus-, 

dallam- vagy szövegmotívumaik alapján  

A tanult dalok csoportosítása adott 

szempontok alapján. 

Ritmuskíséretes éneklés. 

Zenei ízlés fejlődése, kedvenc dalok 

választása. 

Dallamok kitalálása saját névre, mondókák, 

versek megzenésítése, zenés előadása, kötött 

és szabad formákban. 

Aktív részvétel a ritmusosztinátiós 

gyakorlatokban, ritmuszenekari 

megszólaltatásokban. 

Ellenritmus-, rákritmus megszólaltatása. 

Kérdés-válasz játékok kitalálása ritmusokkal 

és dallamokkal. 

A zenei élmények kifejezése változatos 

formákban. 

A zenei összetevők megjelenítése mozgásos 

formákban, kötött és szabad gyakorlatok 

zenére.  

Dramatizálható zenei anyagok mozgásos 

megjelenítése, szabad és kötött formákban. 

Új ismeretek szerzése a ritmusok jelölése, 

megszólaltatása terén.  

A tanult ritmusértékek felismerése, részvétel 

írásukban, olvasásukban.  

Tájékozódás a hanglétrán és a 

vonalrendszerben. 

Törekvés a szolmizációs hangok és kézjelek 

pontos használatára, a hétfokú hangsor 

megismerésére 

Aktív részvétel a ritmikus játékokban, 

gyakorlatokban, versek, mondókák 

ritmizálásában, ritmusok differenciált 

megszólaltatásában. 

Aktív részvétel kották másolásában, 

írásában- olvasásában, tanári segítségnyújtás 

mellett.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Kottaolvasás „némán”, a belső hallás 

tudatosítása.  

Különféle kották használata tanári 

segítséggel. 

Fogalmak 

Ritmus, dallam, szöveg, tartalom és hangulat. Szómagyarázat. 

Párosító dal, virágének. Régi stílus, új stílus. 

Dalkezdés és -zárás. Lassú, közepes és gyors tempó, lassítás, gyorsítás. 

Halk és hangos éneklés, halkítás, hangosítás.  

Ritmuszenekar, ellenritmus, rákritmus. Ritmusosztinató. Ritmusérték. 

Zenei kérdés-válasz. Zene és mozgás.  

Dallamrögtönzés.  

Ötfokú hangsor, hétfokú hangsor. 

Szám és hang. Vándorló dó-hang. Belső hallás. 

 

NAT témakör Zenei befogadás 36 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Erősítse a zenei befogadást elősegítő képességeit 

Fejlődjön a koncentráció, a zenei memória, a zenei fantázia területén 

Fejlődjön a belső hallás területén 

Ismerje fel a ritmusokat kottakép alapján 

Fejlődjön a dallamhallás képességében 

Fejlődjön a  zenei hallás , az irányított figyelem alkalmazásának 

gyakorlása területén 

Képes legyen az irányított figyelmű zenehallgatásra, megfigyelési 

szempontok segítségével a zeneművek elemzésére 

Egyre hosszabb zenei részleteket hallgasson meg 

 fejlődjön az emocionális érzékenység területén, differenciáljon a zenei 

hangok, hangzások között 

Vokális és instrumentális hangszíneket ismerjen fel, a hangszínhallása 

fejlődjön   

Fejlődjön a figyelem irányultságában és intenzitásában 

Fejlődjön az összehasonlítás,  azonosítás, megkülönböztetés, 

összefüggések felismerése képességében 

Hangzás – név – jel kapcsolat ismerjen fel 

Logikus, analógiás, perceptív és cselekvéses gondolkodás területén 

fejlődjön 
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A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Játékbátorsága növekszik  a zenei folyamatok mozgásos ábrázolása 

terén 

Ritmusokat felismer, ír, olvasás, pontosan megszólaltat 

 ritmusérzéke fejlődik, aktívan részt vesz a ritmikus játékokban, 

gyakorlatokban 

 a tanult kottákat felismeri, olvassa, dallamokat énekel kották 

segítségével 

Az írásbeli feladatokat pontosan kivitelezi tanári segítségnyújtás mellett 

Egyre nagyobb fokú önállóságra tesz szert a zenei írás-olvasás terén 

 zenei hallása, a zenei memóriája, a muzikalitása fejlődik 

A többször hallott hangokat, hangzásokat felismeri 

 dalokat felismer jellemző részleteik alapján 

A tanult hangszerek, kórusok hangját, hangzását felismeri, többszöri 

meghallgatás után. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Befogadói kompetenciák fejlesztése  

Hangok, hangzások  

Játékok, gyakorlatok a zenei fantázia 

erősítésére 

Történetek, érzések, élmények, hangulatok  

Zenehallgatás 

Környezetünk hangjai 

Hangszerek hangzása, zenei hangok 

Egyidejű hangzások 

Kórusok hangzása 

A tanult dalok különböző stílusú (klasszikus, 

népzenei, könnyűzenei) feldolgozásai 

Részletek zenés mesékből, cselekményes 

zeneművekből, klasszikus zenei művekből. 

Részvétel játékokban, gyakorlatokban a zenei 

fantázia és a belső hallás fejlesztésére. 

Konszonáns és disszonáns hangzások 

felismerése, elemzése. 

A hangzás keltette érzések megfogalmazása. 

Történetek, érzések, élmények, hangulatok 

kifejezése zenei eszközök segítségével. 

Ritmus- és dallam megszólaltatása 

fokozatosan, emlékezetből.  

Alapritmusok, ütemfajták, egyszerű 

dallammotívumok felismerése kézjelről, 

színes kottáról, betűkottáról, kottaképről.   

Dallamok irányának, mozgásának követése, 

érzékelése. 

Egyszerűbb dallampárok összehasonlító 

megfigyelése: azonosság, hasonlóság, 

különbözőség. 

Dallamsorok elemzése, összehasonlítása, 

jelölése. 

Dalok felismerése rövid zenei részlet alapján. 

A többször hallott, meghallgatott zenei 

részletek felismerése.  

A zenehallgatás tanult szabályainak a 

betartása.  

Kezdetben rövid ideig tartó, később egyre 

hosszabb zenei részletek irányított figyelmű 

meghallgatása, elemzése.  

Hangszerek hangjának felismerése, több 

hangszer egyidejű hangzásának felismerése.  

Kórusok hangjának, hangzásának 

megfigyelése.   
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A hangzás különbségeinek megfigyelése. 

Fogalmak 
Ritmussor, dallamsor. Dallampár. Kellemes és kellemetlen hangzás. 

Hangszer, kórus. Zenés mese. Megfigyelési szempont.  
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5. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

72 óra 

1. Zenei reprodukció 36 

2. Zenei befogadás 36 

 

 

NAT témakör Zenei reprodukció 36 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- Képes a közös és egyéni éneklésre, dalok tanulására 

- megerősödik az értelmi és érzelmi kifejezésben 

- megőrizze az énekhang tisztaságát, éneklési kedvét 

- megerősítse tapasztalatait a kánonéneklésben tanári segítséggel 

- fejlődik kreativitásában a tanult zenei formák keretei között 

- egyre nagyobb önállóságot érjen el a kottaírás-olvasás, másolás terén 

- dalokat, zenéket érzelmileg átéljen 

- kapcsolatot teremtsen dalok között 

- dalokat megfigyeljen, felismerjen, bevéssen, azonosítson, 

csoportosítson, összehasonlítson, rendezzen 

- összefüggéseket felismerjen, alkalmazzon 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

- Megőrzi a kulturált, esztétikus közös és egyéni éneklés képességét 

- éneklési kedve és énekbátorsága szinten marad 

- új ismereteket szerez a tanult dalok kapcsán (tartalom, hangulat, 

szerkezet) 

- dalcsokrot állít össze, kedvenc dalt választ 

- képessé válik hallás utáni daltanulásra, esetenként kottából történő 

daltanulással kiegészítve 

- zenei kreativitása, zenei fantáziája fejlődik 

- törekszik a zene belső lényegének megértésére 

- ritmikai-dallami ismeretei bővülnek, megszilárdulnak 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Éneklés 

Ünnepek dalai, jeles napok dalai. 

Magyar történelmi dallamok. 

Rokon népek dalai. 

Megzenésített versek. 

Régi stílusú magyar népdalok. 

Új stílusú magyar népdalok. 

Kánonok. 

Más népek dalai. 

Generatív kreatív zenei tevékenység 

Énekes rögtönzések. 

Törekvés a kifejező, bátor, tiszta éneklésre, 

az értelmes szövegkezelésre, a szép éneklés 

szabályainak tudatosítására. 

Érzelmi azonosulás a dalok hangulatával, 

tartalmával, megfelelő tempó és hangerő 

választása a dalok előadásához.  

Örömteli és szorongásmentes éneklés. 

A tanult dalokból minél több előadása, közös 

és egyéni, átélt, a tartalomnak megfelelő 

énekléssel.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Hangszeres rögtönzések. 

Egyszerű zenei formák használata a 

rögtönzések folyamán. 

Ritmusjátékok, dalkíséretek szabad és kötött 

formákban. 

Tempó- és dinamikai játékok, gyakorlatok. 

Hangulatok, érzelmi állapotok kifejezése 

hangszeres és énekes formákban. 

A zenei összetevők megjelenítése mozgásos 

formákban. 

Felismerő kottaolvasás 

Új ritmusértékek  

Kottaírás a pótvonal használatával. 

A hajlítás fogalma, jelölése. 

 

Dalok felismerése ritmus-, dallam- vagy 

szövegmotívumaik alapján. Könnyű 

zenetörténeti dallamok, meghallgatott 

zeneművek témáinak éneklése, 

olvasógyakorlatok, énekes játékok.  

Részvétel a különféle énekes játékokban, 

gyakorlatokban.  

A tanult dalok csoportosítása, adott 

szempontok alapján.  

Kedvenc dalok választása. 

Dalcsokor összeállítása a kedvelt dalokból. 

Ritmuszenekar megszólaltatása szabad és 

kötött formákban. 

Dalkíséretek létrehozása szabad és kötött 

formákban. 

Ritmuskártyák megszólaltatása, rendezése. 

Kották kiegészítése. 

Szilárd ismeretek kialakítása a tanult 

ritmusokról. 

Ritmusok felismerése és hangoztatása. 

A hangsúlyviszonyok érzékeltetése a 

ritmusgyakorlatokban. 

Többszólamú ritmusgyakorlatok 

megszólaltatása, tájékozódás a szólamok 

között. 

Szilárd ismeretek kialakítása a szolmizációs 

hangokról, elhelyezkedésükről, kézjeleikről. 

Pótvonal használata a kottaírásban. 

Fogalmak 

Kifejező éneklés. Jeles nap. Katonadal, magyar történelmi dallam. Régi és 

új stílus. Ritmuszenekar. Dalkíséret. Ritmikus mozgás, szabad mozgás. 

Szinkópa, éles ritmus, nyújtott ritmus. Egész hang és szünet. Pótvonal. 

Hajlítás.  

 

NAT témakör Zenei befogadás 36 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A zenei befogadást elősegítő képességét megszilárdítsa 

 a koncentrációban, a zenei memóriában, a zenei fantáziában fejlődjön 

Belső hallását tudatosítsa 

Fejlődjön a zenei hallás területén 

Az irányított figyelmű zenehallgatást megerősítse, zeneműveket 

elemezzen, adott megfigyelési szempontok segítségével 

 hangszínhallásban fejlődjön 

  a figyelem irányultságában és intenzitásában fejlődjön 

Erősödjön a   figyelem, felismerés, összehasonlítás, azonosítás 

folyamatának területén 
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A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Fokozott önállóságra tesz szert a kották használatában. 

 Zenei hallása,  zenei memóriája,  zenei figyelme,  belső hallása,  

muzikalitása fejlődik. 

 Részt vesz  a tanult népdalok elemzésében 

Képessé válik ismeretek összekapcsolására az ének-zenei, valamint az 

irodalmi, történelmi, földrajzi tanulmányok egy-egy témakörében 

 A többször hallott hangokat, hangzásokat felismeri 

 Képessé válik zenei részletek irányított figyelmű hallgatására 

Ismereteket szerez zenetörténeti korokról, zenei műfajokról, 

zeneszerzők életéről, munkásságáról 

Nyitottá válik a zenei élmények befogadására 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Befogadói kompetenciák fejlesztése 

A zenei hallás és a zenei memória 

fejlesztése. 

Gyakorlatok a zenei fantázia erősítésére. 

Zenei hangzások elemzése, felismerése. 

Zenei karakterek megfigyelése. 

A tanult népdalok zenei elemzése, 

csoportosítása. 

Történetek, érzések, élmények, hangulatok 

kifejezése zenei eszközök segítségével. 

Zenehallgatás 

Ismerkedés klasszikus zenetörténeti 

korszakokkal, zeneszerzőkkel. 

Különféle műzenei formák és műfajok 

megismerése. 

Hangszerek, zenekarok, kórusok hangja, 

hangzása. 

A tanult dalok feldolgozásai, különböző 

zenei stílusokban. 

Történelmi zenék hallgatása. 

A rokon népek zenéje, hangszerei. 

Más népek hangszeres zenéje. 

Hangverseny-látogatások, hangverseny-

élmények. 

Gyakorlatok a zenei fantázia és a belső 

hallás fejlesztésére. 

Ritmusok, ütemfajták, dallammotívumok 

felismerése kézjelről, színes kottáról, 

betűkottáról, kottaképről.   

Népdalok elemzése, dallamsorok 

összehasonlítása, jelölése. 

Dalok felismerése zenei részlet alapján. 

Dallamsorok összehasonlítása, elemzése, 

jelölése. 

Egyre hosszabb idejű zenei részletek, 

klasszikus zeneművek irányított figyelmű 

meghallgatása, elemzése.  

A zenehallgatás tanult szabályainak 

betartása.  

A többször hallott, meghallgatott zenei 

részletek felismerése.  

Tájékozódás a meghallgatott zeneművek 

formája, műfaja terén.  

Ismerkedés híres zeneszerzők életének 

fontos eseményeivel. 

Hangszerek hangjának felismerése, több 

hangszer egyidejű hangzásának felismerése.  

Kórusok hangjának, hangzásának 

megfigyelése.   

Vokális és instrumentális hangszínek 

megkülönböztetése, felismerése.  

A szülőföld zenéjének megismerése mellett 

ismerkedés a rokon népek zenéjével, 

valamint más népek zenei kultúrájának, 

jellegzetes hangszereinek, zenekarainak 

hangjával, hangzásával. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A magyar történelemhez kapcsolódó 

dallamok, hangszerek megismerése. 

A tanult magyar történelmi dallamokhoz, 

énekekhez kapcsolódó zenei részletek, 

történeti hangszerek hangjának hallgatása. 

A helyi lehetőségek szerint részvétel 

hangversenyen, élő zenei bemutatásokon.  

Zenei jellegzetességek megfigyelése, zenei 

élmények kifejezése szóban, rajzban, 

mozgással. 

Összefüggések felismerése. 

Fogalmak 

Dallamsor, népdal, elemzés. Zenei karakter. Zenetörténeti kor, korszak. 

Vonós hangszer, fúvós hangszer, hangszercsalád. Népi hangszer, népi 

zenekar. Néptánc. Zeneszerző. Keretes szerkezet, visszatérő szerkezet, 

rondóforma. Szimfónia, vonósnégyes. Hangverseny, élő zene.  
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6. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

72 óra 

Zenei reprodukció 36 

Zenei befogadás 36 

 

 

NAT témakör Zenei reprodukció 36 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- Dalokat tanuljon, képessé váljon közös és egyéni éneklésre 

- erősödjön az értelmi és érzelmi kifejezésekben 

- részt vegyen közös éneklésben, daltanulásban egyéni képességei 

szerint 

- megőrizze az énekhangjának tisztaságát, éneklési kedvét 

- megerősítse tapasztalatait a kánonéneklésben, tanári segítséggel, 

szólamcserékkel is 

- kombinációs és asszociációs képességekre tegyen szert a különféle 

zenei kifejezőeszközök felhasználásával 

- fejlődjön kreativitásában a tanult zenei formák keretei között 

- egyre nagyobb önállósággal írja, olvassa, másolja a kottát 

- dalok között kapcsolatot teremtsen 

- megfigyeljen, felismerjen, bevéssen, azonosítson, csoportosítson, 

összehasonlítson, rendezzen 

- összefüggéseket felismerjen, alkalmazzon 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

- Megőrzi a kulturált, esztétikus közös és egyéni éneklést 

- éneklési kedve és énekbátorsága szinten marad 

- új ismereteket szerez a tanult dalok kapcsán (tartalom, hangulat, 

szerkezet) 

- dalcsokrot állít össze, kedvenc dalt választ 

- képessé válik hallás utáni daltanulásra, esetenként kottából történő 

daltanulással kiegészítve 

- zenei kreativitása, zenei fantáziája fejlődik 

- törekszik a zene belső lényegének megértésére 

- ritmikai-dallami ismeretei bővülnek, megszilárdulnak 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Éneklés 

Ünnepek dalai, jeles napok dalai. 

Magyar történelmi dallamok. 

Rokon népek dalai. 

Megzenésített versek. 

Régi stílusú magyar népdalok. 

Új stílusú magyar népdalok. 

Törekvés a kifejező, bátor, tiszta éneklésre, 

az értelmes szövegkezelésre, a szép éneklés 

szabályainak tudatosítására. 

Érzelmi azonosulás a dalok hangulatával, 

tartalmával, megfelelő tempó és hangerő 

választása a dalok előadásához.  

Örömteli és szorongásmentes éneklés. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Kánonok. 

Más népek dalai. 

Generatív kreatív zenei tevékenység 

Énekes rögtönzések. 

Hangszeres rögtönzések. 

Egyszerű zenei formák használata a 

rögtönzések folyamán. 

Ritmusjátékok, dalkíséretek szabad és kötött 

formákban. 

Tempó- és dinamikai játékok, gyakorlatok. 

Hangulatok, érzelmi állapotok kifejezése 

hangszeres és énekes formákban. 

A zenei összetevők megjelenítése mozgásos 

formákban. 

Felismerő kottaolvasás 

Új ritmusértékek  

Kottaírás a pótvonal használatával. 

A kvintváltás fogalma. 

A hajlítás fogalma, jelölése. 

Dallamok utószolmizálása. 

A tanult dalokból minél több előadása, közös 

és egyéni, átélt, a tartalomnak megfelelő 

énekléssel.  

Dalok felismerése ritmus-, dallam- vagy 

szövegmotívumaik alapján. Könnyű 

zenetörténeti dallamok, meghallgatott 

zeneművek témáinak éneklése, 

olvasógyakorlatok, énekes játékok.  

Részvétel a különféle énekes játékokban, 

gyakorlatokban.  

A tanult dalok csoportosítása, adott 

szempontok alapján.  

Kedvenc dalok választása. 

Dalcsokor összeállítása a kedvelt dalokból. 

Aktív részvétel dallamok alkotásában szabad 

és kötött formákban. 

Ritmuszenekar megszólaltatása 2-3 

szólamban, szabad és kötött formákban. 

Dalkíséretek létrehozása szabad és kötött 

formákban. 

Ritmuskártyák megszólaltatása, rendezése. 

Részvétel a ritmusdominó, ritmusmemória, a 

dallamlánc, zenei kérdés-válasz játékokban. 

Kották kiegészítése. 

Szilárd ismeretek kialakítása a tanult 

ritmusokról. 

Ritmusok felismerése és hangoztatása. 

A hangsúlyviszonyok érzékeltetése a 

ritmusgyakorlatokban. 

Többszólamú ritmusgyakorlatok 

megszólaltatása, tájékozódás a szólamok 

között. 

Szilárd ismeretek kialakítása a szolmizációs 

hangokról, elhelyezkedésükről, kézjeleikről. 

Dallamok, dalrészletek utószolmizálása. 

Pótvonal használata a kottaírásban. 

Fogalmak 

Kifejező éneklés. Jeles nap. Katonadal, magyar történelmi dallam. Régi és 

új stílus. Ritmuszenekar. Dalkíséret. Ritmuslánc, dallamlánc. Zenei kérdés, 

zenei válasz. Ritmikus mozgás, szabad mozgás. Szinkópa, éles ritmus, 

nyújtott ritmus. Egész hang és szünet. Pótvonal. Kvintváltás. Hajlítás. 

Utószolmizálás.  
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NAT témakör Zenei befogadás 36 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Megszilárdítsa a zenei befogadást elősegítő képességeit 

A koncentráció, a zenei memória, a zenei fantázia, a zenei történéseket 

megelőlegező képességek területén fejlődjön 

A belső hallását tudatosítsa 

A zenei hallásában, az irányított figyelem alkalmazásának 

gyakorlásában fejlődjön 

 az irányított figyelmű zenehallgatást erősítse, zeneműveket elemezzen, 

adott megfigyelési szempontok segítségével.   

Fejlődjön a hangszínhallásban  

  fejlődjön a figyelem irányultságában  és intenzitásában  

Figyelem, felismerés, összehasonlítás, azonosítás folyamatának 

területén erősődjön.  

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Fokozott önállóságra tesz szert  a különféle kották használatában 

A zenei hallás, a zenei memória, a zenei figyelem, a belső hallás, a 

muzikalitás területén fejlődik 

Részt vesz a tanult népdalok elemzésében 

Képessé válik ismeretek összekapcsolására az ének-zenei, valamint az 

irodalmi, történelmi, földrajzi tanulmányok egy-egy témakörében 

A többször hallott hangokat, hangzásokat felismeri 

 zenei részleteket irányítottan  meghallgat 

Ismereteket szerez zenetörténeti korokról, zenei műfajokról, 

zeneszerzők életéről, munkásságáról 

Nyitottá válik a zenei élmények befogadására 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Befogadói kompetenciák fejlesztése 

A zenei hallás és a zenei memória 

fejlesztése. 

Gyakorlatok a zenei fantázia erősítésére. 

Zenei hangzások elemzése, felismerése. 

Zenei karakterek megfigyelése. 

A tanult népdalok zenei elemzése, 

csoportosítása. 

Történetek, érzések, élmények, hangulatok 

kifejezése zenei eszközök segítségével. 

Zenehallgatás 

Ismerkedés klasszikus zenetörténeti 

korszakokkal, zeneszerzőkkel. 

Különféle műzenei formák és műfajok 

megismerése. 

Hangszerek, zenekarok, kórusok hangja, 

hangzása. 

A tanult dalok feldolgozásai, különböző 

zenei stílusokban. 

Történelmi zenék hallgatása. 

A rokon népek zenéje, hangszerei. 

Gyakorlatok a zenei fantázia és a belső 

hallás fejlesztésére. 

Ritmusok, ütemfajták, dallammotívumok 

felismerése kézjelről, színes kottáról, 

betűkottáról, kottaképről.   

Konszonáns és disszonáns hangzások 

felismerése, elemzése. 

Népdalok elemzése, dallamsorok 

összehasonlítása, jelölése. 

Dalok felismerése zenei részlet alapján. 

Dallamsorok összehasonlítása, elemzése, 

jelölése. 

Egyre hosszabb idejű zenei részletek, 

klasszikus zeneművek irányított figyelmű 

meghallgatása, elemzése.  

A zenehallgatás tanult szabályainak 

betartása.  

A többször hallott, meghallgatott zenei 

részletek felismerése.  

Tájékozódás a meghallgatott zeneművek 

formája, műfaja terén.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Más népek hangszeres zenéje. 

Hangverseny-látogatások, hangverseny-

élmények. 

Ismerkedés híres zeneszerzők életének 

fontos eseményeivel. 

Hangszerek hangjának felismerése, több 

hangszer egyidejű hangzásának felismerése.  

Kórusok hangjának, hangzásának 

megfigyelése.   

Vokális és instrumentális hangszínek 

megkülönböztetése, felismerése.  

A szülőföld zenéjének megismerése mellett 

ismerkedés a rokon népek zenéjével, 

valamint más népek zenei kultúrájának, 

jellegzetes hangszereinek, zenekarainak 

hangjával, hangzásával. 

A magyar történelemhez kapcsolódó 

dallamok, hangszerek megismerése. 

A tanult magyar történelmi dallamokhoz, 

énekekhez kapcsolódó zenei részletek, 

történeti hangszerek hangjának hallgatása. 

A helyi lehetőségek szerint részvétel 

hangversenyen, élő zenei bemutatásokon.  

Zenei jellegzetességek megfigyelése, zenei 

élmények kifejezése szóban, rajzban, 

mozgással. 

Összefüggések felismerése. 

Fogalmak 

Dallamsor, népdal, elemzés. Zenei karakter. Zenetörténeti kor, korszak. 

Vonós hangszer, fúvós hangszer, hangszercsalád. Népi hangszer, népi 

zenekar. Néptánc. Zeneszerző. Keretes szerkezet, visszatérő szerkezet, 

rondóforma. Szimfónia, vonósnégyes. Hangverseny, élő zene.  
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7. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszámt 

72 óra 

Zenei reprodukció 18 

Zenei befogadás 18 

 

 

NAT témakör Zenei reprodukció 36 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- Megőrizze az éneklési kultúrát, az élményekből fakadó éneklési 

kedvét 

- muzikalitása, zenei hallása, zenei ízlése fejlődjön 

- bővítse tapasztalait a kánonéneklésben, tanári segítséggel, 

szólamcserékkel is 

- fejlődjön a rögtönzés képességében énekes és hangszeres formákban 

is 

- rendszerezze az eddig tanult ritmikai és dallami ismereteit 

- dalok között kapcsolatot teremtsen 

- megfigyeljen, felismerjen, bevéssen, azonosítson, csoportosítson, 

összehasonlítson, rendezzen 

- együttes élményben tudjon részt venni 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

- Képes a kulturált, esztétikus közös és egyéni éneklést megőrizni 

- éneklési kedve és énekbátorsága szinten marad 

- ismereteket szerez a tanult dalok kapcsán (tartalom, hangulat, 

szerkezet) 

- dalcsokrot állít össze, kedvenc dalokat választ 

- képes a hallás utáni daltanulásra, esetenként kottából történő 

daltanulással kiegészítve 

- képes a kánonéneklésre tanári segítséggel 

- zenei kreativitása, zenei fantáziája fejlődik 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Éneklés 

Jeles napok dalai. 

Himnuszok. 

Régi stílusú népdalok. 

Új stílusú népdalok. 

Magyar tájak dalai. 

Népies műdalok. 

Más népek dalai. 

Generatív kreatív zenei tevékenység 

Énekes rögtönzések. 

Törekvés egységes, szép éneklésre 

csoportban.  

A szép éneklés szabályainak betartása. 

A közös dalrepertoár bővítése újabb 

dalokkal.  

Hangulatos, jókedvű éneklés. 

A szép éneklés tanult szabályainak tudatos 

használata.  

Érzelmi azonosulás a dalok hangulatával, 

tartalmával. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Hangszeres rögtönzések. 

Szabad és kötött gyakorlatok a tanult 

ritmikai és dallami elemek felhasználásával. 

Tempó- és dinamikai játékok, gyakorlatok. 

Felismerő kottaolvasás 

Új ritmusérték tanulása. 

Olvasógyakorlatok. 

Az eddigi kottaírási-olvasási ismeretek 

erősítése, megszilárdítása. 

 

Az értelmi és érzelmi kifejezés 

gazdagságának gyakorlása. 

Aktív részvétel a különféle énekes 

gyakorlatokban.  

A tanult dalok felismerése jellemző 

motívumaik alapján.  

A tanult dalok csoportosítása adott 

szempontok alapján. 

Kedvenc dalok választása. 

Dalcsokor összeállítása kedvelt dalokból. 

Könnyű zenetörténeti dallamok, 

meghallgatott zeneművek témáinak 

éneklése, olvasógyakorlatok, énekes játékok. 

Ritmusjáték változó ütemekben. 

Dalkíséretek szabad és kötött formákban. 

Ritmus- és dallamalkotások. 

Kották kiegészítése. 

A zenei élmények kifejezése rajzos és 

mozgásos formákban is. 

Új ritmusérték megismerése, használata a 

ritmusgyakorlatokban. 

Ritmusok felismerése és hangoztatása. 

Ritmusgyakorlatok változó ütemekben. 

Dallamok éneklése és lejegyzése a tanult 

kottarendszerekben.  

Dallamok, dalrészletek utószolmizálása, 

olvasógyakorlatok éneklése. 

Fogalmak 

Régi stílus, új stílus. Daljáték. Népzenei dialektus. Népies műdal. Változó 

ütem. Ritmuszenekar. Ritmus- és dallamváltozat. Ritmikus mozgás, szabad 

mozgás. Olvasógyakorlat. 

 

NAT témakör Zenei befogadás 36 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A zenei befogadást elősegítő képességeit megszilárdítsa 

 a koncentrációt, a zenei memóriát, a zenei fantáziát, a zenei 

történéseket megelőlegező képességeit használja 

A belső hallását tudatosítsa 

A zenei esztétikai érzékét, a zenei ízlését fejlessze, a zenei élményt 

átélje 

Fejlődjön a ráismerés, rögzítés, aktív befogadás képességében  

Fejlődjön a rögzítés, zenei befogadás, átélés, beleélés, figyelem, 

észlelés, emlékezet képességében 

 fejlődjön a hangszínhallásban  

Az általánosítás, képzettársítás, összehasonlítás, azonosítás, 

konkretizálás képességében erősödjön  
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A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Önállóságra törekszik a ritmusértékek használata és lejegyzése terén 

Biztonságosan tájékozódik a vonalrendszerben, dallamokat ír, olvasás, 

másolás fokozott önállósággal 

 népdalokat elemez, jelöl 

A többször hallgatott zenei részleteket felismeri, elemzi 

A szülőföld zenéjét megismeri, érdeklődik a szülőföld, a lakóhely zenei 

értékei iránt 

Képessé válik  a zenei élmény átélésére 

Érzelmeket, hangulatokat figyel meg, azokat kifejezi különféle 

formákban. Az esztétikai érzéke, a zenei ízlése fejlődik 

Képessé válik kapcsolatok találására a meghallgatott zenei példák, 

valamint tanulmányaik, olvasmányaik, filmélményeik között 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Befogadói kompetenciák fejlesztése 

A zenei hallás, zenei memória, zenei fantázia 

használata. 

A belső hallás tudatos használata. 

Zenei karakterek kifejezése. 

A tanult népdalok zenei elemzése, 

csoportosítása. 

Az eddig tanult ismeretek összefoglalása, 

csoportosítása, gyakorlása. 

Zenehallgatás 

Újabb zenetörténeti korszakok, zeneszerzők. 

Különféle műzenei formák és műfajok. 

A szülőföld zenéje, eredeti népzenei 

felvételek és magyar zeneszerzők művei.  

A tanult dalok feldolgozásai, különböző 

zenei stílusokban. 

Történelmi zenék. 

Népies műdalok. 

Más népek népzenéje, hangszeres zenéje. 

Zenehallgatás a technikai eszközök 

felhasználásával. 

Hangverseny-látogatások, hangverseny-

élmények. 

 

Gyakorlatok a zenei fantázia, a zenei 

memória és a belső hallás használatára. 

Népdalok elemzése, dallamsorok 

összehasonlítása, jelölése. 

Egyre hosszabb idejű, néhány perces zenei 

részletek, klasszikus zeneművek irányított 

figyelmű meghallgatása, elemzése.  

Már meghallgatott, illetve ismeretlen zenei 

részletek hallgatása, elemzése.  

A zenehallgatás tanult formáinak, kereteinek 

megőrzése, néhány perces zenei részletek 

hallgatása irányított figyelemmel, 

megfigyelési szempontok alapján. 

A bemutatott zenei példák hangulatának, 

előadói apparátusának, zenei 

kifejezőeszközeinek a felismerése. A 

többször hallott zenei részletek 

megnevezése.  

Zeneművek felépítésének, formájának 

megfigyelése, elemzése, hangszerek, 

hangszínek megnevezése. Ismerkedés 

klasszikus zenei műfajokkal.  

Az érzések, indulatok zenei ábrázolásainak 

felismerése, kifejezése. A magyar 

történelemhez kapcsolódó dallamok, 

hangszerek megismerése. 

Magyar népi hangszerek, népi zenekarok 

hangjának megismerése, eredeti 

hangfelvételek hallgatása.  

Magyar zeneszerzők életének, 

munkásságának, műveinek megismerése. 

Más népek hangszereinek, zenekarainak 

megismerése.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tájékozódás a meghallgatott zeneművek 

formája, műfaja terén. Ismerkedés híres 

zeneszerzők életének fontos eseményeivel.  

A helyi lehetőségek szerint részvétel 

hangversenyen, élő zenei bemutatásokon.  

Közvetlen hangverseny-élmények szerzése.  

Zenei jellegzetességek megfigyelése, zenei 

élmények befogadása, kifejezése, 

megfogalmazása. 

Fogalmak 

Népdalelemzés. Régi stílus, új stílus. Zenei karakter. Zenetörténeti kor, 

korszak. Zeneszerző. Népi hangszer, népi zenekar. Népies műzene. 

Daljáték. Alkalmazott zeneművészet. Hangverseny, élő zene. 
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8. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

72 óra 

Zenei reprodukció 18 

Zenei befogadás 18 

 

 

 

NAT témakör Zenei reprodukció 36 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Bővítse dalkincsét, részt vegyen közös és egyéni éneklésekben 

Megőrizze az élményekből fakadó éneklési kedvét 

Bővítse tapasztalatait a kánonéneklésben, tanári segítséggel, 

szólamcserékkel is 

Fejlődjön a rögtönzésben énekes és hangszeres formákban is 

Összefoglalja és rendszerezze az eddig tanult ritmikai és dallami 

imereteket 

Megfigyeljen, felismerjen, bevéssen, azonosítson, csoportosítson, 

összehasonlítson, rendezzen 

A zenei fanzáia és alkotó képzelet területén fejlődjön 

Együttes élményben részt vegyen 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Megőrzi a kulturált, esztétikus közös és egyéni éneklést 

Éneklési kedve és énekbátorsága szinten marad 

Ismereteket szerez a tanult dalok kapcsán (tartalom, hangulat, 

szerkezet) 

Dalcsokrot állít össze, kedvenc dalokat választ 

Képessé válik a hallás utáni daltanulásra, esetenként kottából történő 

daltanulással kiegészítve 

Kánonéneklésre tanári segítséggel 

Zenei kreativitása, zenei fantáziája fejlődik 

Aktívan részt vesz a rögtönzéses játékokban, gyakorlatokban 

Törekszik a zene belső lényegének megértésére 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Éneklés 

Jeles napok dalai. 

Himnuszok. 

Régi stílusú népdalok. 

Új stílusú népdalok. 

Magyar tájak dalai. 

Népies műdalok. 

Más népek dalai. 

Ballagási dalok. 

 

Törekvés egységes, szép éneklésre 

csoportban.  

A szép éneklés szabályainak betartása. 

A közös dalrepertoár bővítése újabb 

dalokkal.  

Hangulatos, jókedvű éneklés. 

A szép éneklés tanult szabályainak tudatos 

használata.  

Érzelmi azonosulás a dalok hangulatával, 

tartalmával. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Generatív kreatív zenei tevékenység 

Énekes rögtönzések. 

Hangszeres rögtönzések. 

Szabad és kötött gyakorlatok a tanult 

ritmikai és dallami elemek felhasználásával. 

Egyéni és csoportos rögtönzések a dallami és 

ritmikai többszólamúság erősítésére. 

Tempó- és dinamikai játékok, gyakorlatok. 

A zenei összetevők megjelenítése mozgásos 

formákban. 

Felismerő kottaolvasás 

Új ritmusérték tanulása. 

Olvasógyakorlatok. 

Az eddigi kottaírási-olvasási ismeretek 

erősítése, megszilárdítása. 

 

Az értelmi és érzelmi kifejezés 

gazdagságának gyakorlása. 

Aktív részvétel a különféle énekes 

gyakorlatokban.  

A tanult dalok felismerése jellemző 

motívumaik alapján.  

A tanult dalok csoportosítása adott 

szempontok alapján. 

Kedvenc dalok választása. 

Dalcsokor összeállítása kedvelt dalokból. 

Aktív részvétel a ballagási dalok 

éneklésében. 

 Könnyű zenetörténeti dallamok, 

meghallgatott zeneművek témáinak 

éneklése, olvasógyakorlatok, énekes játékok. 

Ritmusjáték változó ütemekben. 

Dalkíséretek szabad és kötött formákban. 

Ritmus- és dallamalkotások. 

Ritmuszenekar 2-3 szólamban is. 

Ritmuslánc, dallamlánc, zenei kérdés-válasz. 

Kották kiegészítése. 

Ritmushoz, dallamhoz változatok alkotása. 

Számítógép használat, zenei rögtönzések, 

játékok a számítógép, az informatikai 

technika felhasználásával is. 

A zenei élmények kifejezése rajzos és 

mozgásos formákban is. 

Új ritmusérték megismerése, használata a 

ritmusgyakorlatokban. 

Ritmusok felismerése és hangoztatása. 

Ritmusgyakorlatok változó ütemekben. 

Dallamok éneklése és lejegyzése a tanult 

kottarendszerekben.  

Dallamok, dalrészletek utószolmizálása, 

olvasógyakorlatok éneklése. 

Fogalmak 

Régi stílus, új stílus. Daljáték. Népzenei dialektus. Népies műdal. Ballagási 

dal. Változó ütem. Ritmuszenekar. Zenei kérdés, zenei válasz. Ritmus- és 

dallamváltozat. Ritmikus mozgás, szabad mozgás. Tizenhatod ritmus. 

Olvasógyakorlat. 
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NAT témakör Zenei befogadás 36 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A zenei befogadást elősegítő képességeit megszilárdítsa 

A koncentráció, a zenei memória, a zenei fantázia, a zenei történéseket 

megelőlegező képességek használata területén fejlődjön 

A belső hallását tudatosítsa 

A zenei esztétikai érzék, a zenei ízlés területén fejlődjön, a zenei 

élményt átélje 

Ráismerés, rögzítés, aktív befogadás képességében fejlődjön 

Fejlődjön a rögzítés, zenei befogadás, átélés, beleélés, figyelem, 

észlelés, emlékezet területén 

 fejlődjön a hangszínhallásban  

Az általánosítás, képzettársítás, összehasonlítás, azonosítás, 

konkretizálás képességében erősödjön  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Önállóságra törekszik a ritmusértékek használata és lejegyzése terén 

Biztonságosan tájékozódik a vonalrendszerben, dallamokat ír, olvasás, 

másolás fokozott önállósággal 

Népdalokat elemez, jelöl 

A többször hallgatott zenei részletekat felismeri, elemzi 

A szülőföld zenéjét ismeri, érdeklődik a szülőföld, a lakóhely zenei 

értékei iránt 

Ismerkedik korunk zenei irányzataival (jazz, populáris és alkalmazott 

zenék) 

Képessé válik a zenei élmény átélésére 

Érzelmeket, hangulatokat figyel meg, azokat kifejezi különféle 

formákban. Az esztétikai érzéke, a zenei ízlése fejlődik 

Képessé válik kapcsolatok találására a meghallgatott zenei példák, 

valamint tanulmányaik, olvasmányaik, filmélményeik között. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Befogadói kompetenciák fejlesztése 

A zenei hallás, zenei memória, zenei fantázia 

használata. 

A belső hallás tudatos használata. 

Zenei karakterek kifejezése. 

A tanult népdalok zenei elemzése, 

csoportosítása. 

Az eddig tanult ismeretek összefoglalása, 

csoportosítása, gyakorlása. 

Zenehallgatás 

Újabb zenetörténeti korszakok, zeneszerzők. 

Különféle műzenei formák és műfajok. 

A szülőföld zenéje, eredeti népzenei 

felvételek és magyar zeneszerzők művei.  

A tanult dalok feldolgozásai, különböző 

zenei stílusokban. 

Történelmi zenék. 

Gyakorlatok a zenei fantázia, a zenei 

memória és a belső hallás használatára. 

Népdalok elemzése, dallamsorok 

összehasonlítása, jelölése. 

Egyre hosszabb idejű, néhány perces zenei 

részletek, klasszikus zeneművek irányított 

figyelmű meghallgatása, elemzése.  

Már meghallgatott, illetve ismeretlen zenei 

részletek hallgatása, elemzése.  

A zenehallgatás tanult formáinak, kereteinek 

megőrzése, néhány perces zenei részletek 

hallgatása irányított figyelemmel, 

megfigyelési szempontok alapján. 

A bemutatott zenei példák hangulatának, 

előadói apparátusának, zenei 

kifejezőeszközeinek a felismerése. A 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Népies műdalok. 

Más népek népzenéje, hangszeres zenéje. 

Napjaink zenéje, stílusok, előadók, 

felvételek. 

Zenehallgatás a technikai eszközök 

felhasználásával. 

Hangverseny-látogatások, hangverseny-

élmények. 

 

többször hallott zenei részletek 

megnevezése.  

Zeneművek felépítésének, formájának 

megfigyelése, elemzése, hangszerek, 

hangszínek megnevezése. Ismerkedés 

klasszikus zenei műfajokkal.  

Az érzések, indulatok zenei ábrázolásainak 

felismerése, kifejezése. A magyar 

történelemhez kapcsolódó dallamok, 

hangszerek megismerése. 

Magyar népi hangszerek, népi zenekarok 

hangjának megismerése, eredeti 

hangfelvételek hallgatása.  

Magyar zeneszerzők életének, 

munkásságának, műveinek megismerése. 

Más népek hangszereinek, zenekarainak 

megismerése.  

Napjaink zenei irányzatai (jazz, populáris 

zene, alkalmazott zenék), zenei példák 

hallgatása. 

Az infotechnika megismerése, alkalmazása a 

zenehallgatás keretei között.  

Tájékozódás a meghallgatott zeneművek 

formája, műfaja terén. Ismerkedés híres 

zeneszerzők életének fontos eseményeivel.  

A helyi lehetőségek szerint részvétel 

hangversenyen, élő zenei bemutatásokon.  

Közvetlen hangverseny-élmények szerzése.  

Zenei jellegzetességek megfigyelése, zenei 

élmények befogadása, kifejezése, 

megfogalmazása. 

Fogalmak 

Népdalelemzés. Régi stílus, új stílus. Zenei karakter. Zenetörténeti kor, 

korszak. Zeneszerző. Népi hangszer, népi zenekar. Népies műzene. 

Daljáték. Jazz, populáris zene, alkalmazott zeneművészet. Hangverseny, 

élő zene. 
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Etika 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma  

1. évfolyam 1 36 

2. évfolyam 1 36 

3. évfolyam 1 36 

4. évfolyam 1 36 

5. évfolyam 1 36 

6. évfolyam 1 36 

7. évfolyam 1 36 

8. évfolyam 1 36 

 

1. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

36 óra 

Az én világom 7 

Társaim – ők és én 6 

Közvetlen közösségeim – a család és a gyerekek 11 

Tágabb közösségeim – a lakóhelyi közösség 6 

A környező világ 6 

 

 

NAT témakör Az én világom 7 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Meggyőződjön róla, hogy a hiányosságok javíthatók, a kitűzött célok 

teljesíthetők; 

Csoportos tevékenységek keretében felismerje és megjelenítse az 

alapérzelmeket, az alapérzelmeken kívül is megnevezze saját érzelmi 

állapotait; 

Felismerje, milyen tevékenységeket, helyzeteket kedvel, vagy nem 

kedvel, azonosítsa saját viselkedésének jellemző elemeit. 
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A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléréséhez 

szükséges főbb lépéseket;  

Céljai megvalósítása közben önkontrollt végez. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Ki vagyok én? 

 

Személyes adataim  

Vezeték- és keresztnevem, becenevem, 

Születési helyem, születésem ideje, 

Lakcímem, 

Iskolám adatai (név, cím, osztályfok). 

Külső jegyeim 

Külső tulajdonságaim, megjelenésem, 

Kire hasonlítok a családban, 

Milyennek látom magam, 

Belső tulajdonságaim 

Mit szeretek magamban, 

Mit szeretnek bennem mások, 

Miben vagyok ügyes, 

Kedvenceim  

Kedvenc játékaim, állataim, ruháim, 

könyveim, ételeim, meséim, mesehőseim, 

Élettörténetem: 

Kisgyermekkori, óvodai élményeim, 

Óvodám és iskolám összehasonlítása. 

 

 

 

Saját adatok ismerete 

Saját jellemzők ismerete 

Külső és belső tulajdonságok azonosítása, 

azok megítélésformáló ereje 

Gondolatok és érzelmek kifejezési 

módjainak gyakorlása 

Különbözőségek és hasonlóságok 

felismerése 

Saját erősségek és fejlesztésre váró területek, 

a két oldal egyensúlyának megtalálása  

 

Saját alapérzelmek felismerése, szóbeli 

megfogalmazása  

A változások felismerése 

Testi és szellemi fejlődés lépéseinek 

azonosítása 

Fogalmak Lány, fiú, születésnap, tulajdonság, kedvenc, élmény. 
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NAT témakör Társaim – ők és én 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Felismeri és megnevezi a szűkebb és a tágabb családtagjait, a rokonsági 

szinteket 

Azonosítja a családi szerep- és felelősségvállalást  

Átéli a különböző családi események fontosságát 

Tisztában van a rokon és a barát szó fogalmával 

Felismeri, milyen tevékenységeket, helyzeteket kedvel, vagy nem 

kedvel, azonosítja saját viselkedésének jellemző elemeit. 

Csoportos tevékenységek keretében felismeri és megjeleníti az 

alapérzelmeket, az alapérzelmeken kívül is megnevezi a saját érzelmi 

állapotait 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Megérti a családi szokások jelentőségét a családi összetartozás 

megélésében és bizalmi kapcsolatainak alakulásában 

Felismeri az őt ért veszélyt vagy bántalmazást, ismer néhány olyan 

segítő bizalmi személyt, akihez segítségért fordulhat. 

Képes azonosítani a szeretet és elfogadás jelzéseit  

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Társas kapcsolataim 

Családi-rokoni kapcsolataim, közeli és távoli 

rokonaim; 

Iskolai kapcsolataim az iskolában dolgozó 

felnőttekkel és osztálytársakkal; 

Kiket szeretek és kiket nem szeretek 

környezetemben; 

Hogyan tudom kifejezni szeretetemet, 

hogyan fejezik ki mások felém a 

szeretetüket. 

Kommunikáció kapcsolatfelvétel felnőttel, 

gyerekkel 

Gondolataim kifejezése szavakkal, 

gesztusokkal stb.; 

Felnőttek, társak udvarias megszólítása; 

A kérés, felszólítás, figyelmeztetés, 

érdeklődés módjai; 

Segítség kérése ismerős felnőttől, társtól 

vagy idegenektől; 

Helyzetgyakorlatok az alapvető 

illemszabályok betartásával. 

Saját környezet bemutatása 

Saját szokások azonosítása 

Érzelmek megismerése 

Gondolatok és érzelmek kifejezése a 

helyzethez illően  

Jó szokások meghatározása 

Saját viselkedésre vonatkozó reflektálás 

gyakorlása 

Kellemes és kellemetlen érzelmeket kiváltó 

helyzetek felismerése 

A veszélyt jelentő helyzetek azonosítása 

Segítségkérés formái 

Fogalmak 
Rokon, ismerős, ismeretlen, barát, felnőtt, gyermek, megszólítás, köszönés, 

segítségkérés, udvariasság, illem, szeretet. 
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NAT témakör Közvetlen közösségeim – a család és a gyerekek 11 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Felismerje és megnevezze a szűkebb és a tágabb családtagjait, a 

rokonsági szinteket 

Azonosítsa a családi szerep- és felelősségvállalást  

Átélje a különböző családi események fontosságát 

Megértse, elkülönítse a családi és az egyéb ünnepeket, és törekedjen az 

ünnepek előkészületeinek aktív résztvevőjévé válni; 

Megismerje és adekvátan alkalmazza a napirendje lépéseit 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Felismeri a különböző élethelyzetek érzelmi megnyilvánulásait; 

Megérti a családi szokások jelentőségét a családi összetartozás 

megélésében és bizalmi kapcsolatainak alakulásában; 

Képes azonosítani a szeretet és elfogadás jelzéseit; 

Képes ellátni otthoni és iskolai feladatait 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartoztam régen, 

milyen csoportokhoz tartozom most; 

Családom 

Kik élnek a családban családtagok 

bemutatása, családrajz; 

Kapcsolat a családtagokkal; 

A családi együttlét örömei; 

Helyem a családban; 

Segítség és munkamegosztás a családban; 

Gyermekkori élményeim; 

Ünnepek és hagyományok a családban; 

Otthoni szabadidős tevékenységek. 

Napirendem 

Egy napom otthon; 

Milyen feladataim vannak otthon; 

Egy napom az iskolában; 

Milyen feladataim vannak az iskolában; 

Családi és tágabb kapcsolatok értelmezése 

Családtagok, családi viszonyok jellemzése 

A családtagok közös tevékenységeinek 

megismerése 

Szokások a családban, és azok szerepének 

felismerése 

Ünnepek a családban, a családi ünnepekhez 

kapcsolódó szokások átélése  

A család tágabb kapcsolatrendszerének 

azonosítása: barátok, szomszédok, távoli 

rokonok, ismerősök 

Érzelmek kifejezése a családban, sorsfordító 

események 

Felelősségvállalás, feladattudat 

Napirend ismerete 

Pozitív és negatív érzelmek helyes kezelése 

Fogalmak 
Család, rokon, közösség, segítségnyújtás, hagyomány, ünnep, szabadidő, 

hétköznap, feladat. 

 

 

NAT témakör Tágabb közösségeim – a lakóhelyi közösség 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismerje a lakóhely fogalmát és annak jellegzetességeit 

Érdeklődést mutasson környezete nevezetességei iránt 

Megfogalmazódjon benne a kötődés fontossága 

Felismerje a lakókörnyezet közös gondozásának módjait és fontosságát 

Ismerje az együttélés főbb szabályait 
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A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Érdeklődést mutat közvetlen környezete, szomszédai iránt 

Felismeri a közösségek működésének feltételeit és erkölcsi 

érzékenységgel viszonyul ezekhez 

Személyes kapcsolatokat alakít ki 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Lakóközösség, amelyben élek 

Lakóhelyem jellegzetességei; 

Lakóközösségem tagjai, a velük való 

kapcsolatom; 

Ki lakik az utcában, kik a szomszédaim 

 

A lakóhely jellemzői 

Saját kedvelt helyszínek a lakókörnyezetben, 

a lakóhelyhez kötődés megfogalmazása 

Saját lakóhely néhány nevezetességének, 

fontos helyeinek, személyeinek megismerése 

Társas szabályok szerepének meghatározása 

az együttélésben 

Fogalmak Lakóhely, szomszéd, falu, város, szokás, hagyomány. 

 

 

NAT témakör A környező világ 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Felismerje a természet esztétikus rendjét, 

Megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet 

iránt 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Felelősséggel gondoskodik háziállatokról vagy a környezetében 

előforduló állatokról, növényekről; 

Megismer néhány veszélyeztetett fajt, ezek veszélyeztetettségének 

okait, és megfogalmazza, miért szükséges az élővilág védelme 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Jó és rossz 

Történetek, mesék jó és rossz tulajdonsággal 

felruházott szereplői (jó-rossz, szép-csúnya, 

jóságos-gonosz, igazságos). 

Növények és állatok környezetünkben 

Növények szerepe életünkben; 

Állatok szerepe környezetünkben; 

Növények ápolása, állatok gondozása; 

Mit tehet egy kisgyermek környezete 

védelméért. 

Külső és belső tulajdonságok azonosítása, 

azok megítélésformáló ereje 

Gondolatok és érzelmek kifejezési 

módjainak gyakorlása 

Példák megfogalmazása ember és természet 

kapcsolódására 

Állatok és növények felelős gondozásának 

gyakorlása 

A saját környezetben található természeti 

értékek gyűjtése 

A természetvédelem fontosságának a 

felismerése 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Veszélyeztetett élőlények és 

veszélyeztetettségük okainak megismerése 

Fogalmak 
Tulajdonság, jó-rossz, szép-csúnya, jóságos-gonosz, igazságos, növény, 

állat, gondozás, felelősség, természetvédelem. 
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2. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
 

36 óra 

Az én világom 7 

Társaim – ők és én 6 

Közvetlen közösségeim – a család és a gyerekek 11 

Tágabb közösségeim – a lakóhelyi közösség 6 

A környező világ 6 

 

 

NAT témakör Az én világom 7 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Saját tulajdonságait felismerje, azonosítsa, megfogalmazza. 

 egészséges önértékeléssel rendelkezzen. 

 szűkebb környezetét megismerje.  

Szociális és környezeti téren érzékeny legyen az őt körülvevő világra 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléréséhez 

szükséges főbb lépéseket;  

Céljai megvalósítása közben önkontrollt végez. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Ki vagyok én? 

Személyes adataim  

Vezeték- és keresztnevem, becenevem, 

Születési helyem, születésem ideje, 

Lakcímem, 

Iskolám adatai (név, cím, osztályfok). 

Külső jegyeim 

Külső tulajdonságaim, megjelenésem, 

Kire hasonlítok a családban, 

Milyennek látom magam, 

Belső tulajdonságaim 

Mit szeretek magamban, 

Mit szeretnek bennem mások, 

Miben vagyok ügyes, 

Kedvenceim  

Saját adatok ismerete 

Saját jellemzők ismerete 

Külső és belső tulajdonságok azonosítása, 

azok megítélésformáló ereje 

Gondolatok és érzelmek kifejezési 

módjainak gyakorlása 

Különbözőségek és hasonlóságok 

felismerése 

Saját erősségek és fejlesztésre váró területek, 

a két oldal egyensúlyának megtalálása  

Saját alapérzelmek felismerése, szóbeli 

megfogalmazása  

A változások felismerése 

Testi és szellemi fejlődés lépéseinek 

azonosítása 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Kedvenc játékaim, állataim, ruháim, 

könyveim, ételeim, meséim, mesehőseim, 

Élettörténetem: 

Kisgyermekkori, óvodai élményeim, 

Óvodám és iskolám összehasonlítása. 

Fogalmak Lány, fiú, születésnap, tulajdonság, kedvenc, élmény. 

 

NAT témakör Társaim – ők és én 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Felismeri és megnevezi a szűkebb és a tágabb családtagjait, a rokonsági 

szinteket 

Azonosítja a családi szerep- és felelősségvállalást  

Átéli a különböző családi események fontosságát 

Tisztában van a rokon és a barát szó fogalmával 

Felismeri, milyen tevékenységeket, helyzeteket kedvel, vagy nem 

kedvel, azonosítja saját viselkedésének jellemző elemeit. 

Csoportos tevékenységek keretében felismeri és megjeleníti az 

alapérzelmeket, az alapérzelmeken kívül is megnevezi a saját érzelmi 

állapotait; 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Megérti a családi szokások jelentőségét a családi összetartozás 

megélésében és bizalmi kapcsolatainak alakulásában 

Felismeri az őt ért veszélyt vagy bántalmazást, ismer néhány olyan 

segítő bizalmi személyt, akihez segítségért fordulhat. 

Képes azonosítani a szeretet és elfogadás jelzéseit  

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Társas kapcsolataim 

Családi-rokoni kapcsolataim, közeli és távoli 

rokonaim; 

Iskolai kapcsolataim az iskolában dolgozó 

felnőttekkel és osztálytársakkal; 

Kiket szeretek és kiket nem szeretek 

környezetemben; 

Hogyan tudom kifejezni szeretetemet, 

hogyan fejezik ki mások felém a 

szeretetüket. 

Kommunikáció kapcsolatfelvétel felnőttel, 

gyerekkel 

Gondolataim kifejezése szavakkal, 

gesztusokkal stb.; 

Felnőttek, társak udvarias megszólítása; 

A kérés, felszólítás, figyelmeztetés, 

érdeklődés módjai; 

Segítség kérése ismerős felnőttől, társtól 

vagy idegenektől; 

Saját környezet bemutatása 

Saját szokások azonosítása 

Érzelmek megismerése 

Gondolatok és érzelmek kifejezése a 

helyzethez illően  

Jó szokások meghatározása 

Saját viselkedésre vonatkozó reflektálás 

gyakorlása 

Kellemes és kellemetlen érzelmeket kiváltó 

helyzetek felismerése 

A veszélyt jelentő helyzetek azonosítása 

Segítségkérés formái 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Helyzetgyakorlatok az alapvető 

illemszabályok betartásával. 

Fogalmak 
Rokon, ismerős, ismeretlen, barát, felnőtt, gyermek, megszólítás, köszönés, 

segítségkérés, udvariasság, illem, szeretet. 

 

 

NAT témakör Közvetlen közösségeim – a család és a gyerekek 11 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Felismerje és megnevezze a szűkebb és a tágabb családtagjait, a 

rokonsági szinteket 

Azonosítsa a családi szerep- és felelősségvállalást  

Átélje a különböző családi események fontosságát 

Megértse, elkülönítse a családi és az egyéb ünnepeket, és törekedjen az 

ünnepek előkészületeinek aktív résztvevőjévé válni; 

Megismerje és adekvátan alkalmazza a napirendje lépéseit 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Felismeri a különböző élethelyzetek érzelmi megnyilvánulásait; 

Megérti a családi szokások jelentőségét a családi összetartozás 

megélésében és bizalmi kapcsolatainak alakulásában; 

Képes azonosítani a szeretet és elfogadás jelzéseit; 

Képes ellátni otthoni és iskolai feladatait 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartoztam régen, 

milyen csoportokhoz tartozom most; 

Családom 

Kik élnek a családban családtagok 

bemutatása, családrajz; 

Kapcsolat a családtagokkal; 

A családi együttlét örömei; 

Helyem a családban; 

Segítség és munkamegosztás a családban; 

Gyermekkori élményeim; 

Ünnepek és hagyományok a családban; 

Otthoni szabadidős tevékenységek. 

Napirendem 

Egy napom otthon; 

Milyen feladataim vannak otthon; 

Egy napom az iskolában; 

Milyen feladataim vannak az iskolában; 

Családi és tágabb kapcsolatok értelmezése 

Családtagok, családi viszonyok jellemzése 

A családtagok közös tevékenységeinek 

megismerése 

Szokások a családban, és azok szerepének 

felismerése 

Ünnepek a családban, a családi ünnepekhez 

kapcsolódó szokások átélése  

A család tágabb kapcsolatrendszerének 

azonosítása: barátok, szomszédok, távoli 

rokonok, ismerősök 

Érzelmek kifejezése a családban, sorsfordító 

események 

Felelősségvállalás, feladattudat 

Napirend ismerete 

Pozitív és negatív érzelmek helyes kezelése 

 

Fogalmak 
Család, rokon, közösség, segítségnyújtás, hagyomány, ünnep, szabadidő, 

hétköznap, feladat. 
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NAT témakör Tágabb közösségeim – a lakóhelyi közösség 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismerje a lakóhely fogalmát és annak jellegzetességeit 

Érdeklődést mutasson környezete nevezetességei iránt 

Megfogalmazódjon benne a kötődés fontossága 

Felismerje a lakókörnyezet közös gondozásának módjait és fontosságát 

Ismerje az együttélés főbb szabályait 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Érdeklődést mutat közvetlen környezete, szomszédai iránt 

Felismeri a közösségek működésének feltételeit és erkölcsi 

érzékenységgel viszonyul ezekhez 

Személyes kapcsolatokat alakít ki 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Lakóközösség, amelyben élek 

Lakóhelyem jellegzetességei; 

Lakóközösségem tagjai, a velük való 

kapcsolatom; 

Ki lakik az utcában, kik a szomszédaim 

A lakóhely jellemzői 

Saját kedvelt helyszínek a lakókörnyezetben, 

a lakóhelyhez kötődés megfogalmazása 

Saját lakóhely néhány nevezetességének, 

fontos helyeinek, személyeinek megismerése 

Társas szabályok szerepének meghatározása 

az együttélésben 

Fogalmak Lakóhely, szomszéd, falu, város, szokás, hagyomány. 

 

 

NAT témakör A környező világ 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Felismerje a természet esztétikus rendjét, 

Megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet 

iránt 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Felelősséggel gondoskodik háziállatokról vagy a környezetében 

előforduló állatokról, növényekről; 

Megismer néhány veszélyeztetett fajt, ezek veszélyeztetettségének 

okait, és megfogalmazza, miért szükséges az élővilág védelme 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Jó és rossz 

Történetek, mesék jó és rossz tulajdonsággal 

felruházott szereplői (jó-rossz, szép-csúnya, 

jóságos-gonosz, igazságos). 

Külső és belső tulajdonságok azonosítása, 

azok megítélésformáló ereje 

Gondolatok és érzelmek kifejezési 

módjainak gyakorlása 



73 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

Növények és állatok környezetünkben 

Növények szerepe életünkben; 

Állatok szerepe környezetünkben; 

Növények ápolása, állatok gondozása; 

Mit tehet egy kisgyermek környezete 

védelméért. 

 

Példák megfogalmazása ember és természet 

kapcsolódására 

Állatok és növények felelős gondozásának 

gyakorlása 

A saját környezetben található természeti 

értékek gyűjtése 

A természetvédelem fontosságának a 

felismerése 

Veszélyeztetett élőlények és 

veszélyeztetettségük okainak megismerése 

Fogalmak 
Tulajdonság, jó-rossz, szép-csúnya, jóságos-gonosz, igazságos, növény, 

állat, gondozás, felelősség, természetvédelem. 

 

 

  



74 

 

 

3. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

36 óra 

Milyen vagyok, milyennek látnak mások 6 

Közösségben és egyedül – a társaim és én 6 

Az osztály és az iskola 10 

4. Kulturális nemzeti közösség 7 

A környezetem és én – Az épített és a tárgyi világ 3 

A mindenség és én – születés és elmúlás 4 

 

 

NAT témakör Milyen vagyok, milyennek látnak mások 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Rendelkezzen önismerettel 

Ismerje jó és kevésbé jó tulajdonságait, fogadja el önmagát 

Legyenek életében példaképek 

Szociálisan érzékeny legyen az őt körülvevő világra, embertársaira 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Megismeri saját tulajdonságait, felismeri mások tulajdonságait 

megismeri és alkalmazza a társas viselkedés szabályait 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tulajdonságaim 

Külső és belső tulajdonságaim, 

Miben vagyok ügyes, 

Kapcsolataim társakkal, felnőttekkel. 

Szokásaim, érzelmeim, indulataim 

Mindennapi feladataim az iskolában és 

otthon; 

Szabadidős tevékenységeim; 

Érzéseim, indulataim kifejezése (öröm, 

bánat, düh, szomorúság, önzés, önzetlenség). 

Hősök és példaképek  

Kedvenc mesehőseim, pozitív 

tulajdonságaikkal való azonosulás. 

Külső és belső tulajdonságok 

megkülönböztetése 

Helyes viselkedés kialakítása 

Kötelességtudat kialakítása 

Feladatok teljesítése 

Érzések felismerése, megfelelő kifejezése 

Jó és a rossz megkülönböztetése 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fogalmak 
Külső, belső tulajdonság, önismeret, szokás, érzelem, indulat, öröm, bánat, 

düh, szomorúság, önzés, önzetlenség, segítőkészség, példakép, mesehős. 

 

NAT témakör Közösségben és egyedül – a társaim és én 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri a hatékony kommunikáció feltételeit 

 a baráti kapcsolatok létrehozásához, megtartásához és az esetleges 

konfliktusok kezeléséhez szükséges készségek birtokába kerül 

Szociálisan érzékeny 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A közösségi élet szabályait ismeri, betartja 

Társait tiszteli 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Párbeszéd 

Beszélgetés helyzetei, beszélgető 

partnereim; 

Az igazi barát 

Hogyan választok barátot 

Békében és haragban 

Helyes viselkedési formák bemutatása 

Veszekedés, verekedés elkerülése, kibékülés. 

Beszélgetést kezdeményez, beszélgetőtársait 

tiszteletben tartja 

Belső tulajdonságok ismerete 

Helyes viselkedési formák elsajátítása 

Fogalmak 
Párbeszéd, odafigyelés, testbeszéd, arcjáték, testtartás, hanglejtés, barátság, 

öröm, bánat, harag, veszekedés, kibékülés 

 

 

NAT témakör Az osztály és az iskola 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-Tudja, hogy életünk során többféle közösséghez is tartozunk 

-érezze az osztályon belüli összetartozás fontosságát 

-a közösségi élet szabályait tartsa be 
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A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

-Felismeri közösségen belüli szerepének fontosságát 

-a szabályokat ismeri, betartja 

-fontos számára a közösséghez tartozás élménye 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A mi osztályunk 

Kapcsolataim az osztályban, 

Közös és különböző tulajdonságaink, 

Közös szokásaink, 

Egymás segítése, összetartásunk. 

Az osztály működése 

Közös szabályaink tanórán, szünetben, 

egyéb helyzetekben, 

Hogyan és miért tartjuk be a szabályainkat. 

A mi iskolánk 

Iskolánk névadója, 

Iskolai szokások és hagyományok. 

Ismeri társait, őket tiszteli 

Közös szokások kialakítása, aktív részvétel 

Egymás segítése 

Szabályok betartása 

Az iskola nevének pontos ismerete 

Az iskolai kulturális életében való aktív 

részvétel 

Hagyományok tisztelete 

Fogalmak 
Csoport, közösség, osztály, összetartozás, hagyomány, szabály, 

szabályalkotás. 

 

NAT témakör Kulturális nemzeti közösség 7 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Megérti és elfogadja, hogy a magyar nemzeti közösség számára fontos 

összekötő kapocs a közös nyelv, a jelképek, a ciklikusan visszatérő 

szokások és ünnepek. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Megismeri hazánk nemzeti jelképeit, hagyományait, ünnepeit 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A nyelv, ami összeköt 

milyen nyelvet használunk a családban  

Szokások és jelképek 

magyarországi népszokások; 

Ünnepek 

családi ünnepek; 

nemzeti és állami ünnepeink. 

 

magyar nyelv megfelelő használata, 

ismeretlen fogalmak megismerése 

népszokások ismerete 

családi és nemzeti ünnepek 

különbözőségének felismerése 

alkalomhoz illő öltözet 

megfelelő, kulturált viselkedés 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fogalmak Anyanyelv, jelkép, népszokás, családi ünnep, nemzeti és állami ünnep. 

 

 

NAT témakör A környezetem és én – Az épített és a tárgyi világ 3 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Értse a múlt értékeinek megőrzésének és továbbörökítésének 

fontosságát 

Ismerje a helyes fogyasztói magatartás szabályait 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tiszteli múltját 

Felelősséget érez környezete iránt 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Lakóhelyi épített örökségünk 

A múlt építészeti emlékei; 

Lakóhelyünk története; 

Tárgyaink világa 

A múlt tárgyi emlékei a családban és a 

múzeumokban; 

Képről ismeri hazánk nevezetes épületeit 

Érdeklődést mutat lakóhelye története iránt 

Kulturált viselkedés, múzeumlátogatás során 

Fogalmak Épített örökség, tárgyi örökség, múzeum. 

 

NAT témakör A mindenség és én – születés és elmúlás 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 Ismeri a születés és elmúlás fogalmait a korának, értelmi 

képességeinek megfelelő szinten 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tudja szerepét, helyét a családban 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Kezdet és vég 

A dolgok keletkezése és véget érése; 

Történet meghallgatása, megbeszélése 

Érdeklődik világunkról 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Különböző mítoszok a világ keletkezéséről; 

A világ megismerése 

Kíváncsiság és információszerzés 

világunkról; 

Személyes közvetlen és közvetett 

tapasztalatszerzés; 

Elképzeléseim a világról. 

Megosztja elképzeléseit, gondolatait a 

témában 

Kíváncsi, érdeklődő 

Fogalmak Születés, elmúlás, kezdet, vég, élet, halál, túlvilág, képzelet. 
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4. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

36 óra 

Milyen vagyok, milyennek látnak mások 6 

Közösségben és egyedül – a társaim és én 6 

Az osztály és az iskola 6 

Kulturális nemzeti közösség 11 

A környezetem és én – Az épített és a tárgyi világ 3 

A mindenség és én – születés és elmúlás 4 

 

 

NAT témakör Milyen vagyok, milyennek látnak mások 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Önismerete, önelfogadása fejlődjön 

Példaképet keressen magának  

Önfegyelme, önkontrollja, szociális magatartása kialakuljon   

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 Életkorának és képességének megfelelő szinten tisztában van saját 

külső és belső tulajdonságairól. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tulajdonságaim 

Külső és belső tulajdonságaim, 

Miben vagyok ügyes, 

Kapcsolataim társakkal, felnőttekkel. 

Szokásaim, érzelmeim, indulataim 

Mindennapi feladataim az iskolában és 

otthon; 

Szabadidős tevékenységeim; 

Érzéseim, indulataim kifejezése (öröm, 

bánat, düh, szomorúság, önzés, önzetlenség). 

Hősök és példaképek  

Kedvenc mesehőseim, pozitív 

tulajdonságaikkal való azonosulás. 

Külső és belső tulajdonságok 

megkülönböztetése 

Helyes viselkedés kialakítása 

Kötelességtudat kialakítása 

Feladatok teljesítése 

Érzések felismerése, megfelelő kifejezése 

Jó és a rossz megkülönböztetése 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fogalmak 
Külső, belső tulajdonság, önismeret, szokás, érzelem, indulat, öröm, bánat, 

düh, szomorúság, önzés, önzetlenség, segítőkészség, példakép, mesehős. 

 

NAT témakör Közösségben és egyedül – a társaim és én 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ismeri a hatékony kommunikáció feltételeit 

A baráti kapcsolatok létrehozásához, megtartásához és az esetleges 

konfliktusok kezeléséhez szükséges készségeiben fejlődjön 

Szociális érzékenysége erősödik 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Figyel másokra, egyszerűen ki tudja fejezni érzéseit, gondolatait. 

Bekapcsolódik csoportos beszélgetésbe. 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Párbeszéd 

Beszélgetés helyzetei, beszélgető 

partnereim; 

Az igazi barát 

Hogyan választok barátot; 

Békében és haragban 

Helyes viselkedési formák bemutatása 

Veszekedés, verekedés elkerülése, kibékülés. 

Elfogadva és elutasítva 

Érzéseim, ha magányos vagyok; 

Hogyan fogadnak el társaim, én hogyan 

fogadom el őket 

Beszélgetést kezdeményez, beszélgetőtársait 

tiszteletben tartja 

Belső tulajdonságok ismerete 

Helyes viselkedési formák elsajátítása 

Érzelmek kifejezése 

Fogalmak 
Párbeszéd, odafigyelés, testbeszéd, arcjáték, testtartás, hanglejtés, barátság, 

öröm, bánat, harag, veszekedés, kibékülés, magányosság, elfogadás. 

 

 

NAT témakör Az osztály és az iskola 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Felismerje a többféle közösséghez tartozást 

Az osztályon belüli összetartozás érzésében megerősödjön 

Szabályok szerepét és fontosságát megértse a közösség életében 

A saját iskolához való kötődés érzését megerősítse 
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A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Figyel másokra 

Egyszerűen ki tudja fejezni érzéseit, gondolatait 

Bekapcsolódik csoportos beszélgetésbe 

Képes másokkal kapcsolatot kialakítani, felnőtt segítségével 

konfliktusokat feloldani. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A mi osztályunk 

Kapcsolataim az osztályban, 

Közös és különböző tulajdonságaink, 

Közös szokásaink, 

Egymás segítése, összetartásunk. 

Az osztály működése 

Közös szabályaink tanórán, szünetben, 

egyéb helyzetekben, 

Hogyan és miért tartjuk be a szabályainkat. 

A mi iskolánk 

Iskolánk névadója, 

Iskolai szokások és hagyományok. 

Ismeri társait, őket tiszteli 

Közös szokások kialakítása, aktív részvétel 

Egymás segítése 

Szabályok betartása 

Az iskola nevének pontos ismerete 

Az iskolai kulturális életében való aktív 

részvétel 

Hagyományok tisztelete 

Fogalmak 
Csoport, közösség, osztály, összetartozás, hagyomány, szabály, 

szabályalkotás. 

 

 

NAT témakör Kulturális nemzeti közösség 11 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Megértse azt, hogy a magyar nemzeti közösség számára fontos 

összekötő kapocs a közös nyelv, a jelképek, a ciklikusan visszatérő 

szokások és ünnepek  

Ismerkedik magyarországon élő más népcsoportok kulturális 

hagyományaival 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához  

Bekapcsolódik csoportos beszélgetésbe 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A nyelv, ami összeköt 

Milyen nyelvet használunk a családban, 

szűkebb és tágabb környezetünkben. 

Szokások és jelképek 

Magyarországi népszokások; 

A magyarságot kifejező jelképek. 

Magyar nyelv megfelelő használata, 

ismeretlen fogalmak megismerése 

Népszokások ismerete 

Családi és nemzeti ünnepek 

különbözőségének felismerése 

Alkalomhoz illő öltözet 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Ünnepek 

Családi ünnepek; 

Nemzeti és állami ünnepeink. 

Más kultúrák, más szokások, más ünnepek 

Magyarország másfajta kulturális 

közösségei; 

Szokásaik, ünnepeik. 

Megfelelő, kulturált viselkedés 

Fogalmak 
Anyanyelv, jelkép, nemzeti jelkép, népszokás, családi ünnep, nemzeti és 

állami ünnep. 

 

 

NAT témakör A környezetem és én – Az épített és a tárgyi világ 3 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A múlt értékeit megőrizze, továbbörökítse 

A helyes fogyasztói magatartást bemutatássa 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 Érzelmi kötődése kialakulóban van a magyar kultúrához 

Elemi szinten megismeri más népek hagyományait, kulturális 

jelenségeit 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Lakóhelyi épített örökségünk 

A múlt építészeti emlékei; 

Lakóhelyünk története; 

Múzeumfalvak. 

Tárgyaink világa 

A múlt tárgyi emlékei a családban és a 

múzeumokban; 

A régi világ és napjaink tárgyainak 

összehasonlítása. 

A világ öröksége 

A világ legszebb, legkülönlegesebb helyei, 

építményei, világörökség. 

Képről ismeri hazánk nevezetes épületeit 

Érdeklődést mutat lakóhelye története iránt 

Kulturált viselkedés, múzeumlátogatás során 

 

Fogalmak Épített örökség, tárgyi örökség, múzeum, világörökség. 
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NAT témakör A mindenség és én – születés és elmúlás 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A kezdet és a vég elvont fogalmát megismerje a gyerekek életkorának 

megfelelő szinten.  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Kíváncsisága és információszerzése a világunkról kialakul 

A múlt értékeinek megismerésére és azok megóvására törekszik 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Kezdet és vég 

A dolgok keletkezése és véget érése; 

Különböző mítoszok a világ keletkezéséről; 

A világ megismerése 

Kíváncsiság és információszerzés 

világunkról; 

Személyes közvetlen és közvetett 

tapasztalatszerzés; 

Elképzeléseim a világról. 

Történet meghallgatása, megbeszélése 

Érdeklődik világunkról 

Megosztja elképzeléseit, gondolatait a 

témában 

Kíváncsi, érdeklődő 

Fogalmak Születés, elmúlás, kezdet, vég, élet, halál, túlvilág, képzelet.  
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5. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

36 óra 

Test és lélek 6 

Kapcsolat, barátság, szeretet 6 

Kortársi csoportok 5 

Társadalmi együttélés 7 

A technikai fejlődés hatásai 5 

A mindenséget kutató ember 7 

 

 

NAT témakör Test és lélek 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A tanulók testi és lelki egészséggel kapcsolatos ismeretei 

gyarapodjanak, és az önmagukért való felelősség érzése erősödjön 

A beteg és a fogyatékos emberek iránti empátia fejlődjön. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 Tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, hogy 

maga is felelős ezért.  

  

 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fejlődés és szükségletek 

Testi és lelki tulajdonságaim változása az 

évek során. Az ember legfontosabb fizikai és 

lelki szükségletei. Miben tér el egymástól a 

gyerek, a felnőtt és az idős ember?  

Egészség és betegség 

Az egészséges ember tulajdonságai. Hogyan 

vigyázhat egy gyermek az egészségére? 

Egészséget veszélyeztető okok. Hogyan és 

miért betegedhet meg valaki? Milyen az, 

amikor én beteg vagyok?  

Fogyatékosság 

A tanuló ismerjék meg az emberi fejlődés 

szakaszait, ennek fizikai jellemzőit. 

Azonosítani képes a gyerek, a felnőtt, és az 

idős embereket, tisztában van alapvető 

szükségleteikkel. 

Ismeri az egészséges életmód alapjait, az 

egészséges táplálkozás és a mozgás 

fontosságát. 

Ismeretei vannak az egészség megőrzéséről, 

a megelőzés fontosságáról. 

Ismeri az egészség és a betegség közti 

különbséget, legyen képes jelezni saját rossz 

közérzetét. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Sérült felnőttek és gyerekek a szűkebb és a 

tágabb környezetünkben. 

Ép testben ép lélek 

A jó és a rossz lelkiállapot jellemzői. Mi a 

lelki egészség? Hogyan tudunk rá vigyázni?  

A lelkiismeret  

Lelkiismeretünk és tetteink egymásra hatása. 

 

Elfogadja a társai közt tapasztalható 

sérültséget, tolerálja az egyéni 

különbségeket. 

Segítőkész a nehézségekkel küzdő társaival 

szemben, egyszerűbb tevékenységekben 

támogatja a rászorulókat. 

Ismeri a jókedv, és a szomorúság fogalmát, a 

lelki egészséghez vezető tevékenységeket. 

Megkülönbözteti a jó és a rossz fogalmát, az 

ilyen viselkedéseket, cselekedeteket képes 

felismerni történetekben, irodalmi 

alkotásokban. 

Ismeri a lelkiismeret fogalmát, hatásait. 

Fogalmak 
Testi tulajdonság, lelki tulajdonság, egészség, betegség, fogyatékosság, 

lelkiismeret, szándék, döntés. 

 

 

NAT témakör Kapcsolat, barátság, szeretet 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Felismerje az őszinte baráti kapcsolatok jelentőségét 

A helyét és szerepét átlássa különböző kortárs-, illetve szimpátia-

kapcsolatokban    

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képességeinek tükrében gondolkodik saját személyiségjegyein, 

törekszik vélekedéseinek és tetteinek utólagos értékelésére 

Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására 

rendelkezik a konfliktusok kezelésének és az elkövetett hibák 

kijavításának néhány, a gyakorlatban jól használható technikájával  

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Kapcsolataim 

Szorosabb vagy lazább kapcsolat. A 

rokonszenvet és ellenszenvet meghatározó 

tényezők. 

Baráti kapcsolatok 

Barátság, titok, őszinteség, hazugság, 

tisztelet, egymás segítése. Egymásra utaltság 

a kapcsolatokban. Fájdalom okozása és 

annak következményei. Bocsánatkérés, 

megbocsátás.  

A kapcsolat ápolása 

Kapcsolataiban képes azonosítani a 

szorosabb és a lazább személyes 

kapcsolatokat. 

Tisztában van a barátság szó értelmével, és 

ismeri azokat az értékeket, amelyek fontosak 

a barátságokban.  

Tudja, mit jelent a fájdalom szó, kerüli a 

szándékos fájdalom okozását. 

Tudja, mit jelent a bocsánatkérés, 

alkalmazza ennek udvarias formáját szükség 

esetén. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A szeretet. A szeretet kimutatásának formái. 

A figyelmesség szerepe. Milyen szerepe van 

a kapcsolat ápolásában a személyes 

találkozásoknak, a telefonnak, az internetnek 

és a közös programoknak? 

Konfliktusok a barátságban és annak forrása. 

A konfliktushelyzetek feloldása. 

Segítőkész a társaival szemben. 

Kimutatja szeretetét azokkal szemben, akik 

közel állnak hozzá, a kapcsolat minőségének 

megfelelően. 

Adekvát módon fejezi ki szeretetét. 

Ismeri a kapcsolattartás formáit. 

Az iskolai konfliktusokat kulturáltan, a 

közösségi szabályoknak megfelelően 

igyekszik megoldani, elfogadja az ebben 

nyújtott segítséget. 

Fogalmak 

Barát, ismerős, rokonszenv, ellenszenv, barátság, őszinteség, hazugság, 

szeretet, tisztelet, közömbösség, harag, fájdalom, megértés, sértés, 

megbocsátás, konfliktus. 

 

 

NAT témakör Kortársi csoportok 5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Megérti a közösséghez való tartozás fontosságát 

A személyek csoporton belüli helyzetét felismeri 

Alapvető tisztelet kialakításáralegyen  képes más – tőlünk teljesen 

független – csoportokkal szemben 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására 

Számára fontos a közösséghez való tartozás érzése; képes elfogadni a 

közösségi normákat  

Elfogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturális, 

illetve vallási hagyományokat.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Közösségeim 

A csoport fogalma, csoporthoz való tartozás.  

A mi csoportunk 

A mi csoportunk jellemzői, a csoporttagok 

összekapcsolódásának oka, tevékenysége, 

szokásai és jellemzői.  

Mások csoportjai 

Más csoportok jellemzői; hasonlóságok és 

különbségek az egyes csoportok között.  

Konfliktusok a csoportban 

Konfliktusok és problémák előfordulása, és 

azok megoldása. Vétlen és szándékos 

károkozás. Büntetés elfogadása, a vétség 

helyrehozása. 

A vétség helyrehozásának lehetőségei. 

Ismeri saját kisebb és nagyobb közösségeit, 

alkalmazkodik azok normáihoz. 

Részt vesz a csoport közös 

tevékenységeiben, tiszteletben tartva 

szabályait. 

Elfogadja a csoport-tagok közti 

különbségeket, segítőkész társaival. 

Kerüli a szándékos konfliktusokat, ezek 

kulturált rendezésére törekszik. 

Kerüli a szándékos károkozást, rongálást. 

Tisztában van az ok-okozati 

következményekkel, és a jóvátétel, 

bocsánatkérés szerepével. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fogalmak 

Csoport, közösség, összetartás, beilleszkedés, idegen, kirekesztés, 

általánosítás, előítélet, hiba, vétség, bűn, megbocsátás, jóvátétel, 

felelősség. 

 

 

NAT témakör Társadalmi együttélés 7 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az etnikai és vallási sokszínűséget tudatosítsa és elfogadja, a 

kisebbségi tanulók esetében ezek identitáselemként való 

megerősödjenek  

A szociális érzékenység területén fejlődjön és a személyes felelősség 

érzése felkeltődjön  

Az alkalmazásokhoz kapcsolódó kulturált és felelős magatartás elemi 

követelményeit megismerje 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 Számára fontos  a közösséghez való tartozás érzése; képes elfogadni a 

közösségi normákat  

Elfogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturális, 

illetve vallási hagyományokat.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Etnikai közösségek 

Milyen népcsoportok élnek hazánkban, 

illetve a környékünkön? Kik vannak 

többségben az országban, és kik alkotják a 

kisebbséget? Én hová tartozom?  

Hazánkban élő népcsoportok.  

Vallási közösségek 

Ismert vallási közösségek Magyarországon. 

Többféle vallási csoport egymás mellett 

élése.  

Társadalmi egyenlőtlenségek 

Gazdagok és szegények világa. Miért alakul 

ki vagyoni különbség az emberek között?  

Kire mondhatjuk, hogy gazdag, illetve 

szegény? Minek alapján?  

Virtuális közösségek 

A virtuális közösségek szerepe mindennapi 

életünkben.   

Mi az, amit lehet, és mi az, amit nem lehet, 

vagy éppen veszélyes közreadni magunkról 

és másokról egy internetes közösségi 

oldalon? 

A közösségben jelen lévő különféle 

etnikumokat elfogadja, nem kirekesztő velük 

szemben. 

Toleráns a különféle nemzetiségi 

szokásokkal, eltérő hagyományokkal. 

Ismeri a hazánkban jelen lévő főbb vallási 

közösségeket, hazánk kulturális és vallási 

hagyományait. 

A gazdagság és szegénység fogalmával 

tisztában van, ismeretei vannak az emberek 

életkörülményeiről globális szinten. Képes 

segítséggel felismerni saját szerencsés 

körülményeit ehhez viszonyítva. 

Képes megkülönböztetni a valós és a 

virtuális közösségeket. Segítséggel a 

megfelelő helyen kezeli ezeket, nem 

túlértékelve a virtuális közösségeket.  

Ismeri a virtuális világ veszélyeit, az 

informatika eszközök biztonságos 

használatát elfogadja. 

Fogalmak 
Népcsoport, vallási közösség, többség, kisebbség, szokás, hagyomány, 

ünnep, társadalom, vagyon, egyenlőség, egyenlőtlenség, igazságosság, 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

igazságtalanság, tisztességes és tisztességtelen előnyszerzés, gazdagság, 

szegénység, virtuális közösség. 

 

 

NAT témakör A technikai fejlődés hatásai 5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ttudatosítja, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet 

állapotára, és mi magunk is szerepet játszhatunk a természet 

károsításában vagy védelmében 

A modern technika mindennapi életet érintő pozitív és negatív hatásait 

felismerje 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a 

környezet állapotára, és törekszik rá, hogy életvitelével minél kevésbé 

károsítsa a természetet  

Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait 

Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására 

törekszenek 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az ökológiai lábnyom 

Mit jelent az ökológiai lábnyom? Az 

ökológiai lábnyom összetevői. Az ember és 

a természet közötti kapcsolat.  

Az ember és a technika 

„Hogyan befolyásolja a technika fejlődése az 

ember életét?” A mai világ legfontosabb 

technikai eszközei, ezek hatása az egyén és 

közösségek életére.  A technikai eszközöktől 

való függőség és a függőség kialakulása.  

Enyém, tiéd, miénk 

A személyes, a magán- és a közösségi 

tulajdon.  

A tulajdon védelmének formái. Hogyan 

vigyázzunk meglévő értékeinkre?  

A mozgóképek hatása 

A reklámokról és azok emberekre gyakorolt 

hatásáról.  

 

Fogalmak 
Fogyasztás, technikai eszköz, függőség, magántulajdon, közösségi 

tulajdon, köztulajdon, média, reklám. 
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NAT témakör A mindenséget kutató ember 7 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

bővítse a  vallások sokszínűségével és közös jellemzőivel kapcsolatos, 

különféle forrásokból származó alapvető ismereteit 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

számára fontos a közösséghez való tartozás érzése; képes elfogadni a 

közösségi normákat 

elfogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturális, 

illetve vallási hagyományokat 

érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A vallás, mint lelki jelenség 

A természeti és természetfölötti világról.  

Különböző elképzelések a hitről.  

Vallási közösség és vallási intézmény 

A vallásokhoz kötődő jelképek és 

szertartások.  

A világ vallásai közül melyek vannak jelen a 

lakóhelyünkön és Magyarországon?  

A tudomány 

A tudósokról és a tudomány világáról. Mit 

csinálnak a tudósok? Milyen kérdésekre 

keresik a válaszokat és milyen módon? Én 

milyen kérdéseket tennék fel a világról, ha 

tudós lennék? Világhírű magyar tudósok.  

A művészet 

A művészetekről, a művészekről és a 

különböző művészeti ágakról.  Mit csinálnak 

a művészek? Miért fontos számunkra az, 

amit tesznek?  

 

Fogalmak 

Természeti erő, természetfeletti erő, vallás, egyház, templom, szertartás, 

vallási jelkép, ima, szent könyv, szent hely, tudomány, tudományos 

megismerés, művészet, művészi alkotás, világkép. 
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6. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

36 óra 

Test és lélek 6 

Kapcsolat, barátság, szeretet 6 

Kortársi csoportok 5 

Társadalmi együttélés 7 

A technikai fejlődés hatásai 5 

A mindenséget kutató ember 7 

 

 

NAT témakör Test és lélek 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Gyarapítsa ismereteit a testi és lelki egészséggel kapcsolatban  és az 

önmagukért való felelősség érzését erősítse 

A beteg és a fogyatékos emberek iránti empátiája fejlődjön 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 Tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, hogy 

maga is felelős ezért  

Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, és elfogadja a testi és 

lelki vonásokban megnyilvánuló sokszínűséget. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fejlődés és szükségletek 

Testi és lelki tulajdonságaim változása az 

évek során. Az ember legfontosabb fizikai és 

lelki szükségletei. Miben tér el egymástól a 

gyerek, a felnőtt és az idős ember?  

Egészség és betegség 

Az egészséges ember tulajdonságai. Hogyan 

vigyázhat egy gyermek az egészségére? 

Egészséget veszélyeztető okok. Hogyan és 

miért betegedhet meg valaki? Milyen az, 

amikor én beteg vagyok?  

Fogyatékosság 

Sérült felnőttek és gyerekek a szűkebb és a 

tágabb környezetünkben. 

A tanuló ismeri az emberi fejlődés 

szakaszait, ennek fizikai jellemzőit. 

Azonosítani képes a gyerek, a felnőtt, és az 

idős embereket, tisztában van alapvető 

szükségleteikkel. 

Ismeri az egészséges életmód alapjait, az 

egészséges táplálkozás és a mozgás 

fontosságát. 

Ismeretei vannak az egészséges állapotról, az 

egészség megőrzéséről, a megelőzés 

fontosságáról. 

Ismeri az egészség és a betegség közti 

különbséget, legyen képes jelezni saját rossz 

közérzetét. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A sérült emberek állapota hogyan 

akadályozza mindennapi tevékenységüket? 

Korosztályi lehetőségek a sérült tanulók 

támogatásában. Tudunk-e olyan sérült 

emberekről, akik kiemelkedő képességekkel 

rendelkeznek a tudomány, a sport és a 

művészet területén?  

Ép testben ép lélek 

A jó és a rossz lelkiállapot jellemzői. Mi a 

lelki egészség? Hogyan tudunk rá vigyázni?  

A lelkiismeret  

Lelkiismeretünk és tetteink egymásra hatása. 

Elfogadja a társai közt tapasztalható 

sérültséget, tolerálja az egyéni 

különbségeket. 

Segítőkész a nehézségekkel küzdő társaival 

szemben, egyszerűbb tevékenységekben 

támogatja a rászorulókat. 

Részt vesz az intézmény által szervezett 

érzékenyítő programokon, rendezvényeken. 

Ismeri a jókedv, és a szomorúság fogalmát, a 

lelki egészséghez vezető tevékenységeket. 

Megkülönbözteti a jó és a rossz fogalmát, az 

ilyen viselkedéseket, cselekedeteket képes 

felismerni történetekben, irodalmi 

alkotásokban. 

Ismeri a lelkiismeret fogalmát, hatásait. 

Fogalmak 
Testi tulajdonság, lelki tulajdonság, egészség, betegség, fogyatékosság, 

lelkiismeret, szándék, döntés. 

 

 

NAT témakör Kapcsolat, barátság, szeretet 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Felismerje az őszinte baráti kapcsolatok jelentőségét 

A helyéz és szerepéz átlássa különböző kortárs-, illetve szimpátia-

kapcsolatokban 

Olyan kommunikációs technikákat ismerjen meg, amelyek segíthetnek 

a barátság ápolásában és az esetleges konfliktusok feloldásában 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képességeinek tükrében gondolkodik saját személyiségjegyein, 

törekszik vélekedéseinek és tetteinek utólagos értékelésére  

Gondolkodik azon, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez 

befolyásolja a döntéseit, és hogy időnként választania kell még a 

számára fontos értékek között is 

Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására 

rendelkezik a konfliktusok kezelésének és az elkövetett hibák 

kijavításának néhány, a gyakorlatban jól használható technikájával  

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Kapcsolataim 

Szorosabb vagy lazább kapcsolat. A 

rokonszenvet és ellenszenvet meghatározó 

tényezők. 

Baráti kapcsolatok 

Barátság, titok, őszinteség, hazugság, 

tisztelet, egymás segítése. Egymásra utaltság 

Kapcsolataiban képes azonosítani a 

szorosabb és a lazább személyes 

kapcsolatokat. 

Tisztában van a barátság szó értelmével, és 

ismeri azokat az értékeket, amelyek fontosak 

a barátságokban 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

a kapcsolatokban. Fájdalom okozása és 

annak következményei. Bocsánatkérés, 

megbocsátás.  

A kapcsolat ápolása 

A szeretet. A szeretet kimutatásának formái. 

A figyelmesség szerepe. Milyen szerepe van 

a kapcsolat ápolásában a személyes 

találkozásoknak, a telefonnak, az internetnek 

és a közös programoknak? 

Konfliktusok a barátságban és annak forrása. 

A konfliktushelyzetek feloldása. 

Tudja, mit jelent a fájdalom szó, kerüli a 

szándékos fájdalom okozását. 

Tudja, mit jelent a bocsánatkérés, 

alkalmazza ennek udvarias formáját szükség 

esetén. 

Segítőkész a társaival szemben. 

Kimutatja szeretetét azokkal szemben, akik 

közel állnak hozzá, a kapcsolat minőségének 

megfelelően. 

Adekvát módon fejezi ki szeretetét. 

Ismeri a kapcsolattartás formáit. 

Az iskolai konfliktusokat kulturáltan, a 

közösségi szabályoknak megfelelően 

igyekszik megoldani, elfogadja az ebben 

nyújtott segítséget. 

Fogalmak 

Barát, ismerős, rokonszenv, ellenszenv, barátság, őszinteség, hazugság, 

szeretet, tisztelet, közömbösség, harag, fájdalom, megértés, sértés, 

megbocsátás, konfliktus. 

 

 

NAT témakör Kortársi csoportok 5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A közösséghez való tartozás fontosságát megérezze 

A csoporttagok közötti összetartozás érzésének jelentőségét felismerje  

Egy-egy személy csoporton belüli helyzetét felismerje 

A csoporton belüli konfliktuskezelés és kárenyhítés néhány technikáját 

a gyakorlatban megismerje 

Alapvető tisztelet alakítson ki más – tőlünk teljesen független – 

csoportokkal szemben 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására; 

rendelkezik a konfliktusok kezelésének és az elkövetett hibák 

kijavításának néhány, a gyakorlatban jól használható technikájával 

 számára fontos a közösséghez való tartozás érzése; képes elfogadni a 

közösségi normákat.  

Elfogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturális, 

illetve vallási hagyományokat.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Közösségeim 

A csoport fogalma, csoporthoz való tartozás.  

A mi csoportunk 

A mi csoportunk jellemzői, a csoporttagok 

összekapcsolódásának oka, tevékenysége, 

szokásai és jellemzői.  

Mások csoportjai 

Ismeri saját kisebb és nagyobb közösségeit, 

alkalmazkodik azok normáihoz. 

Részt vesz a csoport közös 

tevékenységeiben, tiszteletben tartva 

szabályait. 

Elfogadja a csoport-tagok közti 

különbségeket, segítőkész társaival. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Más csoportok jellemzői; hasonlóságok és 

különbségek az egyes csoportok között.  

Konfliktusok a csoportban 

Konfliktusok és problémák előfordulása, és 

azok megoldása. Vétlen és szándékos 

károkozás. Büntetés elfogadása, a vétség 

helyrehozása. 

A vétség helyrehozásának lehetőségei. 

Kerüli a szándékos konfliktusokat, ezek 

kulturált rendezésére törekszik. 

Kerüli a szándékos károkozást, rongálást. 

Tisztában van az ok-okozati 

következményekkel, és a jóvátétel, 

bocsánatkérés szerepével. 

Fogalmak 

Csoport, közösség, összetartás, beilleszkedés, idegen, kirekesztés, 

általánosítás, előítélet, hiba, vétség, bűn, megbocsátás, jóvátétel, 

felelősség. 

 

NAT témakör Társadalmi együttélés 7 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az etnikai és vallási sokszínűséget tudatosítsa és elfogadja, a 

kisebbségi tanulók esetében ezek identitáselemként való 

megerősödjenek  

A szociális érzékenység és a személyi felelősség érzése területén 

fejlődik  

Megismerje az internet használatához és a virtuális közösségekhez 

kapcsolódó tetteket és következményeit 

 tudatosítsa a világháló közösségi portáljainak használatához 

kapcsolódó veszélyforrásokat  

Az alkalmazásokhoz kapcsolódó kulturált és felelős magatartás elemi 

követelményeit megismerje 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Számára fontos a közösséghez való tartozás érzése; képes elfogadni a 

közösségi normákat 

Elfogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturális, 

illetve vallási hagyományokat.  

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Etnikai közösségek 

Milyen népcsoportok élnek hazánkban, 

illetve a környékünkön? Kik vannak 

többségben az országban, és kik alkotják a 

kisebbséget? Én hová tartozom?  

Hazánkban élő népcsoportok. Kisebbség és 

többség a nemzeten belül. Nemzeti és 

nemzetiségi jelképek, szokások és 

hagyományok, ünnepek. 

Vallási közösségek 

Ismert vallási közösségek Magyarországon. 

Többféle vallási csoport egymás mellett 

élése.  

A közösségben jelen lévő különféle 

etnikumokat elfogadja, nem kirekesztő velük 

szemben. 

Toleráns a különféle nemzetiségi 

szokásokkal, eltérő hagyományokkal. 

Ismeri a hazánkban jelen lévő főbb vallási 

közösségeket, hazánk kulturális és vallási 

hagyományait. 

A gazdagság és szegénység fogalmával 

tisztában van, ismeretei vannak az emberek 

életkörülményeiről globális szinten. Képes 

segítséggel felismerni saját szerencsés 

körülményeit ehhez viszonyítva. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Társadalmi egyenlőtlenségek 

Gazdagok és szegények világa. Miért alakul 

ki vagyoni különbség az emberek között?  

Kire mondhatjuk, hogy gazdag, illetve 

szegény? Minek alapján? Elképzelhető-e 

olyan társadalom, amelyben mindenki 

egyforma anyagi helyzetben van? Ha lenne 

ilyen, az igazságos társadalom lenne? Kell-e 

a gazdagoknak segíteniük a szegényeket? 

Mikor jogos valakit kedvezményben 

részesíteni?  

Virtuális közösségek 

A virtuális közösségek szerepe mindennapi 

életünkben.   

Mi az, amit lehet, és mi az, amit nem lehet, 

vagy éppen veszélyes közreadni magunkról 

és másokról egy internetes közösségi 

oldalon? 

Képes megkülönböztetni a valós és a 

virtuális közösségeket. Segítséggel a 

megfelelő helyen kezeli ezeket, nem 

túlértékelve a virtuális közösségeket.  

Ismeri a virtuális világ veszélyeit, az 

informatika eszközök biztonságos 

használatát elfogadja. 

Fogalmak 

Népcsoport, vallási közösség, többség, kisebbség, szokás, hagyomány, 

ünnep, társadalom, vagyon, egyenlőség, egyenlőtlenség, igazságosság, 

igazságtalanság, tisztességes és tisztességtelen előnyszerzés, gazdagság, 

szegénység, virtuális közösség. 

 

 

NAT témakör A technikai fejlődés hatásai 5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 Tudatosítsa, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet 

állapotára, és mi magunk is szerepet játszhatunk a természet 

károsításában vagy védelmében 

Árnyalja  a tulajdonhoz való személyes viszonyt a közösségi és a 

köztulajdon fogalmának bevezetésével 

A modern technika mindennapi életét érintő pozitív és negatív hatásait 

felismerje 

A média viselkedést befolyásoló hatásait tudatosítsa 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a 

környezet állapotára, és törekszik rá, hogy életvitelével minél kevésbé 

károsítsa a természetet 

Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait  

Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására 

törekszenek 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az ökológiai lábnyom  



95 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Mit jelent az ökológiai lábnyom? Az 

ökológiai lábnyom összetevői. Az ember és 

a természet közötti kapcsolat.  

Az ember és a technika 

„hogyan befolyásolja a technika fejlődése az 

ember életét?” A mai világ legfontosabb 

technikai eszközei, ezek hatása az egyén és 

közösségek életére.  A technikai eszközöktől 

való függőség és a függőség kialakulása.  

Enyém, tiéd, miénk 

A személyes, a magán- és a közösségi 

tulajdon.  

A tulajdon védelmének formái. Hogyan 

vigyázzunk meglévő értékeinkre?  

A mozgóképek hatása 

A reklámokról és azok emberekre gyakorolt 

hatásáról.  

Fogalmak 
Fogyasztás, technikai eszköz, függőség, magántulajdon, közösségi 

tulajdon, köztulajdon, média, reklám. 

 

 

NAT témakör A mindenséget kutató ember 7 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Bővíti a vallások sokszínűségével és közös jellemzőivel kapcsolatos, 

különféle forrásokból származó alapvető ismereteit  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Számára fontos a közösséghez való tartozás érzése; képes elfogadni a 

közösségi normákat  

Elfogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturális, 

illetve vallási hagyományokat 

Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek, 

képes együttérzést mutatni az elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten 

szerepet vállal a rászorulók segítésében. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A vallás, mint lelki jelenség 

A természeti és természetfölötti világról.  

Különböző elképzelések a hitről.  

Vallási közösség és vallási intézmény 

A vallásokhoz kötődő jelképek és 

szertartások.  

 



96 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A világ vallásai közül melyek vannak jelen a 

lakóhelyünkön és Magyarországon?  

A tudomány 

A tudósokról és a tudomány világáról. Mit 

csinálnak a tudósok? Milyen kérdésekre 

keresik a válaszokat és milyen módon? Én 

milyen kérdéseket tennék fel a világról, ha 

tudós lennék? Világhírű magyar tudósok.  

A művészet 

A művészetekről, a művészekről és a 

különböző művészeti ágakról.  Mit csinálnak 

a művészek? Miért fontos számunkra az, 

amit tesznek? Hozzánk melyik művészeti 

terület áll a legközelebb és miért?  

Fogalmak 

Természeti erő, természetfeletti erő, vallás, egyház, templom, szertartás, 

vallási jelkép, ima, szent könyv, szent hely, tudomány, tudományos 

megismerés, művészet, művészi alkotás, világkép. 
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7. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

36 óra 

Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 6 

Párkapcsolat és szerelem 6 

Egyén és közösség 6 

Helyem a világban 6 

Mi dolgunk a világban? 6 

Hit, világkép, világnézet 6 

 

 

NAT témakör Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az önismeretében fejlődjön a saját mozgatóerőkre való visszajelzés 

révén 

Fejlődjön az önelfogadás és az akaraterő területén 

Ösztönzve legyen a személyes értékválasztásra, és az ezzel járó 

feszültségek kezelésének gyakorlása. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és gondolkodó lény, aki 

alkalmas tanulásra és mások megértésére 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Nyelv és gondolkodás 

Gondolat, gondolkodás. Mi minden 

befolyásolja, hogy mit gondolok?  

Tudás és értelem 

Érdeklődési kör, tehetség, elszántság, 

sikeresség és sikertelenség jellemzői.  

Ki miben tehetséges? 

Ösztönzők és mozgatóerők 

Tettek és döntések. Pozitív és a negatív 

érzések és érzelmek hatása testi, lelki 

állapotunkra. Lehet-e befolyásolni az 

érzelmeket?  

Vágyaim és céljaim. Mi az, ami akarattal 

elérhető, és mi az, ami nem? Hogyan hat 

ránk a siker és a kudarc? 

A tanuló segítséggel képes azonosítani a 

gondolkodását befolyásoló tényezőket. 

Ismeri a jókedv, rosszkedv fogalmát, 

befolyásoló tényezőit. 

Ismeri saját erősségeit, azokat a területeket 

és tevékenységeket, amelyekben 

eredményes. 

Saját képességeit, határait segítséggel 

felméri, és ezekhez mérten vállal feladatokat. 

Képes eldöntetni, részt vesz –e egy 

tevékenységben, annak következményeit 

átlátja. 

Érzelmeit képes azonosítani, a közösség 

számára elfogadható módon kimutatni. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Érték és mérték 

Mi igazán fontos az életemben? Melyek az 

én értékeim? 

Megfogalmazza vágyait, és segítséggel 

megtervezi a megvalósításhoz vezető utat. 

Önértékelése reális. 

Értékrendje illeszkedik a társadalom által 

elfogadott értékekhez. 

Fogalmak 
Nyelv, gondolkodás, szó, tudás, értelem, tehetség, siker, kudarc, felelősség, 

érzés, érzelem, igény, vágy, cél, döntés, akarat, érték.  

 

 

NAT témakör Párkapcsolat és szerelem 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Rájöjjön az őszinte baráti kapcsolatok jelentőségére  

 helyét és szerepét átlássa különböző kortárs-, illetve szimpátia-

kapcsolatokban 

Olyan kommunikációs technikákat ismerjen meg, amelyek segíthetnek 

a barátság ápolásában és az esetleges konfliktusok feloldásában 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 Megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és gondolkodó lény, aki 

alkalmas tanulásra és mások megértésére 

Életkorának és képességeinek megfelelő szinten ismeri önmagát 

 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Vonzódás 

A serdülőkor. A serdülőkorban bekövetkező 

testi és lelki változások. A férfi-nő (fiú-lány) 

párkapcsolati vonzódásról. 

Szimpátiakapcsolatok – tapintatos jelzés és 

tapintatos hárítás. 

Együttjárás  

Szerelem. Párkapcsolat. Érettség és 

éretlenség. Párkapcsolati intimitás. A 

párkapcsolatban rejlő örömforrások és 

konfliktusok.  

A diákszerelem szépsége. 

Házasság, család és otthonteremtés 

A házasság. A család. Házasságkötés. A jó 

és a rossz házasság ismertetőjegyei. 

Családalapítás. Családtervezés. 

Visszaélés a nemiséggel 

Prostitúció. Pedofília. Pornográfia. Szexuális 

bántalmazás. A felsorolt fogalmak 

ismertetőjegyeinek megbeszélése. Hogyan 

Ismeri a saját testének változását, fejlődését.  

Tisztában van az elfogadható, udvarias 

közeledés, életkornak megfelelően 

kialakított párkapcsolatokkal. 

Felelősen közeledik az ellenkező nemhez, az 

udvariassági szabályokat betartja. 

Ismeri a párkapcsolatok, házastársi 

kapcsolatok előnyeit, az összetartozás 

értékeit. 

Elképzelése van a saját későbbi terveirő, a 

családalapításról. 

Ismeri a reá leselkedő veszélyekkel, és azok 

negatív hatásaival. 

Képes segítséget kérni, ha veszélyes 

helyzetbe kerül, és másoknak is támogatást 

nyújtani ebben. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

lehet elkerülni, hogy ilyesminek az 

áldozataivá váljunk? Hol lehet segítséget 

kérni ilyen jellegű fenyegetettség esetén? Mi 

a teendő, ha egy társunkat ilyen veszély 

fenyegeti? 

Fogalmak 

Nemi érés, vonzás, taszítás, szerelem, nemi vágy, szexuális kapcsolat, 

házasság, család, gyerekvállalás, terhesség, prostitúció, pornográfia, 

szexuális bántalmazás, áldozat. 

 

 

NAT témakör Egyén és közösség 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Önismeret területén fejlődjön, valamint az önálló gondolkodás és 

cselekvés iránti igéney kialakuljon, fejlődjön 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tisztelet, szeretet, megbecsülés fogalmáról elképzelésekkel 

rendelkezik, melyet saját segítőkész magatartásával támaszt alá. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Közösségeim 

Saját csoportjaim. A csoportokban történő 

állandó változások. Szimpátiakapcsolatok – 

kötődések a csoporthoz.  Különböző 

csoportok – különböző viselkedési 

elvárások. Mit helyes és mit nem helyes 

tenni az adott csoportban?  

Erőt adó közösség 

Közösségi együttlét. Páros kapcsolatok és 

közösségi kapcsolatok – hasonlóságok és 

különbségek. Szerepem a közösségben. 

Hogyan tudja az egyén segíteni a csoportot? 

Miképpen tudja a csoport segíteni az egyént? 

Korlátozó közösség 

Önálló vélemény felvállalása az adott 

csoportban. Lehetőségek és következmények 

megbeszélése példákon keresztül.  

Szabadság és korlátozottság 

Saját csoportjaiba beilleszkedik, képes 

elfogadni ezeknek szabályait. Betartja a 

viselkedési normákat a csoportban és az 

intézményben. 

Közösségi együttlétre képes. Páros 

kapcsolatok és közösségi kapcsolatok – 

hasonlóságait és különbségeit felismeri. 

Segíti a közösséget, feladatot vállal. 

Képes a kulturált, korrekt 

véleményalkotásra, és megfogalmazására. 

Sajá véleményét megfogalmazza, erőszak 

mentesen tolmácsolja. 

Képes saját szabadságát a közösséghez 

illeszkedően megélni. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Szabadság. Az egyén szabadsága. 

Alkalmazkodás. Választás. Segítségkérés. 

Engedelmesség. A jó és a rossz közötti 

választás. Szabályhoz kötődés és 

lelkiismeret. Az előítélet és megnyilvánulási 

formái. 

Fogalmak 
Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, 

szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

 

 

NAT témakör Helyem a világban 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Megismerje az európai identitást 

A más kultúrák iránti nyitottságát megerősítse  

A legfontosabb általános társadalmi normák funkcióját megértse és a 

betartásukra vonatkozó igény elfogadja 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására 

Képességeinek megfelelő szinten elképzeli saját jövőjét; tudja, hogy 

céljai eléréséért erőfeszítéseket kell tennie 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tágabb otthonunk: Európa 

Az Európai Unió. Az Európai Unió jelképei. 

Hasonlóságok és különbségek az európai 

emberek között.  

Színesedő társadalmak 

A munkavállalás lehetőségei külföldön. 

Különböző kultúrák együttélése. Az etnikai 

konfliktusok megelőzésének lehetőségei. 

A társadalmi együttélés közös normái 

Az együttélés szabályai a társadalomban. 

Törvények. A szabály- és törvényszegés 

büntetése a társadalomban. Bűnmegelőzés. 

Büntetés. Jóvátétel.  

Új technikák, új szabályok 

A világháló kulturált használata. Alapvető 

etikai szabályok a világhálón. 

Ismeri az Európai Uniót, az Európai Unió 

jelképeit, a hasonlóságokat és különbségeket 

az európai emberek között.  

Segítséggel felméri az EU-ban szükséges 

kompetenciákat, a munkavállaláshoz 

szükséges készségeket. 

Betartja az írott és  

Íratlan közösségi normákat. Tisztában van a 

szabályszegés, törvényszegés 

következményeivel, büntetőjogi 

felelősségével 

Ismeri a valós és a virtuális közösségek közti 

különbséget, az utóbbi veszélyeit, 

biztonságos használatának előnyeit. 

Alkalmazza az alapvető etikai szabályokat. 

Fogalmak 
Európai Unió, menekült, befogadó ország, előítélet, etnikai konfliktus, az 

együttélés szabályai, szabályszegés, büntetés, megelőzés. 
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NAT témakör Mi dolgunk a világban? 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Személyes jövőképet alakítson ki, az egyéni és közösségi boldogulást 

támogató értékek melletti elköteleződést támogatássa 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Életkorának és mentális képességének megfelelő szinten tudja, hogy 

minden döntés szabadsága egyúttal felelősséggel is jár  

Ismeretei vannak a függőséget okozó szokások súlyos 

következményeiről. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Jól-lét és jólét 

Öröm és bánat. Az öröm és bánat forrásai. 

Az életünkben megjelenő javak és 

lehetőségek. A javakhoz való ragaszkodás. 

A javakról történő lemondás. A pénz szerepe 

az ember életében. A testi és lelki egészség 

szerepe az ember életében. 

Boldogulás, boldogság 

A jövőkép.  Sikerek és kudarcok az emberi 

életpályán. A tanulás, a pénz, a munka és az 

emberi kapcsolatok életvezetéshez 

kapcsolódó szerepe. Különböző 

foglalkozások. Mindennapi feszültségoldás – 

hasznos és káros lehetőségek.  

A média és a valóság  

Televízió, rádió, újság, világháló. Milyen 

képet kapunk a média által a valóságról?  

Tájékozódás az információk világában. 

Hiteles és hiteltelen információk 

megkülönböztetése.  

A valós értékeket elfogadja, ezeket helyén 

kezeli. Felméri, mi okoz tartósan örömet 

számára, és ennek eszközeit reálisan kezeli. 

A testi és lelki jóllét fontosságát értékeli. 

Tájékozódik a pénzügyeket illetően, 

megismerkedik a családi költségvetéssel. 

Reális önértékelés mentén tervezi jövőjét, a 

megvalósítható célok megfogalmazásával.  

Az egészséges életvezetési szabályokat 

elfogadja, betartja azokat. 

Képes megkülönböztetni a valós és a 

virtuális közösségeket. Segítséggel a 

megfelelő helyen kezeli ezeket, nem 

túlértékelve a virtuális közösségeket.  

Ismeri a virtuális világ veszélyeit, az 

informatika eszközök biztonságos 

használatát elfogadja. 

Fogalmak 

Jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, boldogulás, vágy, remény, 

hiányérzet, elégedetlenség, boldogtalanság, drog, alkohol, függőség, 

értelmes élet, média, befolyásolás, hitelesség. 
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NAT témakör Hit, világkép, világnézet 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Megismerje  a vallásokhoz kapcsolódó, történelmi, jelenismereti, 

irodalmi és művészeti elemi ismereteket 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Irányítás mellett ismereteket szerez a közvetlen környezetében 

jelenlevő hagyományokról, az emberi- és a társas kapcsolatok 

természetéről, az erkölcsről, a világvallásokról, a kereszténység európai 

hagyományairól  

Képes megkülönböztetni a helyes és helytelen emberi cselekedeteket 

A tisztelet, szeretet, megbecsülés fogalmáról elképzelésekkel 

rendelkezik, melyet saját segítőkész magatartásával támaszt alá.  

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az ember mint értékelő és erkölcsi lény 

Különbség tény és vélemény között. Igaz és 

hamis állítások.  

Tévhitek és előítéletek. Mi járul hozzá ezek 

fenntartásához, és mi segíti elő 

megszüntetésüket?   

A nagy világvallások világképe  

A világvallások helye és szerepe. 

A jó és a rossz, a helyes és a helytelen 

fogalma.  

Párbeszéd és együttműködés  

A különböző vallásokat követő emberek 

együttműködésének jelentősége. 

Felismeri az igaz és hamis állítások közti 

különbséget, képes reálisan felmérni az ezek 

közti különbséget. 

Toleráns a különféle nemzetiségi 

szokásokkal, eltérő hagyományokkal. 

Nyitottan áll ezekhez. 

Ismeri a hazánkban jelen lévő főbb vallási 

közösségeket, hazánk kulturális és vallási 

hagyományait. 

 

Fogalmak 
Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, előítélet, tízparancsolat, 

meggyőződés, világnézet, hit, vallás, erkölcsi tanítás.  

 

  



103 

 

8. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

36 óra 

Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 6 

Párkapcsolat és szerelem 6 

Egyén és közösség 6 

Helyem a világban 6 

Mi dolgunk a világban? 6 

Hit, világkép, világnézet 6 

 

 

NAT témakör Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Fejlődjön az  önismeret területén a saját mozgatóerőkre való 

visszajelzés révén 

Fejlődjön az önelfogadás és az akaraterő területén 

Ösztönözve legyen a személyes értékválasztásra, és az ezzel járó 

feszültségek kezelésének gyakorlása. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és gondolkodó lény, aki 

alkalmas tanulásra és mások megértésére 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Nyelv és gondolkodás 

Gondolat, gondolkodás. Mi minden 

befolyásolja, hogy mit gondolok?  

Tudás és értelem 

Érdeklődési kör, tehetség, elszántság, 

sikeresség és sikertelenség jellemzői.  

Ki miben tehetséges? 

Ösztönzők és mozgatóerők 

Tettek és döntések. Pozitív és a negatív 

érzések és érzelmek hatása testi, lelki 

állapotunkra. Lehet-e befolyásolni az 

érzelmeket?  

A tanuló képes azonosítani a gondolkodását 

befolyásoló tényezőket. 

Ismeri a jókedv, rosszkedv fogalmát, 

befolyásoló tényezőit. 

Ismeri saját erősségeit, azokat a területeket 

és tevékenységeket, amelyekben 

eredményes. 

Saját képességeit, határait segítséggel 

felméri, és ezekhez mérten vállal feladatokat. 

Képes eldöntetni, részt vesz –e egy 

tevékenységben, annak következményeit 

átlátja. 

Érzelmeit képes azonosítani, a közösség 

számára elfogadható módon kimutatni. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Vágyaim és céljaim. Mi az, ami akarattal 

elérhető, és mi az, ami nem? Hogyan hat 

ránk a siker és a kudarc? 

Érték és mérték 

Mi igazán fontos az életemben? Melyek az 

én értékeim? 

Megfogalmazza vágyait, és segítséggel 

megtervezi a megvalósításhoz vezető utat. 

Önértékelése reális. 

Értékrendje illeszkedik a társadalom által 

elfogadott értékekhez. 

Fogalmak 
Nyelv, gondolkodás, szó, tudás, értelem, tehetség, siker, kudarc, felelősség, 

érzés, érzelem, igény, vágy, cél, döntés, akarat, érték.  

 

 

NAT témakör Párkapcsolat és szerelem 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Felismerje az őszinte baráti kapcsolatok jelentőségét 

Helyét és szerepét átlássa különböző kortárs-, illetve szimpátia-

kapcsolatokban 

Olyan kommunikációs technikákat ismerjen meg, amelyek segíthetnek 

a barátság ápolásában és az esetleges konfliktusok feloldásában. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és gondolkodó lény, aki 

alkalmas tanulásra és mások megértésére. 

Életkorának és képességeinek megfelelő szinten ismeri önmagát 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Vonzódás 

A serdülőkor. A serdülőkorban bekövetkező 

testi és lelki változások. A férfi-nő (fiú-lány) 

párkapcsolati vonzódásról. 

Szimpátiakapcsolatok – tapintatos jelzés és 

tapintatos hárítás. 

Együttjárás  

Szerelem. Párkapcsolat. Érettség és 

éretlenség. Párkapcsolati intimitás. A 

párkapcsolatban rejlő örömforrások és 

konfliktusok.  

A diákszerelem szépsége. 

Házasság, család és otthonteremtés 

A házasság. A család. Házasságkötés. A jó 

és a rossz házasság ismertetőjegyei. 

Családalapítás. Családtervezés. 

Visszaélés a nemiséggel 

Prostitúció. Pedofília. Pornográfia. Szexuális 

bántalmazás. A felsorolt fogalmak 

ismertetőjegyeinek megbeszélése. Hogyan 

Ismeri a saját testének változását, 

fejlődését.A szükséges egészségügyi és 

higiénia i módszerekkel tisztában van.  

Vonzódás kialakulása esetén elfogadható, 

udvarias közeledést mutat, az életkornak 

megfelelően kialakított párkapcsolatokkal. 

Felelősen közeledik az ellenkező nemhez, az 

udvariassági szabályokat betartja. 

Ismeri a párkapcsolatok, házastársi 

kapcsolatok előnyeit, az összetartozás 

értékeit. 

Elképzelése van a saját későbbi terveiről, a 

családalapításról. 

Ismeri a reá leselkedő veszélyekket, és azok 

negatív hatásaival tisztában van. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

lehet elkerülni, hogy ilyesminek az 

áldozataivá váljunk? Hol lehet segítséget 

kérni ilyen jellegű fenyegetettség esetén? Mi 

a teendő, ha egy társunkat ilyen veszély 

fenyegeti? 

Fogalmak 

Nemi érés, vonzás, taszítás, szerelem, nemi vágy, szexuális kapcsolat, 

házasság, család, gyerekvállalás, terhesség, prostitúció, pornográfia, 

szexuális bántalmazás, áldozat. 

 

 

NAT témakör Egyén és közösség 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Fejlődjön önismeretében, valamint az önálló gondolkodás és cselekvés 

iránti igénye kialakuljon, fejlődjön 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tisztelet, szeretet, megbecsülés fogalmáról elképzelésekkel 

rendelkezik, melyet saját segítőkész magatartásával támaszt alá 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Közösségeim 

Saját csoportjaim. A csoportokban történő 

állandó változások. Szimpátiakapcsolatok – 

kötődések a csoporthoz.  Különböző 

csoportok – különböző viselkedési 

elvárások. Mit helyes és mit nem helyes 

tenni az adott csoportban?  

Erőt adó közösség 

Közösségi együttlét. Páros kapcsolatok és 

közösségi kapcsolatok – hasonlóságok és 

különbségek. Szerepem a közösségben. 

Hogyan tudja az egyén segíteni a csoportot? 

Miképpen tudja a csoport segíteni az egyént? 

Korlátozó közösség 

Önálló vélemény felvállalása az adott 

csoportban. Lehetőségek és következmények 

megbeszélése példákon keresztül.  

Szabadság és korlátozottság 

Szabadság. Az egyén szabadsága. 

Alkalmazkodás. Választás. Segítségkérés. 

Saját csoportjaiba beilleszkedik, képes 

elfogadni ezeknek szabályait. Betartja a 

viselkedési normákat a csoportban és az 

intézményben. 

Közösségi együttlétre képes. Páros 

kapcsolatok és közösségi kapcsolatok – 

hasonlóságait és különbségeit felismeri. 

Segíti a közösséget, feladatot vállal. 

Képes a kulturált, korrekt 

véleményalkotásra, és megfogalmazására. 

Sajá véleményét megfogalmazza, erőszak 

mentesen tolmácsolja. 

Saját szabadságát a közösségbe illeszkedő, 

normakövető módon valósítja meg, a 

szabályok betartásával. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Engedelmesség. A jó és a rossz közötti 

választás. Szabályhoz kötődés és 

lelkiismeret. Az előítélet és megnyilvánulási 

formái. 

Fogalmak 
Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, 

szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

 

 

NAT témakör Helyem a világban 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Kialakítsa európai identitását 

A más kultúrák iránti nyitottságát erősítse  

A legfontosabb általános társadalmi normák funkcióját megértse és a 

betartásukra vonatkozó igényt elfogadja 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására 

Képességeinek megfelelő szinten elképzeli saját jövőjét; tudja, hogy 

céljai eléréséért erőfeszítéseket kell tennie 

 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tágabb otthonunk: Európa 

Az Európai Unió. Az Európai Unió jelképei. 

Hasonlóságok és különbségek az európai 

emberek között.  

Színesedő társadalmak 

A munkavállalás lehetőségei külföldön. 

Különböző kultúrák együttélése. Az etnikai 

konfliktusok megelőzésének lehetőségei. 

A társadalmi együttélés közös normái 

Az együttélés szabályai a társadalomban. 

Törvények. A szabály- és törvényszegés 

büntetése a társadalomban. Bűnmegelőzés. 

Büntetés. Jóvátétel.  

Új technikák, új szabályok 

A világháló kulturált használata. Alapvető 

etikai szabályok a világhálón. 

Ismeri az Európai Uniót, az Európai Unió 

jelképeit, a hasonlóságokat és különbségeket 

az európai emberek között.  

Segítséggel felméri az EU-ban szükséges 

kompetenciákat, a munkavállaláshoz 

szükséges készségeket. 

Betartja az írott és  

Íratlan közösségi normákat. Tisztában van a 

szabályszegés, törvényszegés 

következményeivel, büntetőjogi 

felelősségével 

Ismeri a valós és a virtuális közösségek közti 

különbséget, az utóbbi veszélyeit, 

biztonságos használatának előnyeit. 

Alkalmazza az alapvető etikai szabályokat. 

Fogalmak 
Európai Unió, menekült, befogadó ország, előítélet, etnikai konfliktus, az 

együttélés szabályai, szabályszegés, büntetés, megelőzés. 
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NAT témakör Mi dolgunk a világban? 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 Személyes jövőképet alakítson ki , az egyéni és közösségi boldogulást 

támogató értékek melletti elköteleződést támogassa 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Életkorának és mentális képességének megfelelő szinten tudja, hogy 

minden döntés szabadsága egyúttal felelősséggel is jár 

Ismeretei vannak a függőséget okozó szokások súlyos 

következményeiről 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Jól-lét és jólét 

Öröm és bánat. Az öröm és bánat forrásai. 

Az életünkben megjelenő javak és 

lehetőségek. A javakhoz való ragaszkodás. 

A javakról történő lemondás. A pénz szerepe 

az ember életében. A testi és lelki egészség 

szerepe az ember életében. 

Boldogulás, boldogság 

A jövőkép.  Sikerek és kudarcok az emberi 

életpályán. A tanulás, a pénz, a munka és az 

emberi kapcsolatok életvezetéshez 

kapcsolódó szerepe. Különböző 

foglalkozások. Mindennapi feszültségoldás – 

hasznos és káros lehetőségek.  

A média és a valóság  

Televízió, rádió, újság, világháló. Milyen 

képet kapunk a média által a valóságról?  

Tájékozódás az információk világában. 

Hiteles és hiteltelen információk 

megkülönböztetése.  

A valós értékeket elfogadja, ezeket helyén 

kezeli. Felméri, mi okoz tartósan örömet 

számára, és ennek eszközeit reálisan kezeli. 

A testi és lelki jóllét fontosságát értékeli. 

Tájékozódik a pénzügyeket illetően, 

megismerkedik a családi költségvetéssel. 

Reális önértékelés mentén tervezi jövőjét, a 

megvalósítható célok megfogalmazásával.  

Az egészséges életvezetési szabályokat 

elfogadja, betartja azokat. 

Képes megkülönböztetni a valós és a 

virtuális közösségeket. Segítséggel a 

megfelelő helyen kezeli ezeket, nem 

túlértékelve a virtuális közösségeket.  

Ismeri a virtuális világ veszélyeit, az 

informatika eszközök biztonságos 

használatát elfogadja. 

 

Fogalmak 

Jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, boldogulás, vágy, remény, 

hiányérzet, elégedetlenség, boldogtalanság, drog, alkohol, függőség, 

értelmes élet, média, befolyásolás, hitelesség. 
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NAT témakör Hit, világkép, világnézet 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Megismerje a vallásokhoz kapcsolódó, történelmi, jelenismereti, 

irodalmi és művészeti elemi ismereteket 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Irányítás mellett ismereteket szerez a közvetlen környezetében 

jelenlevő hagyományokról, az emberi- és a társas kapcsolatok 

természetéről, az erkölcsről, a világvallásokról, a kereszténység európai 

hagyományairól  

Képes megkülönböztetni a helyes és helytelen emberi cselekedeteket 

A tisztelet, szeretet, megbecsülés fogalmáról elképzelésekkel 

rendelkezik, melyet saját segítőkész magatartásával támaszt alá.  

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az ember mint értékelő és erkölcsi lény 

Különbség tény és vélemény között. Igaz és 

hamis állítások.  

Tévhitek és előítéletek. Mi járul hozzá ezek 

fenntartásához, és mi segíti elő 

megszüntetésüket?   

A nagy világvallások világképe  

A világvallások helye és szerepe. 

A jó és a rossz, a helyes és a helytelen 

fogalma.  

Párbeszéd és együttműködés  

A különböző vallásokat követő emberek 

együttműködésének jelentősége. 

 

Fogalmak 
Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, előítélet, tízparancsolat, 

meggyőződés, világnézet, hit, vallás, erkölcsi tanítás.  
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Hon- és népismeret 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma  

5. évfolyam 1 36 

5. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

36 óra 

Az én világom 12 

Találkozás a múlttal 10 

Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink 14 

 

NAT témakör Az én világom 12 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé válik ismeretet alkotni az egyén helyéről és szerepéről 

a szűkebb és tágabb környezetben.  

Képessé válik kooperatív technikák alkalmazására.  

Fejlődik időbeli és térbeli tájékozódása 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Nagyszülei és szülei életéről tájékozódik; képet alkot gyermek- és 

felnőttkorukról, különös tekintettel a régmúlt idők hétköznapjaira, 

ünnepnapjaira.  

Tudomása van közvetlen környezetének népszokásairól, azokat tiszteli 

és őrzi.  

Ismeretekkel rendelkezik a történelmi Magyarország területén élő 

honfitársaink múltjáról és jelenéről; a magyarlakta területeken élő 

közösségek értékteremtő munkájáról.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Családunk története  

 

A családi közösség, helyem a családban.  

Élettörténetem: Ki vagyok én?  

A család múltja és története.  

Családfa.  

Információgyűjtés a családról. Családi 

ünnepekről beszélgetés. Élettörténetről 

szóbeli beszámoló. Érdekességek mesélése a 

családi legendáriumból.  Családi 

fényképekről beszélgetés. A család 

Ismerje családtagjai nevét, helyüket a 

nagyobb családban. 

Legyen képes három generáció 

megnevezését elmondani (szülő, nagyszülő, 

dédszülő). 

Tudjon mesélni családi élményekről fénykép 

alapján. 

Saját lakóhelyről egyszerű információk 

közlése: név, településfajta, nevezetességek. 

Ismerje a térkép használatát. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

lerajzolása, családtagok megnevezése. 

Rajzos, fényképes családfakészítés. 

Az én városom, falum  

Elhelyezkedése, földrajzi fekvése.  

Nevezetességei.  

Hagyományai.  

Képgyűjtés az adott településről. Térképen 

való tájékozódás, 

különböző információk gyűjtése a 

településsel kapcsolatban. Helytörténeti 

kiállítás látogatása. Hivatalos honlapon 

történő tájékozódás. Helyi hagyományokról, 

történelmi eseményekről információgyűjtés. 

A településen élő (onnan elszármazott), a 

tanulóknak példaképül állítható híres 

emberek életútjáról beszélgetés, fényképes 

tablókészítés a legfontosabb információkkal. 

Érdekességek gyűjtése az adott településsel 

kapcsolatban. Beszélgetés a személyes és 

családi kötődésekről a téma tükrében. 

A hazai táj. A helyi tudás  

Hazánk természeti értékei.  

Gyermekek, diákélet a múltban 

Az iskola története, múltja.  

Beszélgetés hazánk legfőbb tájegységeiről, 

képek gyűjtése. A nemzeti és a helyi 

közösség tudásbázisának feltérképezése – 

tablókészítés a pozitív értékek kiemelésével 

a legalapvetőbb ismeretek szintjén. Képek 

gyűjtése, csoportosítása egyszerűbb 

szempontok figyelembevétel.  

Rövid szépirodalmi szemelvényekből való 

tájékozódás, információgyűjtés. 

Érdekességek gyűjtése a helyi iskola 

történetével kapcsolatosan. Tablókészítés.   

Internetes információkeresés néhány 

egyszerű adatra. 

Beszélgetés a családdal származási helyről. 

Ismerje és mutassa be pár szóval hazánk 

természeti értékeit. 

Kooperatív munka, tervezés, közös 

végrehajtás. 

Fogalmak 

család, unokatestvér, nagyszülő, dédszülő, rokonság, újszülöttkor, 

csecsemőkor, óvodáskor, kisiskoláskor, előd, ős, generáció, családfa, 

családi ünnep, település, város, falu, főváros, táj, haza, hagyomány, 

diákélet  
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NAT témakör Találkozás a múlttal 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az időben való tájékozódási képessége fejlődik.  

Képessé válik kooperatív technikák alkalmazására.   

Fejlődik nemzettudata, empátiája.  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanuló ismeri Magyarország nemzeti hagyományait és értékeit. 

Fogalmi képet alkot arról, hogy a magyar kultúra az európai művelődés 

szerves részét alkotja; ismeretekkel rendelkezik szűkebb és tágabb 

környezetének múltjáról és jelenéről. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Nagyszüleink, dédszüleink világa falun és 

városban  

 

Fényképek gyűjtése a nagyszülőkről, 

dédszülőkről; beszélgetés a régmúlt idők 

mindennapjairól. 

  

A paraszti ház és háztartás, a ház népe  

 

Falusi élet a múltban.  

 

Használati tárgyak gyűjtése, bemutatása, 

azokról való beszélgetés. Hasonlóságok és 

különbségek gyűjtése a modern idők 

mindennapjainak tükrében. Lehetőség 

szerint látogatás tájházban. A parasztház 

jellegzetességeinek azonosítása; közvetlen, 

illetve közvetett forrásból. Beszélgetés a 

paraszti háztartáshoz kötődő hagyományos 

életformáról. 

 

  

A hétköznapok rendje (táplálkozás, ruházat, 

életvitel)  

 

A régmúlt idők étkezési szokásai.  

Ruházkodás a régmúlt időkben.  

Az emberek mindennapjai.  

Tájékozódás a hétköznapi életről régi 

képeslapok, használati tárgyak, reprodukciós 

nyomtatványok segítségével. Régi receptek 

gyűjtése. Beszélgetés a táplálkozás kiemelt 

szerepéről, különös tekintettel az eltérő 

 

 

 

Hagyomány szó ismerete. Eligazodás az 

időbeli változásokban. 

 

 

 

 

 

 

Használati tárgyak nevének és funkciójának 

ismerete.  

Régi – mostani összehasonlítása segítséggel. 

 

 

 

Tudjon információhoz jutni segítséggel 

(könyvtár, internet). 

 

 

 

 

 

 

Ismerjen néhány régi szokást és elnevezést 

(szókincsbővítés), tudjon pár mondatban 

megadott témáról beszélni segítséggel. 

 

Táplálékpiramis fogalmának ismerete és 

összehasonlító elemzés készítése: régen/ma 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

életformákra. Információk gyűjtése a 

pedagógus által válogatott, egyszerűsített 

visszaemlékezésekből – az adatokból 

közösen napirend készítése. A gazdag és 

szegény ember mindennapjainak 

összehasonlítása, párhuzam fölállítása 

napjainkhoz kötötten. 

Hagyományos és népi (vallási) ünnepeink 

eredete  

Az ünnepekhez kapcsolódó 

legfontosabb információk összegyűjtése, 

azokról való beszélgetés. A 

néphagyományok lehetőség szerinti 

fölelevenítése a szűkebb (esetlegesen 

tágabb) közösségben. Egyszerűbb 

hagyományőrző játékokkal való 

megismerkedés. Beszélgetés az egyén 

szerepéről a közösségben.  Beszélgetés a hit 

szerepéről a vallásos emberek életében – 

példákon keresztül. Beszélgetés az alapvető 

szabályok betartásáról. A közösség pozitív 

értékeinek összegyűjtése és megbeszélése. 

Csatlakozási lehetőségek földerítése helyi 

értékteremtő közösségekhez. A családi 

közösség szerepeinek 

feltárása szituációs játékok által.   

Húsvéti ünnepkör.  

Pünkösdi ünnepkör.  

Karácsonyi ünnepkör.  

Hitélet és közösségi élet  

Közösségek az ember világában.  

Kooperatív munkában információgyűjtés, 

válogatás, az eredmény bemutatásának 

képesége. 

Ünnepeink ismerete. A vallás szerepének 

felismerése a hagyományokban. 

Szabályok szerepének ismerete a 

hagyományokban, 

 

Ünnepkörökhöz kapcsolódó szokások hatása 

az életünkre régen és ma. Ismerje a család 

szokásrendszerét, előző generációinak 

szokásait, ezek okait. 

Fogalmak 

nagyszülő, dédszülő, falu, város, régmúlt, parasztház, háztartás, húsvét, 

pünkösd, karácsony, vallás, vallásos ünnep, néphagyomány, 

hagyományőrzés, közösség, közösségi élet, értékteremtés  

 

 

NAT témakör Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink 14 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé válik a magyar kulturális örökségről való tájékozódásra  

Képessé válik kooperatív technikák alkalmazására.  

Fejlődik nemzettudata, erkölcsi érzéke.  
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A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képessé válik hazánk főbb tájegységeit megkülönbözteti, azokhoz 

kapcsolódva néhány jellegzetességről szóban és/vagy írásban, néhány 

mondatban beszámol.   

A magyar kultúra és tudomány világban elfoglalt helyéről alapvető 

ismeretekkel rendelkezik, a nemzetközi hírnevet szerző művészek és 

tudósok közül néhányat megnevez, munkásságuk iránt érdeklődik.  

Folyamatosan erősödő nemzeti identitástudattal rendelkezik.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az ősi magyar kultúra hagyatéka  

 

A magyarok őseiről.  

Beszélgetés a magyar őstörténetről, a 

legalapvetőbb tudás mentén. Képek gyűjtése 

a magyar őstörténetről, 

annak továbbhagyományozódásáról a 

népművészetben. A témához kapcsolódó 

rajzkészítés. Múzeumlátogatás. 

 

  

Magyarok a történelmi és mai Magyarország 

területén  

 

Érdekességek földerítése az írott 

forrásokból, különös tekintettel a nép nevére, 

nyelvére stb. Beszélgetés a történelem 

szerepéről a nemzet 

életében. Információgyűjtés a történelmi 

Magyarország területén élő magyarok 

mindennapjairól. 

A magyarlakta területek azonosítása, határon 

túli tájegységek, magyar városok 

megnevezése a térképen. Beszélgetés a 

történelmi Magyarország területén élő, a 

tanulók számára példaképül állítható híres 

emberek életútjáról, fényképes tablókészítés. 

 

  

Néprajzi tájak, tájegységek és etnikai 

csoportok a Kárpát-medencében. A 

szomszédos országok.   

 

A magyar néprajzi tájak megnevezése, 

megkeresése a térképen. A tájegységek 

csoportosítása jellegzetességeik és 

legismertebb településük szerint. A nemzeti 

kisebbségek azonosítása, anyaországukról 

való ismeretek, érdekességek gyűjtése, 

 

Ismerje a magyarok őstörténetét, tudjon 

különbséget tenni valóság és monda között. 

 

Tudjon segítséget kérni 

információgyűjtéshez.  

 

Ismerje a nemzet, nemzetiség fogalmait.  

Tudjon segítséggel információt gyűjteni 

megadott szempontok alapján. 

 

 

 

Ismerje a magyar tájegységeket, tudjon 

segítséggel beszámolni a magyar 

hírességekről. 

 

Ismerje a néprajz fogalmát. Tudjon 

csoportosításokat végezni megadott 

szempontok alapján.  

Ismerje a nemzeti kisebbségeket, nevüket. 

 

Ismerje a szomszédos országokat és a 

magyar örökség fogalmát. 

 

 

 

 

 

 

 

Értse a magyar hírességek által létrehozott 

örökségünket. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

tablókészítés kulturális értékeikről, 

néphagyományaikról.  

A szomszédos országok felsorolása, 

fővárosuk megnevezése, térképen való 

azonosításuk. A magyar örökségnek tekintett 

természeti és épített kulturális örökségről 

adatok, információk, képek, érdekességek 

gyűjtése, csoportosítása. 

Természeti és épített örökségünk, a szellemi 

kulturális örökség és a világörökség elemei  

Múzeumlátogatás, tanulmányi kiránduláson 

való részvétel. Beszélgetés a magyar 

tudomány és kultúra eredményeiről, különös 

tekintettel a nemzetközi hírnevet szerzett 

tudósokra és művészekre. 

A magyar tudomány és kultúra eredményei a 

világban  

Ismeretterjesztő filmek, filmrészletek 

megtekintése a témával kapcsolatosan.  

Tablókészítés.   

Fogalmak 

őstörténet, ősművészet, néphagyomány, nemzeti kisebbség, történelmi 

Magyarország, Kárpát-medence, anyaország, kulturális örökség, 

tudomány, kultúra  
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Környezetismeret 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma  

3. évfolyam 1 36 

4. évfolyam 1 36 

3. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

36 óra 

Tájékozódás térben, időben 5 

Megfigyelés, mérés 4 

Az élettelen környezet kölcsönhatásai 8 

Életközösségek lakóhelyünk környezetében 10 

Hazánk, Magyarország 5 

Testünk, egészségünk 4 

 

 

NAT témakör Tájékozódás térben, időben 5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Fejlődjön tér, idő orientációs képesség területén  

Analizáló, szintetizáló és megfigyelőképességében fejlődjön 

Megerősödjön feladattudat, szabálytudat területén  

Kooperatív technikákat sajátítson el 

Elemi térképolvasást gyakorolja. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tapasztalatokat, megfigyeléseket, ismereteket szerez a környezetben 

előforduló legismertebb tárgyak, anyagok tulajdonságairól, az 

élőlényekről, természeti formákról, jelenségekről. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tér, idő, nagyságrendek 

 

Tájékozódás az időben, saját élettörténet a 

születéstől máig. 

Az idő mérése, alkalmi és szabványegységei, 

az idő becslése, mértékegységei.  

 

 

Tudjon  tájékozódni  térben  és  időben,  

saját  környezetében. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

Tájékozódás térben. A lakóhely és környéke 

a  térképen.  

Irányok, távolság, hosszúság. 

Fő világtájak, iránytű.  

 Kicsinyítés, nagyítás. 

 

 

Események időbeli sorrendbeállítása. 

Események, jelenségek rögzítése, 

fogalmazás szóban,  rajzban.  

Tapasztalatok szerzése séták, kirándulások 

alkalmával.  

Rajzos ábrák, készítése.  

Terepasztal berendezése.  

Játékos tájékozódási gyakorlatok.  

 

 

Rendszer, rendszer és környezete  

 

Rész, egész, összetettség, funkció 

(élőlények, épületek, tárgyak, eszközök 

részei) természetes és mesterséges (épített) 

környezetben. 

 

 

Irányított megfigyelések, elemzések alapján 

játékos szerelési, építési gyakorlatok.  

A növények, állatok és részeik 

csoportosítása adott szempontok alapján.  

Tanulmányi séták, kirándulások, 

megfigyelések, tapasztalatok 

megfogalmazása szóban és írásban, rajzok, 

tablók készítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje  a  fő  világtájakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irányított  kérdések  alapján  lássa  meg  az  

összefüggéseket  az  élő  és  élettelen  

környezetben,  azokat  le  tudja  jegyezni. 

Fogalmak Mértékegység, térkép, élőhely, rész, egész. 

 

 

NAT témakör Megfigyelés, mérés 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Fejlődjön a megfigyelés, összehasonlítás, vizsgálódás képességében 

Fejlődjön az analizáló, szintetizáló készség területén 

Érdeklődését, motiváltságát folyamatosan fenntartsa 

Az információszerző eszközöket használja. 
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A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Aktívan részt vesz egyszerű kísérletek, mérések végzésekor. 

Tapasztalatokat fogalmaz meg szóban, rajzos formában 

Adott szempontok szerint csoportosít 

Egyszerű összefüggéseket keres, felismer 

Tájékozódik térben, időben a tanuló saját lakóhelyén. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Mérés 

Mérőeszközök, mértékegységek. 

Becslés, mérés. 

Mérési rendszerek (tömeg, hosszúság, 

hőmérséklet, űrtartalom) 

Anyagok és testek mérhető tulajdonságai  

A mérhető tulajdonságok vizsgálata, a 

vizsgálati módszerek gyakorlása 

(megfigyelés, viszonyítás, becslés, mérés). 

A figyelem irányítása, az emlékezet 

mobilizálása. 

Mérőeszközök használatának gyakorlása.  

Az élettelen környezet megfigyelése 

A környezet anyagai. 

A természetben előforduló és mesterséges 

anyagok (fa, fém, levegő, víz, talaj).  

Anyagformák és tulajdonságaik. 

Az anyagok megmunkálhatósága. 

A víz szerepe. 

A víz előfordulása a természetben. 

Eső, hó, jégeső, folyóvíz, tó. 

Az ivóvíz.  

Vízben oldódó és nem oldódó anyagok 

Természetes és mesterséges anyagok 

gyűjtése, csoportosítása.   

Az anyagfajták és a használat közötti 

összefüggés felismerése. 

Vágás, tépés, gyurmázás. 

A víz vizsgálata, halmazállapotainak 

megnevezése, felismerése, a víz hőfokának 

mérése. 

A csapadék különböző formáinak 

megkülönböztetése.  

A víz mint életfontosságú anyag 

tudatosítása.  

Az élő környezet megfigyelése 

Termesztett növények. 

Növénytermesztés, állattenyésztés. 

Életjelenségek: táplálkozás, légzés, 

növekedés, fejlődés, mozgás, szaporodás.  

Életfeltételek (levegő, víz, tápanyag, 

napfény, hőmérséklet). 

 

 

Ismerje  a mérőszámokat,  és  a  mérések  

eszközeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékozott  legyen  a  környezetben  

megtalálható  anyagok  halmazállapotáról, 

tulajdonságairól. 

 

 

 

 

Ismerje  a  csapadék  formáit,  az  időjárás  

elemeit. 

 

 

 

 

 

Ismerje  fel  a  természetes  és  mesterséges  

anyagok  közötti  különbséget. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A növény élete az ültetéstől a 

terméshozatalig. 

Az életjelenségek megfigyelése, egyszerű 

kísérletek végzése.  

Növény ültetése, fejlődési napló vezetése.  

Az állatok megfigyelése (pl. Akváriumi 

halak, kutya, macska, hörcsög, papagáj). 

 

Képes  legyen  különbséget  tenni  élő és  

élettelen  között. 

Figyeljen  fel  az  életjelenségekre,  saját  

magán  és  másokon  is. 

 

Fogalmak 

Mérőeszköz, becslés, mérés, életjelenség, a víz különböző halmazállapotai 

és előfordulása, oldhatóság, növénytermesztés, állattenyésztés, nővények, 

állatok, életjelenségek. 

 

 

NAT témakör Az élettelen környezet kölcsönhatásai 8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A megismerés módszereit bővítse 

A szociális, együttműködő képesség területén fejlődjön 

Csoportmunkát, kooperatív technikát alkalmazza 

Fejlődjön a kauzális gondolkodásában 

Tapasztalatokat szerezzen a közvetlen környezetben és az élettelen 

természetben előforduló anyagokról, kölcsönhatásokról, az ismereteit 

bővítse  

A tapasztalatokat feldolgozza szóban, írásban, rajzban.  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tapasztalatokat fogalmaz meg szóban, rajzos formában 

Adott szempontok szerint csoportosít 

Egyszerű összefüggéseket keres, felismer 

Tájékozódik térben, időben a tanuló saját lakóhelyén.  

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Anyag 

A környezetben előforduló gyakori 

anyagfélék. 

Anyag-forma kapcsolata.  

Halmazállapot. 

Csapadékformák. 

Anyagok halmazállapotainak felismerése, 

megnevezése, tapasztalatszerzés, 

kísérletezés. 

Csoportosítás halmazállapotok szerint.  

A tapasztalatok rögzítése rajzban, tabló 

készítése. 

Energia 

Energiaforrások.  

Energia felhasználása.  

 

 

Ismerje  a  tanult  anyagok  tulajdonságait,  

felhasználási  lehetőségét. 

 

 

 

Tudja  mi  az  energia  és  hogyan  tudunk  

vele  takarékoskodni. 

 

 

Ismerje  fel  milyen  energiát,  mire 

használunk. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Energiát felhasználó berendezések, fűtő, 

hűtő háztartási eszközök. 

Energiafajták (nap, szél, víz, elektromos, 

fény). 

Egyszerű kísérletek, játékok készítése 

(szélforgó).  

Gyűjtőmunka, beszámoló készítése az 

energiáról. 

Kölcsönhatások 

Mágnes, vonzás, taszítás. 

Mozgások. 

Megfigyelések, játékos kísérletek.  

Anyagok csoportosítása a mágnesesség 

alapján. 

Változás 

Fizikai változások. 

Alakváltozások (aprítás, darabolás, 

aprózódás). 

Halmazállapot-változások (olvadás, fagyás, 

párolgás, csapadékformák, fagyasztás, 

szárítás, locsolás a háztartásban). 

Az évszakok változásai, következményei a 

természetben, a mindennapi életben.  

Helyzet- és helyváltoztatás. 

Kémiai változások. 

Az égés, tűz, tűzvédelem, tűzoltás eszközei. 

A tűzoltók munkája. 

A változásokat kiváltó hatások azonosítása a 

mindennapi környezetben megfigyelhető 

jelenségek esetében. 

A természetben lejátszódó és az ember által 

létrehozott halmazállapot-változások 

megfigyelése, megbeszélése. 

Képek gyűjtése, rendezése adott szempontok 

alapján.  

Rajzok, tablók készítése. 

Időjárási naptár készítése. 

A mozgásban megnyilvánuló állandóság és 

változás megfigyelése, tanulmányozása.  

A változások felismerése.  

Megfigyelés, beszélgetés, képek, ábrák 

elemzése. 

Éghető és éghetetlen anyagok csoportosítása. 

Teendők tűzriadó esetén.  

Információs jelek felismerése. 

Aktív részvétel tűzriadós gyakorlatokban. 

 

 

Ismerje  a  mágnest  és  a  mágnesezhető  

anyagokat. 

 

 

 

Ismerje  fel  kísérletek,  megfigyelések  

alapján  a  kémiai  és  fizikai  változásokat.  

Fogalmak 
Halmazállapot, halmazállapot-változás, mágneses kölcsönhatás, évszak, 

tűz, energiafajta.  
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NAT témakör Életközösségek lakóhelyünk környezetében 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Pozitív attitűdöt alakítson ki a természet szépségének megóvására, 

természetszeretetre 

Ok-okozati összefüggéseket ismerjen fel  

Fejlődjön a problémamegoldó képesség területén 

Kooperatív technikákat alkalmazzon 

Fejlődjön a kauzális gondolkodás és az értékelő érzék területén 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Aktívan részt vesz a környezet óvásában 

Részt vesz a szelektív hulladékgyűjtésben  

Energiatakarékosságra törekszik. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Élő és élettelen környezeti tényezők 

Élő és élettelen megkülönböztetése konkrét 

példák alapján a közvetlen környezetben. 

A környezeti rendszerek állapota, 

fenntarthatóság 

Egészséges, gondozott környezet. 

A közvetlen és tágabb környezet (iskola, 

lakás, közlekedési eszközök, parkok, 

játszóterek rendjének megóvása. 

Vizek védelme, víztakarékosság, 

energiatakarékosság. 

Tablókészítés, plakátkészítés, képek 

gyűjtése, csoportosítás, elemzés a 

közvetlenebb és tágabb környezetről.  

Törekvés a víztakarékosságra, 

energiatakarékosságra. 

Természetvédelem 

Növény- és állatgondozás a tanuló közvetlen 

környezetében. 

A természet megóvása. 

Növények (dísznövények, palánták) 

gondozása. 

Kisállatok gondozása. 

Felelősség a rábízott élőlényekért. 

Madáretető készítése, madarak etetése télen. 

Környezetszennyezés 

Levegő-, talaj-, vízszennyezés. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

 

  Ismerje  fel  az  élő,  és  élettelen  közötti  

különbséget,  és  azt  képes  legyen  

megfogalmazni  is. 

 

 

 

 

 

 

Igénye  legyen  a  rendezett  , tiszta  

környezetre,  és  annak  fenntartására. 

 

 

 

Ismerje  a  környezetében  élő  növényeket,  

azok  termesztését  és  gondozását. 

 

Óvja  környezetét,  másokat  is  

figyelmeztessen  rá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje  a  különféle  élőhelyek  élővilágát. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A levegő, víz, talaj szennyező anyagainak 

megfigyelése a természetes és mesterséges 

környezetben.  

Energiatakarékosság 

Takarékosság az árammal, a vízzel. 

Fűtés, szellőztetés. 

Törekvés az energiatakarékos életvitelre, 

egyszerű technikák gyakorlása, szituációs 

játékok.  

A Föld szépsége, egyedisége 

A lakóhely közvetlen környezetében 

előforduló természeti nevezetesség 

Nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek – 

információs jelek.  

Információs jelek felismerése. 

Séta, kirándulás során megfigyelések 

végzése. 

A lakóhely közvetlen és tágabb 

környezetében található életközösségek  

Park, erdő, rét, mező, vizek, vízpartok.  

Élőhely. 

Természetvédelem. 

Kirándulások, séták során élőlények 

megfigyelése. 

Az élőlények közötti kapcsolatok, 

megfigyelése, felismerése.  

A természet értékeinek védése. 

Változatos élővilág 

A közvetlen környezet növényvilága (fák, 

bokrok, virágos növények). 

A zöldségeskert, gyümölcsöskert növényei. 

A növény részei. 

A virág része, a termés és részei. 

Néhány lágyszárú, fás szárú növény. 

A gombák. 

Főbb állatcsoportok. 

A vadon élő állatok és a házi és ház körül élő 

állatok. 

Az élőlények csoportjai (növény, állat, 

ember). 

Madár, emlős, rovar.  

Séta, a növények érzékelhető, mérhető 

tulajdonságainak vizsgálata. 

Megfigyelés, analízis-szintézis, tapasztalatok 

rögzítése rajzban, írásban. 

Az állatok jellemzőinek megfigyelése a 

kültakaró, mozgás, végtagok, táplálkozás, 

szájszerv, érzékelés, szaporodás szerint.  

 

Tudja  hogyan  lehet  megvédeni,  

gondoskodni,  azok  élőlényeiről. 

 

Ismerje a  közöttük lévő  kapcsollatot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sétái,  kirándulásai  alkalmával  tudjon  

környezet-tudatosan  viselkedni  és  ezt  

várja  el  másoktól  is. 



122 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A vadon élő és a házi állatok csoportosítása. 

Képek csoportosítása. 

Rajzok, tablók készítése. 

Az élőlények egyszerű csoportosítása adott 

szempontok alapján. 

Fogalmak 

Szelektív hulladékgyűjtés, természetvédelem, energiatakarékosság, 

víztakarékosság, környezetszennyezés, növény-, állatgondozás, felelősség, 

park, élőhely.  

 

 

NAT témakör Hazánk, Magyarország 5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Fejlődjön a megfigyelőképesség területén 

Pozitív attitűdöt alakítson ki a természet szépségének megóvására  

Fejlődjön a kauzális gondolkodás és az értékelő érzék területén. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tájékozódik térben, időben a tanuló saját lakóhelyén 

Ismeri az irányokat, iránytűt használ. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Közvetlen és tágabb települési környezetünk 

Lakóhely, megyék, főváros. 

Lakóhelyünk értékei. 

Térképhasználat. 

Lakóhelyhez közeli települések keresése, 

megnevezése térkép segítségével. 

Saját lakóhely, a lakóhely kulturális és 

természeti értékeinek bemutatása tablón vagy 

bemutató formájában. 

Fővárosunk néhány jellegzetes 

nevezetességének, épületeinek, hídjainak, 

közlekedésének megismerése tanulmányi 

kirándulás alkalmával, vagy képeken, 

multimédián keresztül. 

Térképészeti gyakorlatok 

Földrajzi elhelyezkedés. 

Magyarország elhelyezkedésének 

megfigyelése földgömb, Európa-térkép. 

 

Ismerje  hazája  megyéit,  főbb  városait,  

folyóit,  hegyeit. 

 

 

 

Ismerje a Magyarországgal  szomszédos  

országok  neveit. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Magyarország államhatárainak, szomszédos 

országainak megkeresése, megnevezése a 

térképen. 

Hazánk  vizeinek azonosítása domborzati 

térképen  

Irányok. 

Fogalmak 
Térkép, domborzati térkép, közigazgatási térkép, felszínforma, megye, 

megyeszékhely, település, főváros. 

 

 

NAT témakör Testünk, egészségünk 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Megerősödjön  a helyes magatartási szokások területén 

Pozitív attitűdöt alakítson ki a mássággal kapcsolatban, illetve a mások 

elfogadására, megsegítésére 

Az egészséges életmód alapvető szabályai betartsa 

Fejlődjön a kauzális gondolkodás, döntési képesség, az időbeli 

tájékozódás, az összehasonlítás, viszonyítás képességének és az elemi 

ítéletalkotás képességének területén 

Együttműködési formákat működtessen, problémaérzékenységre tegyen 

szert.  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az emberi test  

Testrészek és funkciójuk. 

A mozgás szerepe az egészséges 

életmódban. 

Játék, sport. 

A főbb testrészek megnevezése. 

Játékos gyakorlatok a testrészek 

mozgatására. 

A test, az érzékszervek védelme 

Egészséges életmód.  

Egészséges táplálkozás.  

Helyes fogápolás. 

Egészség és betegség (néhány fertőző 

gyermekkori betegség) 

A helytelen táplálkozás okozta problémák 

felismerése. 

 

Ismerje  saját testét,  a testének  megóvását,  

tisztán tartását. 

 

 

Tisztában  legyen   a helyes  táplálkozás  

fontosságával. 

 

 

 

 

 

 

Mindig  képes  legyen  kulturáltan  

viselkedni. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Figyelem a hang- és fényártalmakra.  

Csoportosítás, gyűjtőmunka, rajzolás és 

tablókészítés az egészséges életmóddal 

kapcsolatban.  

A helyes viselkedési szokások megismerése 

betegség esetén, részvétel szituációs 

játékokban.   

A káros élvezeti szerek elutasítása. 

Szaporodás, egyedfejlődés  

Az életkori szakaszok időbelisége a 

születéstől a halálig. 

Információgyűjtés a családról, feldolgozás, 

tablókészítés.   

Rajz- és tablókészítés. 

Öröklődés 

A család. 

Különböző emberi külső és belső 

tulajdonságok (ilyen vagyok). 

Tulajdonságok megnevezése, csoportosítás 

(külső-belső). 

Magatartás 

Helyes magatartási formák a betegség 

megelőzésében. 

Viselkedések betegség esetén.  

Viselkedés közösségekben. 

A sérült embertársak segítése. 

Önismeret.  

Veszélyek a gyermekekre. 

A károsító szerek elutasítása.  

Veszélyeztető magatartásformák 

felismerése. 

Ismerje  fel  a  helyes  és  helytelen  

viselkedést. 

 

 

 

Képes  legyen  megkülönböztetni  az  

életkori  szakaszokat.  Ismerje  fel  a  tanult  

biológiai  fogalmakat. 

Fogalmak 

Az emberi test részei, tisztálkodás, tisztálkodási eszköz, gyermekbetegség, 

védőoltás, fertőzés és járvány, orvos, gyógyszer, helyes táplálkozás, 

fogápolás, mozgás, sport, testedzés, életműködés, növekedés, változás, 

önismeret.  
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4. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

36 óra 

Tájékozódás térben, időben 4 

Megfigyelés, mérés 6 

Az élettelen környezet kölcsönhatásai 8 

Életközösségek lakóhelyünk környezetében 8 

Hazánk, Magyarország 6 

Testünk, egészségünk 4 

 

 

NAT témakör Tájékozódás térben, időben 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Fejlődjön a tér, idő orientációs képesség területén 

Fejlődjön analizáló, szintetizáló képességében 

Fejlődjön a fegfigyelőképességében 

Feladattudatában, szabálytudatában erősödjön 

Kooperatív technikákat sajátítson el  

Elemi térképolvasást gyakorolja. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tapasztalatoatk, megfigyeléseket, ismereteket szerez a környezetben 

előforduló legismertebb tárgyak, anyagok tulajdonságairól, az 

élőlényekről, természeti formákról, jelenségekről.  

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tér, idő, nagyságrendek 

 

Tájékozódás az időben, saját élettörténet a 

születéstől máig. 

Az idő mérése, alkalmi és szabványegységei, 

az idő becslése, mértékegységei.  

 

Tájékozódás térben. A lakóhely és környéke 

a  térképen.  

Irányok, távolság, hosszúság. 

Fő világtájak, iránytű.  

 Kicsinyítés, nagyítás. 

Irányok, távolság, hosszúság. 

Fő világtájak, iránytű.  

Magyarország domborzati térképe.  

 

 

Képes  legyen  tájékozódni térben  és  

időben. 

Ismerje  az  órát,  a  hét  napjait  az  

évszakokat  és  a  hónapok  neveit. 

 

 

 

Ismerje  fel  Magyarországot  a  térképen. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Alapvető térképjelek (államhatár, felszíni 

formák, vizek, főváros, települések, 

útvonalak).  

Alaprajz, térkép, kicsinyítés, nagyítás. 

Események időbeli sorrendbeállítása, 

időszalag, időnaptár készítése.  

Események, jelenségek rögzítése, 

fogalmazás szóban, írásban, rajzban.  

Tapasztalatok szerzése séták, kirándulások 

alkalmával.  

Rajzos ábrák, makettek készítése.  

Terepasztal berendezése.  

Játékos tájékozódási gyakorlatok iránytűvel.  

Rendszer, rendszer és környezete  

Rész, egész, összetettség, funkció 

(élőlények, épületek, tárgyak, eszközök 

részei) természetes és mesterséges (épített) 

környezetben. 

Irányított megfigyelések, elemzések alapján 

játékos szerelési, építési gyakorlatok.  

A növények, állatok és részeik 

csoportosítása adott szempontok alapján.  

Tanulmányi séták, kirándulások, 

megfigyelések, tapasztalatok 

megfogalmazása szóban és írásban, rajzok, 

tablók készítése. 

 

 

 

 

 

 

 

Tudjon  eseményeket  sorba  rendezni,  azt  

rögzíteni  is  képes  legyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes  legyen  észrevenni  a  különbségeket,  

irányított  kérdések  alapján. 

 

Képes  legyen  pontosan  megfigyelni, és  

megfigyeléseit  lejegyezni 

Fogalmak Mértékegység, térkép, élőhely, rész, egész. 

 

 

NAT témakör Megfigyelés, mérés 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Fejlődjön a megfigyelés, összehasonlítás, vizsgálódás képességében 

Fejlődjön az analizáló, szintetizáló készség területén 

Érdeklődését, motiváltságát folyamatosan fenntartsa 

A kooperatív technikákat alkalmazza 

Információszerző eszközöket használjon. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Aktívan részt vesz  egyszerű kísérletek, mérések végzésekor 

Tapasztalatokat fogalmaz meg szóban, rajzos formában 

Adott szempontok szerint csoportosít 

Egyszerű összefüggéseket keres, felismer 

Tájékozódik térben, időben a tanuló saját lakóhelyén.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Mérés 

Mérőeszközök, mértékegységek. 

Becslés, mérés. 

Mérési rendszerek (tömeg, hosszúság, 

hőmérséklet, űrtartalom) 

Anyagok és testek mérhető tulajdonságai  

A mérhető tulajdonságok vizsgálata, a 

vizsgálati módszerek gyakorlása 

(megfigyelés, viszonyítás, becslés, mérés). 

A figyelem irányítása, az emlékezet 

mobilizálása. 

Mérőeszközök használatának gyakorlása.  

Az élettelen környezet megfigyelése 

A környezet anyagai. 

A természetben előforduló és mesterséges 

anyagok (fa, fém, levegő, víz, talaj).  

Anyagformák és tulajdonságaik. 

Az anyagok megmunkálhatósága. 

A víz szerepe. 

A víz előfordulása a természetben. 

Eső, hó, jégeső, folyóvíz, tó. 

Az ivóvíz.  

Vízben oldódó és nem oldódó anyagok 

Természetes és mesterséges anyagok 

gyűjtése, csoportosítása.   

Az anyagfajták és a használat közötti 

összefüggés felismerése. 

Vágás, tépés, gyurmázás. 

A víz vizsgálata, halmazállapotainak 

megnevezése, felismerése, a víz hőfokának 

mérése. 

A csapadék különböző formáinak 

megkülönböztetése.  

A víz mint életfontosságú anyag 

tudatosítása.  

Egyszerű kísérletek végzése cukorral, sóval, 

homokkal, kaviccsal. 

Az élő környezet megfigyelése 

Termesztett növények. 

Növénytermesztés, állattenyésztés. 

Életjelenségek: táplálkozás, légzés, 

növekedés, fejlődés, mozgás, szaporodás.  

Életfeltételek (levegő, víz, tápanyag, 

napfény, hőmérséklet). 

A növény élete az ültetéstől a 

terméshozatalig. 

Az életjelenségek megfigyelése, egyszerű 

kísérletek végzése.  

 

 

 

Ismerje a  mérőszámokat  és  

mérőeszközöket. 

 

 

 

 

Ismerje  a  környezetében  megtalálható  

természetes  anyagokat,  tudja  azok  

tulajdonságát. 

 

smerje  a  mesterségesen  létrehozott  

anyagokat  és  azok  tulajdonságát. 

 

 

 

Ismerje  a  növénytermesztés  körülményeit, 

gondoskodjon  a  növényekről . 

 

 

 

 

Ismerje a  környezetében  fellelhető  

állatokat tudja  mivel  táplálkoznak  és  

élőhelyüket  meg  tudja  nevezni. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Növény ültetése, fejlődési napló vezetése.  

Az állatok megfigyelése (pl. Akváriumi 

halak, kutya, macska, hörcsög, papagáj). 

Fogalmak 

Mérőeszköz, becslés, mérés, életjelenség, a víz különböző halmazállapotai 

és előfordulása, oldhatóság, növénytermesztés, állattenyésztés, nővények, 

állatok, életjelenségek. 

 

 

NAT témakör Az élettelen környezet kölcsönhatásai 8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A megismerés módszereit bővítse 

Csoportmunkában részt vegyen, kooperatív technikákat alkalmazzom 

Fejlődjön a kauzális gondolkodásban 

Tapasztalatokat szerezzen a közvetlen környezetben és az élettelen 

természetben előforduló anyagokról, kölcsönhatásokról, az ismereteit 

bővítse 

A tapasztalatokat feldolgozza szóban, írásban, rajzban.  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tapasztalatokat fogalmaz meg szóban, rajzos formában 

Adott szempontok szerint csoportosít 

Egyszerű összefüggéseket keres, felismer 

Tájékozódik térben, időben a tanuló saját lakóhelyén.  

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Anyag 

A környezetben előforduló gyakori 

anyagfélék. 

Anyag-forma kapcsolata.  

Halmazállapot. 

Csapadékformák. 

Anyagok halmazállapotainak felismerése, 

megnevezése, tapasztalatszerzés, 

kísérletezés. 

Csoportosítás halmazállapotok szerint.  

A tapasztalatok rögzítése rajzban, tabló 

készítése. 

Energia 

Energiaforrások.  

Energia felhasználása.  

Energiát felhasználó berendezések, fűtő, 

hűtő háztartási eszközök. 

Energiafajták (nap, szél, víz, elektromos, 

fény). 

Egyszerű kísérletek, játékok készítése 

(szélforgó).  

 

 

 

 

Ismerje  a  halmazállapot  formákat. 

 

 

 

 

Tudja  mi  az  energia ,  honnan  ered  és  

tudjon  vele  takarékoskodni. 

 

 

 

Ismerje  fel  a  mágnesezhető  anyagokat. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Gyűjtőmunka, beszámoló készítése az 

energiáról. 

Kölcsönhatások 

Mágnes, vonzás, taszítás. 

Mozgások. 

Megfigyelések, játékos kísérletek.  

Anyagok csoportosítása a mágnesesség 

alapján. 

Ismerkedés az iránytűvel. 

Változás 

Fizikai változások. 

Alakváltozások (aprítás, darabolás, 

aprózódás). 

Halmazállapot-változások (olvadás, fagyás, 

párolgás, csapadékformák, fagyasztás, 

szárítás, locsolás a háztartásban). 

Az évszakok változásai, következményei a 

természetben, a mindennapi életben.  

Helyzet- és helyváltoztatás. 

Kémiai változások. 

Az égés, tűz, tűzvédelem, tűzoltás eszközei. 

A tűzoltók munkája. 

A változásokat kiváltó hatások azonosítása a 

mindennapi környezetben megfigyelhető 

jelenségek esetében. 

A természetben lejátszódó és az ember által 

létrehozott halmazállapot-változások 

megfigyelése, megbeszélése. 

Képek gyűjtése, rendezése adott szempontok 

alapján.  

Rajzok, tablók készítése. 

Időjárási naptár készítése. 

A mozgásban megnyilvánuló állandóság és 

változás megfigyelése, tanulmányozása.  

A változások felismerése.  

Megfigyelés, beszélgetés, képek, ábrák 

elemzése. 

Éghető és éghetetlen anyagok csoportosítása. 

Teendők tűzriadó esetén.  

Információs jelek felismerése. 

Aktív részvétel tűzriadós gyakorlatokban. 

 

Tapasztaljon  meg  fizikai  és  kémiai  

változásokat. 

Fogalmak 

Halmazállapot, halmazállapot-változás, mágneses kölcsönhatás, évszak, 

tűz, energiafajta.  
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NAT témakör Életközösségek lakóhelyünk környezetében 8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Fejlődjön a megfigyelőképességében  

Pozitív attitűdöt alakítson ki a természet szépségének megóvására  

Ok-okozati összefüggések felismerésének képességében fejlődjön  

Problémamegoldó képességében fejlődjön  

Kooperatív technikákat alkalmazzon 

Fejlődjön a kauzális gondolkodás és az értékelő érzék területén 

Fokozottan figyeljen a környezetvédelemre, energiatakarékosságra. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Aktívan vegyen részt  a környezet óvásában 

Vegyen részt a szelektív hulladékgyűjtésben 

Energiatakarékosságra törekedjen 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Élő és élettelen környezeti tényezők 

 

Élő és élettelen megkülönböztetése konkrét 

példák alapján a közvetlen környezetben. 

 

A környezeti rendszerek állapota, 

fenntarthatóság 

 

Egészséges, gondozott környezet. 

A közvetlen és tágabb környezet (iskola, 

lakás, közlekedési eszközök, parkok, 

játszóterek rendjének megóvása. 

Vizek védelme, víztakarékosság, 

energiatakarékosság. 

 

Tablókészítés, plakátkészítés, képek 

gyűjtése, csoportosítás, elemzés a 

közvetlenebb és tágabb környezetről.  

Törekvés a víztakarékosságra, 

energiatakarékosságra. 

 

 

Természetvédelem 

 

 

Növény- és állatgondozás a tanuló közvetlen 

környezetében. 

A természet megóvása. 

 

Élősarok növényeinek (dísznövények, 

palánták) gondozása, növényültetés. 

Kisállatok gondozása. 

Tudjon  különbséget  tenni  élő  és  élettelen  

között. 

 

 

 

 

 

 

Ismerje  fel  a  környezet  megóvásának,  

rendben tartásának  szükségességét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érezzen  felelősséget  a  környezetében  élő  

növényekért,  állatokért. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Felelősség a rábízott élőlényekért. 

Madáretető készítése, madarak etetése télen.. 

Környezetszennyezés 

Levegő-, talaj-, vízszennyezés. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

A levegő, víz, talaj szennyező anyagainak 

megfigyelése a természetes és mesterséges 

környezetben. Egyszerű kísérletek végzése a 

különböző szennyező anyagokkal. 

Energiatakarékosság 

Takarékosság az árammal, a vízzel. 

Fűtés, szellőztetés. 

Törekvés az energiatakarékos életvitelre, 

egyszerű technikák gyakorlása, szituációs 

játékok.  

Közvetlen környezetünk tisztasága. 

A Föld szépsége, egyedisége 

A lakóhely közvetlen környezetében 

előforduló természeti nevezetesség 

Nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek – 

információs jelek.  

Információs jelek felismerése. 

Séta, kirándulás során megfigyelések 

végzése. 

A lakóhely közvetlen és tágabb 

környezetében található életközösségek  

Park, erdő, rét, mező, vizek, vízpartok.  

Élőhely. 

Természetvédelem. 

Kirándulások, séták során élőlények 

megfigyelése. 

Az élőlények közötti kapcsolatok, 

megfigyelése, felismerése.  

A természet értékeinek védése. 

Változatos élővilág 

A közvetlen környezet növényvilága (fák, 

bokrok, virágos növények). 

A zöldségeskert, gyümölcsöskert növényei. 

A növény részei. 

A virág része, a termés és részei. 

Néhány lágyszárú, fás szárú növény. 

A gombák. 

Főbb állatcsoportok. 

A vadon élő állatok és a házi és ház körül élő 

állatok. 

Az élőlények csoportjai (növény, állat, 

ember). 

Madár, emlős, rovar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirándulások,  séták  alkalmával  alkalmazza  

ismereteit. 

Ismerje  a  környezetében  élő  növényeket, 

és állatokat, és  azok  termesztési  

folyamatait,  gondozását. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Séta, a növények érzékelhető, mérhető 

tulajdonságainak vizsgálata. 

Megfigyelés, analízis-szintézis, tapasztalatok 

rögzítése rajzban, írásban. 

Az állatok jellemzőinek megfigyelése a 

kültakaró, mozgás, végtagok, táplálkozás, 

szájszerv, érzékelés, szaporodás szerint.  

A vadon élő és a házi állatok csoportosítása. 

Képek csoportosítása. 

Rajzok, tablók készítése. 

Az élőlények egyszerű csoportosítása adott 

szempontok alapján. 

Fogalmak 

Szelektív hulladékgyűjtés, természetvédelem, energiatakarékosság, 

víztakarékosság, környezetszennyezés, növény-, állatgondozás, felelősség, 

park, élőhely.  

 

 

NAT témakör Hazánk, Magyarország 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Fejlődjön a megfigyelőképesség területén 

Pozitív attitűdöt alakítson ki  a természet szépségének megóvására, 

hazaszeretetre, természetszeretetre 

Fejlődjön a kauzális gondolkodás és az értékelő érzék területén 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tájékozódik térben, időben a tanuló saját lakóhelyén 

Az irányokat ismeri, iránytűt használja. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Közvetlen és tágabb települési környezetünk 

Lakóhely, megyék, főváros. 

Lakóhelyünk értékei. 

Térképhasználat. 

Lakóhelyhez közeli települések keresése, 

megnevezése térkép segítségével. 

Saját lakóhely, a lakóhely kulturális és 

természeti értékeinek bemutatása tablón 

vagy bemutató formájában. 

Fővárosunk néhány jellegzetes 

nevezetességének, épületeinek, hídjainak, 

közlekedésének megismerése tanulmányi 

 

 

Ismerje  hazáját,  főbb  folyóit,  hegyeit,  

városait. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

kirándulás alkalmával, vagy képeken, 

multimédián keresztül. 

Térképészeti gyakorlatok 

Földrajzi elhelyezkedés. 

Magyarország elhelyezkedésének 

megfigyelése földgömb, Európa-térkép. 

Magyarország államhatárainak, szomszédos 

országainak megkeresése, megnevezése a 

térképen. 

Hazánk  vizeinek azonosítása domborzati 

térképen  

Irányok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje, felsorolásszerűen  Magyarország  

határ szomszédait. 

Fogalmak 
Térkép, domborzati térkép, közigazgatási térkép, felszínforma, megye, 

megyeszékhely, település, főváros. 

 

 

NAT témakör Testünk, egészségünk 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Fejlődjön a megismerési módszerek, tartós figyelem, emlékezet 

területén 

 helyes magatartási szokásokat megerősítse 

 pozitív attitűdöt alakítson ki a mássággal kapcsolatban, illetve a mások 

elfogadására, megsegítésére 

Az egészséges életmód alapvető szabályait betartsa 

Fejlődjön a kauzális gondolkodás, döntési képesség, az időbeli 

tájékozódás képessége, az összehasonlítás, viszonyítás képessége 

területén 

Eegyüttműködési formákat működtessen.  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az emberi test  

Testrészek és funkciójuk. 

A mozgás szerepe az egészséges 

életmódban. 

Játék, sport. 

A főbb testrészek megnevezése. 

Játékos gyakorlatok a testrészek 

mozgatására. 

A test, az érzékszervek védelme 

Egészséges életmód.  

 

 

 

 

Ismerje  saját  testét,  tisztában  legyen  

tisztántartásával,  a  betegség  

megelőzésével. 
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Egészséges táplálkozás.  

Helyes fogápolás. 

Egészség és betegség (néhány fertőző 

gyermekkori betegség) 

A helytelen táplálkozás okozta problémák 

felismerése. 

Figyelem a hang- és fényártalmakra.  

Csoportosítás, gyűjtőmunka, rajzolás és 

tablókészítés az egészséges életmóddal 

kapcsolatban.  

A helyes viselkedési szokások megismerése 

betegség esetén, részvétel szituációs 

játékokban.   

A káros élvezeti szerek elutasítása. 

Szaporodás, egyedfejlődés  

Az életkori szakaszok időbelisége a 

születéstől a halálig. 

Információgyűjtés a családról, feldolgozás, 

tablókészítés.   

Rajz- és tablókészítés. 

Öröklődés 

A család. 

Különböző emberi külső és belső 

tulajdonságok (ilyen vagyok). 

Tulajdonságok megnevezése, csoportosítás 

(külső-belső). 

Hasonlóságok, különbségek észrevétele. 

Magatartás 

Helyes magatartási formák a betegség 

megelőzésében. 

Viselkedések betegség esetén.  

Viselkedés közösségekben. 

A sérült embertársak segítése. 

Önismeret.  

Veszélyek a gyermekekre. 

A károsító szerek elutasítása.  

Veszélyeztető magatartásformák 

felismerése. 

 

 

 

Ismerje  a  helyes  táplálkozás  alapelveit. 

 

 

 

 

 

 

 

Tudjon  minden  helyzetben  kulturáltan   

viselkedni. 

 

 

 

 

 

Ismerje  a  biológiai  fogalmakat  és  azok  

jelentését. 

Fogalmak 

Az emberi test részei, tisztálkodás, tisztálkodási eszköz, gyermekbetegség, 

védőoltás, fertőzés és járvány, orvos, gyógyszer, helyes táplálkozás, 

fogápolás, mozgás, sport, testedzés, életműködés, növekedés, változás, 

önismeret.  
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Magyar nyelv és irodalom 

 
A tantárgy heti 

óraszáma 
A tantárgy éves óraszáma  

1. évfolyam 8 288 

2. évfolyam 8 288 

3. évfolyam 7 252 

4. évfolyam 7 252 

5. évfolyam 5 180 

6. évfolyam 5 180 

7. évfolyam 5 180 

8. évfolyam 5 180 

 

1. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

288 óra 

Beszédkészség fejlesztése, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és 

alkotása 

57 

Olvasás, az írott szöveg megértése 95 

Írás, szövegalkotás 75 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 32 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 29 
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NAT témakör 
Beszédkészség fejlesztése, szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása 
57 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Fejlődjön a megfelelő hangképzésben, beszédlégzésben és 

hangoztatásban  
Törekedjen az érthető és kifejező beszédre 

Megfelelő beszédtempóban beszéljen 

Az auditív észlelésben és figyelemben, beszédhanghallásban fejlődjön 

Tudatosítsa a beszédszervek mozgását 

A beszédérzékelés, beszédértés, szövegértés és beszédprodukció 

képességében fejlődjön 

Beszédkedvvel rendelkezzen  és a beszédbátorságát növelje 

A verbális emlékezet és a szóbeli kifejezőképesség területén  fejlődjön 

(szókincs, mondatalkotás) 

Fejlődjön a kommunikációs képesség területén  

Rövid kiszámolókat, mondókákat, verseket szöveghűen tolmácsoljon 

Fejlődjön a megfigyelő képesség, koncentráció, kooperáció 

Helyes önismeretre, erkölcsi érzékre, ítélőképességre tegyen szert. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Érthető, tagolt beszéd helyes köznyelvi kiejtéssel, helyes ritmusban. 

A kommunikációs készség fejlődése. Bekapcsolódás a beszélgetésekbe, 

kérdésekkel, válaszadással. 

Szókincs gyarapodása. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Beszédhallás, hallás utáni értés 

Hangfelismerési és hangutánzó gyakorlatok 

végzése. 

Beszédlégzés tudatosítása 

légzőgyakorlatokkal. 

Szájtérben való tájékozódás gyakorlása. 

A hangok tiszta ejtésének gyakorlása. 

A beszédhangok időtartamának 

érzékeltetése. 

Beszédritmus, beszédtempó megfigyelése és 

visszaadása utánmondással.  

Hang-, szótag- és szósor ismétlése. 

Képek, tárgyak megnevezése 

(szókincsfejlesztés). 

Versek, mondókák ritmusának megfigyelése, 

érzékelése. 

Rövid hallott szövegek megértése hallás 

után. 

Beszédfejlettség 

Figyelem a kortárs és felnőtt 

beszélgetőtársra, részvétel a 

tanulócsoportban folyó beszélgetésben. 

Alkalmazkodás a beszédhelyzethez. 

 

 

Ismerje fel a hangokat hallás után és tudjon 

hangokat utánozni 

Képes legyen a légzőgyakorlatok 

elvégzésére 

 

Készségeinek és képességeinek megfelelően 

tudja a hangokat tisztán kiejteni 

Legyen képes a beszédhangok időtartamának 

megkülönböztetésére 

Legyen képes az utánzásra 

Tudjon hangot, szótagot és szósor 

visszamondani 

Ismerje fel, nevezze meg a tárgyakat, 

képeket  

Figyelje meg a versek, mondókák ritmusát 

 

A hallott, rövid szövegeket értse meg 
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Társas nyelvi magatartás gyakorlása, 

elsajátítása (bemutatkozás, köszönés, 

megszólítás, kérés, megköszönés, kérdezés, 

válaszadás). 

A helyes ejtés gyakorlása játékos 

utánmondással. 

Saját élmények megfogalmazása. 

Mindennapi élethelyzetekhez kapcsolódó 

szituációs- és beszédgyakorlatok végzése. 

Képről – kérdések segítségével – mondatok 

alkotása. 

Eseményekről, élményekről, képekről, 

képsorokról az érzelmek kifejezésével 

mondatok alkotása. 

Természetes beszédhangsúly mintaadás 

utáni gyakorlása. 

A magyar nyelv szabályainak megfelelő 

hangsúly, hanglejtés elsajátítása, 

alkalmazása spontán beszédben is. 

Kérdezés és válaszadás gyakorlása 

mindennapi élethelyzetekben. 

Konkrét élethelyzetekben érzékletesen 

megtapasztalható elemi erkölcsi fogalmak 

megnevezése. 

A jó, a rossz, a szép, a csúnya fogalmainak 

használata mindennapi élmények kapcsán 

folytatott beszélgetésekben, szituációkban. 

Szerepek eljátszása dramatikus eszközökkel, 

konfliktusok megjelenítése. 

Memoriterek szöveghű tolmácsolása 

Mimetizálás – helyzethez alkalmazkodó 

arcjáték, tekintet, gesztikuláció, testtartás.  

Érzelmek kifejezése. 

Ritmikus tevékenységek végzése 

szövegkísérettel. 

Nyelvtörők, kiszámolók tanulása. 

Gyermekdalok, körjátékok éneklése, 

eljátszása. 

Tudjon figyelni beszélgetőtársára, a 

beszélgetés menetére 

 

Alkalmazkodjon a beszédhelyzethez 

Tartsa be a társas nyelvi magatartás 

szabályait: 

Tudjon bemutatkozni, köszönni, kérdezni és 

válaszolni 

Utánmondással legyen képes helyesejtés 

utánzására 

2-3 mondattal legyen képes elmondani saját 

élményeit 

 

Képről tudjon segítő kérdésekkel egyszerű 

mondatokat alkotni 

Ismerje fel, nevezze meg az érzelmeket, 

tudjon mondatot alkotni az érzelmekről 

Sajátítsa el a magyar nyelv szabályainak 

megfelelő hangsúlyt, hanglejtést 

Próbálja meg alkalmazni a spontán 

beszédben 

Legyen képes kérdezni, a kérdésre adekvát 

választ adni 

Tudjon elemi erkölcsi fogalmakat 

megnevezni 

Ismerje a jó, a rossz, a szép, a csúnya 

fogalmát, és használja a mindennapi 

élmények kapcsán beszélgetésben, 

szituációkban 

Legyen képes szerepek eljátszására 

dramatikus játékokban 

Tudjon mimetizálni, mely helyzethez 

alkalmazkodó 

Próbálja meg, tudja érzelmeit kifejezni 

A szöveget ritmikus tevékenységgel legyen 

képes elvégezni 

3-4 nyelvtörő, kiszámoló megtanulása 

Fogalmak 

Belégzés, kilégzés, levegővétel, hang, szó, rövid, hosszú, halk, hangos, 

hangerő, gyors, lassú, tempó, hangsúly, kép, esemény, vers, mondóka, 

kiszámoló, dal, jel, szokás, kérdés, válasz, jó, rossz, szép, csúnya. 
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NAT témakör Olvasás, az írott szöveg megértése 95 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Akusztikus, vizuális megfigyelő- és differenciáló-képességében 

fejlődjön 
Téri, síkbeli tájékozódás, lateralitás területén fejlődjön 

Jeleket, rész-egész viszonyt felismerjen, sort alkosson 

Az olvasás teljes jelrendszerét elsajátítsa (a tanulók egyéni 

sajátosságainak figyelembevételével.)  

A hangos olvasást megtanulja szótagoló szinten, az olvasástechnikája 

fejlődjön  

Szavak, mondatok, rövid szövegek tartalmát megértse, értelmezze, a 

megértést bizonyítsa segítséggel, irányítással. 

Képeskönyvek, gyermekkönyvek bemutatása során az olvasás iránti 

érdeklődését felkelse. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Kérdések és szemléltetés segítségével beszámol eseményekről 
Az olvasás teljes jelrendszerét megismeri (egyéni sajátosságok 

figyelembevételével) 

 szavakat hangokra bont, betűkből szavakat alkot 

Szavakat, mondatokat, rövid szövegeket olvas ütemes szótagoló 

formában 

Beszámol hangosan olvasott szövegrészek tartalmáról kérdések 

segítségével, a szereplőket és eseményeket megnevezi 

A szövegértést bizonyító feladatokat old meg előkészítés után, 

segítséggel.  

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Felkészülés az olvasásra 

Tárgyak, képek, vizuális jelek 

azonosságának, hasonlóságának, 

különbözőségének megfigyelése, 

megfogalmazása. 

Képolvasási gyakorlatok végzése. 

A rész-egész viszonyának megtapasztalása. 

Szótagolás tapssal kísérve. 

Közvetlen környezet hangjainak 

megfigyelése, differenciálása. 

Beszédhangok megkülönböztetése. 

Rövid-hosszú hangok differenciálása. 

Zöngés-zöngétlen hangok 

megkülönböztetése. 

A téri tájékozódás fejlesztése, irányok 

megnevezése. 

Irányított szemmozgás gyakorlása, 

szemfixáció megerősítése. 

Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal 

kombinált (koncentrációs) játékos 

memóriagyakorlatok végzése. 

Tudjon tárgyakat, képeket, vizuális jeleket 

azonosítani, megkülönböztetni, 

megfogalmazni 

Tudjon megadott képekről olvasni 

Tapasztalja meg a rész-egész viszonyát 

Sajátítsa el a szótagolás technikáját 

Ismerje fel, különböztesse meg a közvetlen 

környezetének hangjait 

Tudja megkülönböztetni a beszédhangokat  

Ismerje fel a rövid és hosszú hangokat 

Tudjon zöngés és zöngétlen hangokat 

felismerni, megnevezni 

Ismerje az irányokat, tudjon tájékozódni a 

térben Szemfixációja megfelelő legyen 

Legyen képes ritmus-, mozgás- és 

beszédgyakorlatokkal kombinált 

memóriagyakorlatok elvégzésére 

Ismerje fel a jeleket, piktogramokat, rajzos 

utasításokat, értelmezze azokat 

Ismerje fel a hangokat 

Legyen képes megkülönböztetni, 

összekapcsolni, leválasztani 
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Jelek, piktogramok, rajzos utasítások 

felismerése, értelmezése. 

Az olvasás jelrendszere 

Hanganalízis: hangok felismerése, 

megkülönböztetése, kapcsolása, leválasztása, 

helyének meghatározása a szóban. 

Hang és betű azonosítása.  

Betűk felismerése szavakban, szövegben. 

Az olvasás jelrendszerének megtanulása 

(kisbetűk). 

Egy- és többtagú szavak kirakása, 

összeolvasása.  

Szótagok, szavak, mondatok, rövid szövegek 

olvasása szótagoló formában. 

Hangos olvasás gyakorlása. 

Törekvés a szöveghű olvasásra.  

Hangsúly, hanglejtés érzékeltetése. 

Az írott szöveg megértése 

Tájékozódás a tankönyvben. 

Tájékozódás a szövegben. 

Az adatok visszakeresése. 

Információk kiemelése.  

A megértés bizonyítása rajzzal, színezéssel. 

Szó és kép, illetve egyszerű, rövid mondat és 

kép egyeztetése. 

Egyszerű, rövid mondatok hangos olvasása. 

Rövid szöveg hangos olvasása. 

Az olvasmányhoz kapcsolódó személyes 

élmények felidézése és megosztása. 

Cím, szereplők, események megbeszélése. 

Olvasmányokhoz kapcsolódó feladatok 

megoldása (segítséggel, irányítással). 

Tartalom elmondása. 

A történet dramatizálása. 

Szerepjátékok, önismereti gyakorlatok 

végzése. 

Közmondások, szólások jelentésének 

megbeszélése. 

Az erkölcsi és esztétikai értékrend 

formálása, a szöveg tartalmában rejlő 

nevelési lehetőségek felhasználásával. 

A műélvezet megtapasztalása a 

belefeledkezés, a játék öröme kapcsán. 

Találja meg a hangok helyét a szóban 

Ismerje fel a betűket 

Ismerje a kisbetűket 

 

Legyen képes egy- és többtagú szavak 

kirakására, összeolvasására 

Legyen képes a szótagoló olvasásra 

 

Tudjon hangosan szótagolva olvasni 

Figyeljen a szöveghű olvasásra 

Tudjon tájékozódni a tankönyvben és az 

olvasott szövegben 

Találja meg az adatokat, információkat 

Tudjon színezni, rajzolni az olvasott 

szövegről 

Tudjon egyeztetni szó-kép, egyszerű rövid 

mondat-kép 

 

Legyen képes rövid szöveget hangosan 

elolvasni 

Tudjon az olvasott szöveghez kapcsolódóan 

személyes élményeket felidézni, 

megfogalmazni 

Segítséggel, irányítással legyen képes a 

szöveget feldolgozni a megadott 

feladatokkal 

Segítséggel, irányítással próbálja elmondani 

a szöveg tartalmát 

Vegyen részt a dramatizálás folyamatában 

Tudjon szerepjátékokban részt venni 

 

 

 

Fogalmak 

Azonos, egyforma, különböző, hang, betű, szótag, szó, mondat, szöveg, 

írásjel, pont, vessző, kérdőjel, felkiáltójel, kisbetű, nagybetű, nyomtatott 

betű, betűkártya,  nyelv, fogsor, szájpadlás, ajak, sor, oszlop, vízszintes, 

függőleges, bal, jobb, alatt, fölött, mellett, között, előtt, mögött, oldal, 
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néma olvasás, hangos olvasás, cím, tartalom, cselekmény, szereplő, 

közmondás, szólás, szín. 

 

 

NAT témakör Írás, szövegalkotás 75 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Síkbeli és téri tájékozódásban fejlődjön 
 a vonalközben tudjon tájékozódni 

Fejlődjön az érzékelés, emlékezet, sorrendiség területén 

Megalapozza mozgáskoordinációját, szem-kéz koordinációját, 

finommozgását, összerendezett írásmozgását  

Szabályos betűalakítást és -kapcsolást elsajátítsa, vonalközbe helyezze 

Az írás funkcióját megismerje 

Megismerje az íráshasználati módokat: másolás, tollbamondás, 

emlékezetből írás 

Rendezett, tiszta írásmunkára törekedjen. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az írás teljes jelrendszerét megismeri (egyéni haladási ütemnek 

megfelelően) 
A kisbetűket szabályosan alakítja és kapcsolja 

Szavakat, rövid mondatokat másol előkészítéssel írott, nyomtatott 

szövegről 

3-4 betűből álló szavakat leír tollbamondás után 

Begyakorolt szavakat leír emlékezetből 

Önállóan másol, tollbamondás esetében előkészítés után ír 

Rendezett, olvasható írásképet alakít ki 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az írás jelrendszere 

 

Térbeli, síkbeli tájékozódás gyakorlása. 

Az irányok felismerése, megnevezése és 

összekapcsolása az irányokat kifejező 

szavakkal. 

Az írófelületen való tájékozódás gyakorlása. 

Tájékozódás vonalközben. 

Nagymozgások, kismozgások, 

finommozgások végzése. 

Az íráshoz szükséges helyes testtartás 

kialakítása. 

A kézíráshoz szükséges ceruzafogás 

elsajátítása. 

Egyszerű formák vázolása, rajzolása, 

vonalkövetés, ráírás. 

Sorkövetés, sorváltási tevékenység. 

Legyen képes térben, síkban tájékozódni 

Ismerje, nevezze meg az irányokat 

Legyen képes az írófelületen, vonalközben 

való tájékozódásra 

 

 

Tudjon helyes testtartással írni 

 

Sajátítsa el a helyes ceruzafogás technikáját 

 

Tudjon egyszerű formákat vázolni, rajzolni 

 

Legyen képes sorkövetésre, sorváltásra 

A betűelemeket legyen képes vázolni, 

vonalközbe helyezve írni, összekapcsolni 

Sajátítsa el az írott kisbetűk vázolásának 

technikáját, képes legyen a vonalközbe 

helyezni, összekapcsolni a kisbetűket 
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Betűelemek vázolása, elhelyezése a 

vonalközben, írása, kapcsolása. 

Írott kisbetűk vázolása, elhelyezése a 

vonalközben, írása. 

Írott kisbetűk összekapcsolása. 

Betűk írása tollbamondással. 

Írásjelek írása, alkalmazása. 

Szavak írása másolással, tollbamondással és 

emlékezetből. 

Magán- és mássalhangzók hosszúságának 

megfigyelése, jelölése. 

Önellenőrzés irányítással. 

Hibajavítás segítséggel. 

Legyen képes tollbamondással betűk írására 

 

Tudjon szavakat írottról és nyomtatottról 

másolni, emlékezetből írni, tollbamondás 

után leírni 

Figyelje meg a magánhangzók hosszúságát, 

jelölje a tanult módon 

Ismerje, alkalmazza az önellenőrzés 

lehetőségét, a hibajavítás lehetőségét 

segítséggel 

Fogalmak 

Vonal, vonalköz, vastag vonal, segédvonal, margó, rajta, vissza, ráírás, 

grafitceruza, postairon, álló egyenes, fekvő egyenes, ferde egyenes, kör, 

csészevonal, kapuvonal, cseppvonal, fecskevonal, hullámvonal, írott kis- 

és nagybetű, írásjel, pont, kérdőjel, felkiáltójel, vessző, tollbamondás, 

másolás, ékezet, hiba, ellenőrzés, javítás. 

 

 

NAT témakör Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 32 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Auditív és vizuális észlelés, -figyelem, -differenciálás területén 

fejlődjön  
Kommunikációs képességében, nonverbális kommunikációjában 

fejlődjön 

Bővítse szókincsét, verbális emlékezetét növelje 

Időtartamok érzékeléséban fejlődjön (hangok) 

Helyes beszédhangsúlyt alakítson ki 

Megalapozza a nyelvhasználatot 

A kisbetűket használja 

A helyesírási készségét megalapozza. 
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A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Saját személyi adatait elmondja 
Napszaknak megfelelően köszön 

Érthetően, tagoltan beszél helyes köznyelvi kiejtéssel, helyes ritmusban 

 kommunikációs készsége fejlődik 

Bekapcsolódik a beszélgetésekbe, kérdésekkel, válaszadással 

Szókincse gyarapodik 

Közreműködéik egyszerű üzenetek átadásában 

Ismeret- és élménykörből tárgyakat megnevez 
Kérdések és szemléltetés segítségével beszámol eseményekről 

Az olvasás teljes jelrendszerét megismeri (egyéni sajátosságok 

figyelembevételével) 

 szavakat hangokra bont, betűkből szavakat alkot 

Szavakat, mondatokat, rövid szövegeket olvas ütemes szótagoló 

formában 

Beszámol hangosan olvasott szövegrészek tartalmáról kérdések 

segítségével, a szereplőket és eseményeket megnevezi 

 szövegértést bizonyító feladatokat old meg előkészítés után, 

segítséggel.  

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Alapvető kommunikációs helyzetek nyelvi 

és magatartási mintái 

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és 

kapcsolat zárása: 

Társas nyelvi magatartás kialakítása 

(bemutatkozás, köszönés, megszólítás, kérés, 

megköszönés, kérdezés, válaszadás, 

búcsúzás). 

Beszélgetés, vita:  

Figyelem a kortárs és felnőtt 

beszélgetőtársra, részvétel a 

tanulócsoportban folyó beszélgetésben. 

Saját élmények egyszerű megfogalmazása. 

Helyzetfelismerés, alkalmazkodás a 

beszédhelyzethez.  

Nyelvi mintakövetés beszédben.  

Konkrét élethelyzetben megtapasztalható 

elemi erkölcsi fogalmak tisztázása. 

Szavak jelentése, szókincs 

Szókincsbővítés: tárgyakkal, képekkel, a 

szavak jelentésének sokoldalú 

érzékeltetésével. 

Hang, betű, szótag, szó 

A beszédhangok differenciálása és 

felismerése szavakban. 

Betűk válogatása, csoportosítása. 

Szavak hangokra bontása. 
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Magánhangzók, mássalhangzók 

időtartamának megfigyelése, helyes ejtésük 

gyakorlása, jelölésük.  

Szótagolás tapssal, szótagok számlálása. 

Modalitás szerinti mondatfajták 

Kérdés, kijelentés és felszólítás 

mondathangsúlyának érzékeltetése 

mintakövetéssel. 

Alapvető nyelvhelyességi és helyesírási 

szabályok, írásjelek 

Magánhangzók időtartamának jelölése 

előkészítés után másolásnál, 

tollbamondásnál. 

Hosszú mássalhangzók jelölése a szavakban 

másolással. 

Mondatvégi írásjelek alkalmazása. 

Fogalmak 

Bemutatkozás, köszönés, megszólítás, kérés, megköszönés, kérdezés, 

válaszadás, búcsúzás, beszélgetés, vita, vélemény, hang, betű, szótag, 

szótagolás, szó, mondat, írásjel, pont, kérdőjel, felkiáltójel, vessző, 

időtartam, hosszú, rövid, hangsúly, kisbetű, nagybetű, név. 

 

NAT témakör Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 29 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Auditív és vizuális figyelem és emlékezet területén fejlődjön 
Ritmusérzékében fejlődjön 

Ítélőképességét, erkölcsi érzékét formálja 

Empátiakészségét növelje 

Szabálytudatát megerősítse 

Kommunikációs készség, együttműködési készség területén fejlődjön 

Szóbeli szövegalkotás, kreativitás területén fejlődjön 
 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Szavakat, mondatokat, rövid szövegeket olvas ütemes szótagoló 

formában 
Beszámol hangosan olvasott szövegrészek tartalmáról kérdések 

segítségével, a szereplőket és eseményeket megnevezi 

A szövegértést bizonyító feladatokat old meg előkészítés után, 

segítséggel.  

Négy-öt mondókát, verset ismer, bekapcsolódik a dramatikus játékokba 

Konkrét élethelyzetekben megtapasztalható elemi erkölcsi fogalmakat 

helyesen ítél meg.  

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Szerzők és művek 

Népköltészet 

Klasszikus magyar szerzők gyermekversei 

 



144 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Kortárs magyar szerzők gyermekversei, 

meséi 

Mesehallgatás. 

Mondókák, kiszámolók, népi játékok, 

népdalok tanulása, eljátszása. 

Rövid gyermekversek, versrészletek 

meghallgatása, elolvasása, megtanulása. 

Epikus művekjellemzői 

Szereplők, helyszín kiemelése irányítással. 

Cselekmény megfogalmazása segítséggel. 

Szereplők tulajdonságainak és 

cselekedeteinek megítélése segítséggel.– a 

jó, a rossz, a szép, a csúnya fogalmának 

kialakítása. 

Lírai alkotások jellemzői 

Versfelismerése. 

Báb- és drámajátékok jellemzői 

A mesék cselekményénekeljátszása. 

Fogalmak 
Mese, vers, mondóka, kiszámoló, dal, népi játék, történet, szereplő, 

helyszín, báb, jó, rossz, szép, csúnya. 
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2. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

288 óra 

Beszédkészség fejlesztése, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és 

alkotása 

57 

Olvasás, az írott szöveg megértése 95 

Írás, szövegalkotás 75 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 32 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 29 

 

 

NAT témakör 
Beszédkészség fejlesztése, szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása 
57 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Törekedjen az érthető és kifejező beszédre 

Megfelelő beszédtempót alakítson ki 

Fejlődjön az auditív észlelés és figyelem, beszédhanghallás területén 

A beszédérzékelés, beszédértés, szövegértés és beszédprodukció 

képességében fejlődjön 

A beszédbátorságát növelje 

A verbális emlékezetében és a szóbeli kifejezőképességében fejlődjön 

(szókincs, mondatalkotás) 

Fejlődjön a kommunikációs képességében  

A tanult nyelvi fordulatokat alkalmazza 

Rövid kiszámolókat, mondókákat, verseket szöveghűen tolmácsoljon 

Megfigyelő képesség, koncentráció, kooperáció, feladattudat, 

feladattartás, időbeli tájékozódás területén fejlődjön 

Helyes önismeretet, erkölcsi érzéket, ítélőképességet alakítson ki.  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Saját személyi adatait elmondja 

Napszaknak megfelelően köszön 

Érthetően, tagoltan beszél helyes köznyelvi kiejtéssel, helyes ritmusban 

 kommunikációs készsége fejlődik 

Bekapcsolódik a beszélgetésekbe, kérdésekkel, válaszadással 

Szókincse gyarapodik 

Közreműködik egyszerű üzenetek átadásában 

Kérdések és szemléltetés segítségével beszámol eseményekről 

Négy-öt mondókát, verset ismer, bekapcsolódik a dramatikus játékokba 

Konkrét élethelyzetekben megtapasztalható elemi erkölcsi fogalmakat 

helyesen ítél meg. 
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Beszédhallás, hallás utáni értés 

A hangok tiszta ejtésének gyakorlása. 

A beszédhangok időtartamának 

érzékeltetése. 

Beszédritmus, beszédtempó megfigyelése és 

visszaadása utánmondással.  

Hang-, szótag- és szósor ismétlése. 

Hang, szótag, szó fogalmának kialakítása. 

Képek, tárgyak megnevezése 

(szókincsfejlesztés). 

Versek, mondókák ritmusának megfigyelése, 

érzékelése. 

Rövid hallott szövegek megértése hallás 

után. 

Szöveges kiejtési gyakorlatok. 

Beszédfejlettség 

Figyelem a kortárs és felnőtt 

beszélgetőtársra, részvétel a 

tanulócsoportban folyó beszélgetésben. 

Helyzetfelismerés, alkalmazkodás a 

beszédhelyzethez. 

Társas nyelvi magatartás gyakorlása 

(bemutatkozás, köszönés, megszólítás, kérés, 

megköszönés, kérdezés, válaszadás). 

A helyes ejtés gyakorlása. 

Saját élmények megfogalmazása. 

Mindennapi élethelyzetekhez kapcsolódó 

szituációs- és beszédgyakorlatok végzése. 

Képről mondatok alkotása. 

Eseményekről, élményekről, képekről, 

képsorokról az érzelmek kifejezésével, az 

időrend betartásával mondatok alkotása. 

Természetes beszédhangsúly mintaadás 

utáni gyakorlása. 

A magyar nyelv szabályainak megfelelő 

hangsúly, hanglejtés elsajátítása, 

alkalmazása spontán beszédben is. 

A kijelentés és a kérdés beszéddallamának 

megfigyelése, gyakorlása hangerő, 

hanglejtés, hangsúly érzékeltetésével. 

Kérdezés és válaszadás gyakorlása 

mindennapi élethelyzetekben. 

Konkrét élethelyzetekben érzékletesen 

megtapasztalható elemi erkölcsi fogalmak 

megnevezése. 

A jó, a rossz, a szép, a csúnya fogalmainak 

használata mindennapi élmények kapcsán 

folytatott beszélgetésekben, szituációkban. 

 

 

Legyen képes tiszta hangokat ejteni 

Tudja a beszédhangok időtartamát 

érzékeltetni 

 

Legyenek ismeretei a hang-, szótag-, szó 

fogalmáról 

Legyen képes a hang-, szótag-, és szósor 

elismétlésére 

Ismerje fel a versek, mondókák ritmusát és 

érzékeltesse 

Hallott rövid szövegeket hallás után próbálja 

megérteni 

Aktívan vegyen részt a kiejtési gyakorlatok 

végzésében 

 

Figyeljen a kortárs és felnőtt beszélgetőtársra 

Kommunikációja a kölcsönösséget tükrözze 

 

Ismerje fel a helyzeteket, alkalmazkodjon a 

beszédhelyzethez, szituációhoz 

Ismerje és alkalmazza a társas nyelvi 

magatartás szabályait  

Tudjon: bemutatkozni, köszönni, 

megszólítani, kérni, megköszönni, kérdezni, 

válaszolni 

Képességeihez mérten tudjon saját élményeit 

megfogalmazni 

Tudjon képről eseményképről, képsorokról 

mondatokat alkotni 

Legyen képes érzelmeket kifejezni, 

időrendet tartani 

A beszéd hangsúlyának gyakorlására legyen 

alkalmas mintaadás után 

A magyar nyelv szabályait alkalmazza a 

spontán beszédben is. 

 

Ismerje a kijelentés, kérdés beszéddallamát, 

tudja érzékeltetni 

Tudjon elemi erkölcsi fogalmakat 

megnevezni 

Mindennapi élményei kapcsán 

beszélgetésekben, szituációkban használja a 

jó, a rossz, a szép, a csúnya fogalmakat 

Dramatikus eszközökkel legyen képes 

szerepek eljátszására, konfliktus helyzetek 

megjelenítésére 
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Szerepek eljátszása dramatikus eszközökkel, 

konfliktusok megjelenítése. 

Memoriterek szöveghű tolmácsolása 

Mimetizálás – helyzethez alkalmazkodó 

arcjáték, tekintet, gesztikuláció, testtartás.  

Érzelmek kifejezése. 

Ritmikus tevékenységek végzése 

szövegkísérettel. 

Megfelelő hangerő, hanglejtés, hangsúly 

kialakítása. 

Nyelvtörők, kiszámolók tanulása. 

Gyermekdalok, körjátékok éneklése, 

eljátszása. 

Legyen képes mimetizálásra, mely a 

helyzethez alkalmazkodik 

Tudjon érzelmeket kifejezni 

Tudjon megfelelő hangerővel, hanglejtéssel, 

hangsúllyal közölni 

Legyen képes nyelvtörők, kiszámolók 

szöveghű megtanulására 

Aktívan vegyen részt a gyermekdalok, 

körjátékok éneklésében, eljátszásában 

Fogalmak 

Belégzés, kilégzés, levegővétel, hang, szó, rövid, hosszú, halk, hangos, 

hangerő, gyors, lassú, tempó, hangsúly, kép, esemény, vers, mondóka, 

kiszámoló, dal, jel, szokás, kérdés, válasz, jó, rossz, szép, csúnya. 

 

 

NAT témakör Olvasás, az írott szöveg megértése 95 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Fejlődjön akusztikus, vizuális megfigyelő- és differenciáló-

képességében 

Fejlődjön a téri, síkbeli tájékozódás, lateralitás területén 

Jeleket, rész-egész viszonyt ismerjen fel, sort alkosson 

Az olvasás teljes jelrendszerét elsajátítsa a tanulók egyéni 

sajátosságainak figyelembevételével 

A hangos olvasást megtanulja szóképes szinten, az olvasástechnikája 

fejlődjön 

Szavak, mondatok, rövid szövegek tartalmát megértse, értelmezze, a 

megértést bizonyítsa segítséggel, irányítással 

A néma olvasás elemi szintjét elsajátítsa 

Szöveget elemzzen, lényeget kiemeljen, következtessen, 

összefüggéseket felismerjen 

Képeskönyvek, gyermekkönyvek bemutatása során az olvasás iránti 

érdeklődés kialakuljon. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az olvasás teljes jelrendszerét megismeri (egyéni sajátosságok 

figyelembevételével) 

Szavakat, mondatokat, rövid szövegeket olvas lassú szóképes formában 

Beszámol hangosan vagy némán olvasott szövegrészek tartalmáról 

kérdések segítségével, a szereplőket és eseményeket megnevezi 

A szövegértést bizonyító feladatokat old meg előkészítés után, 

segítséggel. 
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Felkészülés az olvasásra 

Tárgyak, képek, vizuális jelek 

azonosságának, hasonlóságának, 

különbözőségének megfigyelése, 

megfogalmazása. 

A rész-egész viszonyának megtapasztalása. 

Beszédhangok megkülönböztetése. 

Rövid-hosszú hangok differenciálása. 

Globálisan észlelt nyelvi egységek (szavak) 

hangokra bontása. 

A téri tájékozódás fejlesztése, irányok 

megnevezése. 

Szemfixáció erősítése. 

Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal 

kombinált (koncentrációs) játékos 

memóriagyakorlatok végzése. 

Szövegtanulási technikák megismerése. 

Jelek, piktogramok, rajzos utasítások 

felismerése, értelmezése. 

Az olvasás jelrendszere 

Betűk felismerése szavakban, szövegben. 

Az olvasás teljes jelrendszerének 

megtanulása (kis- és nagybetűk). 

Szótagok, szavak, mondatok, rövid szövegek 

olvasása szótagoló, ill. szóképes formában. 

Hangos olvasás gyakorlása. 

Törekvés a szöveghű olvasásra.  

Hangsúly, hanglejtés érzékeltetése. 

Az írott szöveg megértése 

Tájékozódás a tankönyvben. 

Tájékozódás a szövegben. 

Az adatok visszakeresése. 

Információk kiemelése.  

A megértés bizonyítása rajzzal, színezéssel. 

Szó és kép, illetve mondat és kép 

egyeztetése. 

Mondatok kiegészítése képek segítségével. 

Mondatok hangos és néma olvasása. 

Rövid szöveg hangos és néma olvasása. 

Az olvasmányhoz kapcsolódó személyes 

élmények felidézése és megosztása. 

Cím, szereplők, események megbeszélése. 

Olvasmányokhoz kapcsolódó feladatok 

megoldása (segítséggel, irányítással). 

Tartalom elmondása. 

A történet dramatizálása. 

Szerepjátékok, önismereti gyakorlatok 

végzése. 

 

 

Tudja a tárgyak, képek, vizuális jelek 

azonosságát, hasonlóságát, különbözőségét 

Tudja megfogalmazni 

 

Különböztesse meg a beszédhangokat 

Tudjon differenciálni a rövid és hosszú 

hangok között 

 

Ismerje az irányokat és nevezze meg 

Legyen képes kombinált játékos 

memóriagyakorlatok elvégzésére 

 

Legyen ismerete a szövegtanulási 

technikákról 

Ismerje fel és értelmezze a jeleket, 

piktogramokat, rajzos utasításokat 

Ismerje fel a tanult betűket szavakban, 

szövegben 

Ismerje meg az olvasás teljes jelrendszerét 

Legyen képes szótagoló, illetve szóképes 

olvasásra 

Tudjon hangosan olvasni 

Törekedje a szöveghű olvasásra a hangsúly, 

hanglejtés érzékeltetésével 

 

 

 

Tudjon tájékozódni 

tankönyvben 

szövegben 

Tudjon adatokat megkeresni 

Információt kiemelni 

Bizonyítsa a megértést rajzzal, színezéssel 

Legyen képes szó-kép, mondat-kép 

egyeztetésére 

Mondatokat tudjon kiegészíteni képek 

segítségével 

Próbálja meg a személyes élményeit 

felidézni és megosztani az olvasott szöveg 

alapján 

Tudja elmondani az olvasott címet, 

szereplőket, helyszínt 

Legyen képes a feladatok megoldására 

irányítással, segítséggel 

 

Tudjon 
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Közmondások, szólások jelentésének 

megbeszélése. 

Az erkölcsi és esztétikai értékrend 

formálása, a szöveg tartalmában rejlő 

nevelési lehetőségek felhasználásával. 

A műélvezet megtapasztalása a 

belefeledkezés, a játék öröme kapcsán 

tartalmat elmondani 

dramatizálni 

szerepjátékokat játszani 

Legyen befogadó a műélvezet 

megtapasztalására játék útján 

Fogalmak 

Azonos, egyforma, különböző, hang, betű, szótag, szó, mondat, szöveg, 

írásjel, pont, vessző, kérdőjel, felkiáltójel, kisbetű, nagybetű, nyomtatott 

betű, betűkártya,  nyelv, fogsor, szájpadlás, ajak, sor, oszlop, vízszintes, 

függőleges, bal, jobb, alatt, fölött, mellett, között, előtt, mögött, oldal, 

néma olvasás, hangos olvasás, cím, tartalom, cselekmény, szereplő, 

közmondás, szólás, szín. 

 

 

NAT témakör Írás, szövegalkotás 75 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Vizuális észlelés, formaérzékelés, emlékezet, sorrendiség területén 

fejlődjön 

Dominanciáját megerősítse 

Mozgáskoordináció, szem-kéz koordináció, finommozgás, 

összerendezett írásmozgás területén fejlődjön 

Szabályosan alakítsa és kapcsolja a nagybetűket, azokat vonalközbe 

helyezze  

Megismerje az írás funkcióját 

Megismerje az íráshasználati módokat: másolás, tollbamondás, 

emlékezetből írás 

Rendezett, tiszta írásmunkára törekedjen 

Kialakítsa az önellenőrzés, hibajavítás képességét 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Megismeri az írás teljes jelrendszerét (egyéni sajátosságok 

figyelembevételével) 

A kis- és nagybetűket szabályosan alakítja és kapcsolja 

Szavakat, rövid mondatokat másol előkészítéssel írott, nyomtatott 

szövegről. 3-4 betűből álló szavakat leír tollbamondás után. 

Begyakorolt szavakat leír emlékezetből 

Az írott nagybetűket alkalmazza másolásnál önállóan, 

tollbamondásnál előkészítés után 

Rendezett, olvasható írásképpel rendelkezik. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az írás jelrendszere 

Térbeli, síkbeli tájékozódás gyakorlása. 

Az irányok felismerése, megnevezése és 

összekapcsolása az irányokat kifejező 

szavakkal. 

Tudjon térben és síkban tájékozódni 

Ismerje fel, nevezze meg az irányokat 
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Az írófelületen való tájékozódás gyakorlása. 

Tájékozódás vonalközben. 

Nagymozgások, kismozgások végzése. 

Az íráshoz szükséges helyes testtartás 

kialakítása. 

A kézíráshoz szükséges ceruzafogás 

elsajátítása. 

Egyszerű formák vázolása, rajzolása, 

vonalkövetés, ráírás. 

Sorkövetés, sorváltási tevékenység. 

Betűelemek vázolása, elhelyezése a 

vonalközben, írása, kapcsolása. 

Írott nagybetűk vázolása, elhelyezése a 

vonalközben, írása. 

Írott kis- és nagybetűk összekapcsolása. 

Betűk írása tollbamondással. 

Írásjelek írása, alkalmazása. 

Szavak írása másolással, tollbamondással és 

emlékezetből. 

Magán- és mássalhangzók hosszúságának 

megfigyelése, jelölése. 

Szószerkezetek írása másolással, 

tollbamondással és emlékezetből. 

Nagybetűk alkalmazása nevek írása során. 

Mondatkezdő nagybetű használata. 

Önellenőrzés irányítással. 

Hibajavítás segítséggel. 

Tudjon tájékozódni az írófelületen, 

vonalközben 

Legyen képes nagy-, és kismozgások 

végzésére 

Tudjon helyes testtartással ülni írás közben 

Legyen képes a szükséges ceruzafogás 

elsajátítására 

Tudjon egyszerű formákat vázolni, rajzolni, 

ráírni 

Tudjon sort követni, sort váltani 

Tudjon betűelemeket vázolni, vonalközbe 

helyezni, írni, kapcsolni 

Tudjon írott nagybetűket vázolni, 

vonalközbe helyezni, írni 

Tudja a kis és nagybetűk összekapcsolását 

Legyen képes betűk tollbamondás írására 

Alkalmazza a tanult írásjeleket 

Tudjon szavakat másolással, emlékezetből és 

tollbamondás után leírni 

Ismerje a magán-, és mássalhangzók 

hosszúságának jelölését 

Tudjon 

Szószerkezeteket másolni 

Neveket nagybetűvel írni 

Mondatokat nagybetűvel írni 

Ismerje az önellenőrzés és hibajavítás 

lehetőségét irányítással, segítséggel 

Fogalmak 

Vonal, vonalköz, vastag vonal, segédvonal, margó, rajta, vissza, ráírás, 

grafitceruza, postairon, álló egyenes, fekvő egyenes, ferde egyenes, kör, 

csészevonal, kapuvonal, cseppvonal, fecskevonal, hullámvonal, írott kis- 

és nagybetű, írásjel, pont, kérdőjel, felkiáltójel, vessző, tollbamondás, 

másolás, ékezet, hiba, ellenőrzés, javítás. 

 

 

NAT témakör Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 32 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Fejlődjön az auditív és vizuális észlelés, -figyelem, -differenciálás 

területén 

Fejlődjön kommunikációs képességében, nonverbális 

kommunikációjában  

Bővítse szókincsét, növelje verbális emlékezetét 

Fejlődjön az időtartamok érzékelésének területén(hangok) 

Helyes beszédhangsúlyt alakítson ki 

A nyelvhasználatot megalapozza 

Használja a kis- és a nagybetűket 

Megalapozza a helyesírási készségét. 



151 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Szókincse gyarapszik 

Közreműködéik egyszerű üzenetek átadásában 

Kérdések és szemléltetés segítségével beszámol eseményekről 

Az írott nagybetűket alkalmazza másolásnál önállóan, tollbamondásnál 

előkészítés után 

Rendezett, olvasható írásképpel rendelkezik   

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Alapvető kommunikációs helyzetek nyelvi 

és magatartási mintái 

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és 

kapcsolat zárása: 

Társas nyelvi magatartás kialakítása 

(bemutatkozás, köszönés, megszólítás, kérés, 

megköszönés, kérdezés, válaszadás, 

búcsúzás). 

Beszélgetés, vita:  

Figyelem a kortárs és felnőtt 

beszélgetőtársra, részvétel a 

tanulócsoportban folyó beszélgetésben. 

Saját élmények egyszerű megfogalmazása. 

Helyzetfelismerés, alkalmazkodás a 

beszédhelyzethez.  

Nyelvi mintakövetés beszédben.  

Konkrét élethelyzetben megtapasztalható 

elemi erkölcsi fogalmak tisztázása. 

Szavak jelentése, szókincs 

Szókincsbővítés: tárgyakkal, képekkel, 

rokon értelmű és ellentétes jelentésű 

szavakkal, a szavak jelentésének sokoldalú 

érzékeltetésével. 

Hang, betű, szótag, szó 

Magánhangzók, mássalhangzók 

időtartamának megfigyelése, helyes ejtésük 

gyakorlása, jelölésük.  

Szótagolás tapssal, szótagok számlálása. 

Modalitás szerinti mondatfajták 

Kérdés, kijelentés és felszólítás 

mondathangsúlyának érzékeltetése 

mintakövetéssel. 

Alapvető nyelvhelyességi és helyesírási 

szabályok, írásjelek 

Hosszú mássalhangzók jelölése a szavakban 

másolással. 

Nagybetűk használata nevek írásakor és 

mondatkezdésnél.  

Mondatvégi írásjelek alkalmazása.  

 

 

 

Ismerje és tudja a kapcsolatfelvétel, 

kapcsolattartás és kapcsolat zárás 

forgatókönyvét 

 

 

 

Legyen képes beszélgetésre, vitára 

 

 

 

 

 

 

Próbálja meg képességeihez megfelelően a 

nyeli mintakövetést a beszédben 

Legyenek ismeretei  a szavak jelentésének 

sokoldalúságáról 

 

Ismerje a magánhangzók, mássalhangzók 

időtartamát, helyes ejtését, jelölését 

Tudjon szótagolni tapssal 

 

Tudjon kérdés, kijelentés, felszólítás 

mondathangsúlyát érzékeltetni 

mintakövetéssel 

 

Legyen képes másolással jelölni a hosszú 

mássalhangzókat a szavakban 

Ismerje a nagybetűk írásának szabályait 

nevekben, mondatban 

Alkalmazza a tanult mondatvégi írásjeleket 
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Fogalmak 

Bemutatkozás, köszönés, megszólítás, kérés, megköszönés, kérdezés, 

válaszadás, búcsúzás, beszélgetés, vita, vélemény, hang, betű, szótag, 

szótagolás, szó, mondat, írásjel, pont, kérdőjel, felkiáltójel, vessző, 

időtartam, hosszú, rövid, hangsúly, kisbetű, nagybetű, név.  

 

 

NAT témakör Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 29 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Fejlődjön az auditív és vizuális figyelem és emlékezet területén 

Fejlődjön a ritmusérzék területén 

Formálódjon az ítélőképesség, erkölcsi érzék területén 

Empátiakészségét növelje 

Szabálytudatát megerősítse 

Szóbeli szövegalkotás, kreativitás területén fejlődjön 

Szövegértő képességében fejlődjön. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 Kommunikációs készsége fejlődik 

Bekapcsolódik a beszélgetésekbe, kérdésekkel, válaszadással. 

 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Szerzők és művek 

Népköltészet 

Klasszikus magyar szerzők gyermekversei 

Kortárs magyar szerzők gyermekversei, 

meséi 

Mesehallgatás. 

Mondókák, kiszámolók, népi játékok, 

népdalok tanulása, eljátszása. 

Rövid gyermekversek, versrészletek 

meghallgatása, elolvasása, megtanulása. 

Rövid mesék olvasása. 

Epikus művekjellemzői 

Cselekmény megfogalmazása segítséggel. 

Szereplők tulajdonságainak és 

cselekedeteinek megítélése – a jó, a rossz, a 

szép, a csúnya fogalmának ismerete, 

használata. 

Lírai alkotások jellemzői 

Vers, versszak felismerése. 

Báb- és drámajátékok jellemzői 

A mesék cselekményénekeljátszása. 

Aktívan vegyen rész a mesehallgatásban, 

A mondókák, kiszámolók, népi játékok, 

népdalok, gyermekversek meghallgatásában, 

elolvasásában, tanulásában, eljátszásában 

Legyen képes rövid mesék elolvasására 

 

 

 

 

 

Segítséggel tudjon cselekményt 

megfogalmazni 

Ismerje fel a szereplők tulajdonságait, 

cselekedeteit 

 

Fogalmak 
Mese, vers, mondóka, kiszámoló, dal, népi játék, történet, szereplő, 

helyszín, báb, jó, rossz, szép, csúnya. 
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3. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

252 óra 

Beszédkészség fejlesztése, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és 

alkotása 

53 

Olvasás, az írott szöveg megértése 80 

Írás, szövegalkotás 46 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 50 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 23 

 

 

NAT témakör 
Beszédkészség fejlesztése, szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása 
53 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Fejlődjön a helyes artikuláció, tiszta ejtés, hangképzés, 

beszédhanghallás területén  

Növelje beszédkedvét, társalgási kedvét  

Képessé váljon alkalmazkodni a beszédhelyzethez 

Megfelelő hangerőt, hanglejtést, hangsúlyt, hangszínt, beszédritmust 

használjon 

Alkalmazza a verbális kommunikációs eszközöket a mindennapi 

érintkezés során 

Összefüggő beszédét továbbfejlessze az életkornak megfelelő 

témákban 

Szóbeli szövegek kommunikációs sémáit, nyelvi jellemzőit használja 

Szóbeli szövegalkotás, kommunikációs képesség, beszédkészség 

területén fejlődjön 

A mindennapi élet és a tankönyvek szókincsét ismeri 

Felismerje a helyzeteket, szituációhoz igazodó szóhasználattal 

rendelkezzen 

Ki tudja fejezni a beszélői szándékát   

Mondat- és szövegfonetikai eszközöket alkalmazza 

Képessé váljon memoriterek szöveghű tolmácsolására 

Formálódjon az empátia, szociális készségek területén. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Érzékeli a hangok hosszúságát 

Megfelelő beszédtempót, hangerőt, beszédtechnikát, hangsúlyt használ 

Kérdésekre adekvát választ ad a szituációnak megfelelően 

Önálló véleményt alkot 

Az életkornak megfelelő erkölcsi ítéletet alkot. 
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Beszédhallás, hallás utáni értés 

Helyes beszédlégzés megfigyelése és 

alkalmazása hangkapcsolatok, szósorok, 

szövegek, versek mondása során. 

Hangkapcsolatok tiszta ejtésének gyakorlása 

változó szó- és szövegkörnyezetben, 

toldalékos szavakban és a kiejtéstől eltérő 

hangkapcsolatokban. 

Hangkapcsolatok, szósorok ismétlése. 

Mondatfonetikai gyakorlatok végzése. 

Különböző beszédhelyzetnek megfelelő 

hangerő, hangszín, beszédtempó 

megválasztása, gyakorlása; ritmusváltás, 

hangerőváltás, szünettartás. 

Szókincs gyarapítása szógyűjtéssel, képek és 

kérdések segítségével; tulajdonságok 

gyűjtése, kiválasztása, mondatba foglalása. 

Rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak 

gyűjtése. 

Szavak mondatba helyezése, beépítése a 

beszédbe. 

Szókincs bővítése mondat és szöveg szinten. 

Egyes tantárgyak szakszavainak beépítése a 

mindennapi szóhasználatba. 

Beszédfejlettség 

Saját és közösségi élmények 

megfogalmazása. 

Mindennapi élmények, olvasmányok, 

látvány-, hang-, mozgóképélmények 

tartalmának felidézése, elmondása. 

Mindennapi élethelyzetekhez kapcsolódó 

szituációs gyakorlatok.  

Az iskolai életben előforduló események 

megbeszélése. 

Társas nyelvi magatartási formák 

gyakorlása: tematikus társalgás, 

üzenetközvetítés. 

Udvariassági formák gyakorlása: 

megszólítás, kérés, megköszönés, jókívánság 

megfogalmazása. 

Viselkedési normák betartása könyvtárban, 

színházban, múzeumban, kiránduláson, 

tömegközlekedés során. 

Szerepjátékok gyakorlása 

mesedramatizálással (bábjáték, árnyjáték). 

Véleményalkotás, mások véleményének 

meghallgatása. 

Alkalmazza a helyes beszédlégzés 

technikáját a hangkapcsolatok, szósorok, 

szövegek, versek elmondásakor 

Törekedjen a tiszta kiejtésre szó és 

szövegkörnyezetben, toldalékos szavakban, 

kiejtéstől eltérő szavakban, 

hangkapcsolatokban 

 

Legyen képes mondatfonetikai gyakorlatok 

végzésére 

Alkalmazza a különböző 

beszédhelyzetekben a megfelelő hangerőt, 

hangszínt, beszédtempót 

Tudjon ritmust, hangerőt váltani, szünetet 

tartani 

Tudjon szavakat gyűjteni, mondatba foglalni 

képek, kérdések segítségével 

Ismerje a rokon értelmű és ellentétes 

jelentésű szavak fogalmát 

Állítson össze szavakból mondatokat 

A mondatokat tudja beépíteni a beszédbe 

A különböző tantárgyak szakszavainak 

ismerete, beépítése a mindennapi 

szóhasználatába 

 

Tudjon megfogalmazni saját és közösségi 

élményeket 

Legyen képes felidézni, elmondani 

mindennapi élményeket, olvasmányokat, 

hang-, mozgóképélményeket 

 

Legyen képes a mindennapi élethelyzetekhez 

kapcsolódó szituációs gyakorlatokat 

elvégezni 

Tudjon iskolai életében előforduló 

eseményekről beszélgetni kortársaival, 

felnőttekkel 

Aktívan vegyen részt a társas nyelvi 

magatartási formák gyakorlásában: 

tematikus társalgás, üzenetközvetítés 

Ismerje, alkalmazza az udvariassági 

formákat 

Tartsa be a viselkedési normákat a 

könyvtárban, színházban, múzeumban, 

kiránduláson, tömegközlekedésben 

Tudjon szerepjátékokban, 

mesedramatizálásban aktívan részt venni  



155 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A jó, a rossz, a szép, a csúnya fogalmainak 

helyes megítélése és használata mindennapi 

élmények kapcsán folytatott 

beszélgetésekben. Az életkornak megfelelő 

erkölcsi választások.  

Memoriterek szöveghű tolmácsolása 

Nyelvtörők, kiszámolók tanulása. 

Verstanulás. 

Ünnepekhez, népszokásokhoz, jeles 

napokhoz kapcsolódó rövid versek 

megtanulása. 

Tanult szövegek (versek, nyelvtörők, 

kiszámolók) szöveghű és kifejező 

tolmácsolása.  

Ismert szövegek megjelenítése dramatikus 

játékkal. 

Próbáljon meg véleményt alkotni 

segítséggel, irányítással  

Hallgassa meg mások véleményét 

 

Legyen képes nyelvtörők, kiszámolók, 

versek szöveghű tanulására, kifejező 

előadásra 

 

 

 

 

 

Vegyen részt dramatikus játékok 

megjelenítésére 

Fogalmak 

Belégzés, kilégzés, hang, szó, mondat, szöveg, hangerő, hangsúly, tempó, 

valóság, mese, vers, mondóka, kiszámoló, nyelvtörő, érzés, érzelem, 

élmény, hangulat, vélemény, párbeszéd, időrend, sorrend, esemény, cím, 

jó, rossz, szép, csúnya. 

 

 

NAT témakör Olvasás, az írott szöveg megértése 80 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Akusztikus, vizuális megfigyelő- és differenciáló-képesség területén 

fejlődjön 

Téri, síkbeli tájékozódás, lateralitás területén fejlődjön 

Jeleket, rész-egész viszonyt felismerjen, sort alkosson 

Az olvasás teljes jelrendszerét elsajátítsa a tanulók egyéni 

sajátosságainak figyelembevételével 

A hangos olvasást megtanulja szóképes szinten 

Szavak, mondatok, rövid szövegek tartalmát megértse, értelmezze, a 

megértést bizonyítsa segítséggel, irányítással 

Bővítse szókincsét 

Képes legyen a néma olvasásra elemi szinten 

Szöveget elemezzen, lényeget kiemeljen, következtessen, 

összefüggéseket felismerjen 

Képeskönyvek, gyermekkönyvek bemutatása során az olvasás iránti 

érdeklődését felkeltse. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Önálló véleményt alkot 

Az életkornak megfelelő erkölcsi ítéletet alkot 

Szövegértést bizonyító egyszerű feladatokat megold, a szereplőket, 

helyszínt, időpontot megnevezi 

Az eseményeket sorba rendezi. 
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Az olvasás jelrendszere 

Rendszeres mesehallgatás a tanító 

tolmácsolásában vagy az 

infokommunikációs eszközök használatával. 

Olvasástechnika fejlesztését szolgáló 

gyakorlatok végzése. 

Hangerő, hangsúly, hanglejtés megfelelő 

használata. 

Az írásjelek, hangsúly- és  

értelemmódosító szerepének érzékeltetése 

hangos olvasásnál. 

Mondatok hangos és néma olvasása. 

Szövegek hangos és néma olvasása.  

Törekvés a pontos, kifejező, szöveghű 

olvasásra. 

Tájékozódás a szövegben. 

Válogató-, staféta- és párbeszédes formában 

a hangos olvasás gyakorlása. 

Az írott szöveg megértése 

Mondatok hangos és néma olvasása, 

tartalmának megértése. 

Rövid szöveg megismerése, tartalmának 

megértése. 

Rövid szöveg üzenetének, érzelmi 

tartalmának megértése. 

Az olvasmányhoz kapcsolódó személyes 

élmények felidézése és megfogalmazása 

szóban. 

Cím, szereplők, helyszín kiemelése, időpont 

megállapítása, cselekmény követése. 

Tanulság megfogalmazása segítséggel. 

Tartalom elmondása. 

Olvasmányokhoz kapcsolódó feladatok 

megoldása segítséggel, irányítással: 

A megértés bizonyítása rajzzal, színezéssel, 

Mondatok és képek egyeztetése, 

Szereplők tulajdonságainak felismerése, 

Dramatizálás. 

A műélvezet megtapasztalása a 

belefeledkezés, a játék, a humor, a képzelet, 

a ritmus és a zene révén. 

Közmondások, szólások, találós kérdések 

értelmezése. 

Versolvasás, verstanulás. 

Versek hangulatának átélése, belefeledkezés 

a ritmus, a zene révén. 

Ismerkedés a néphagyományokkal; ezek 

őrzése, ápolása. 

 

 

Vegyen részt a mesehallgatásban 

 

 

Legyen képes az olvasástechnika fejlesztő 

gyakorlatok elvégzésére 

Megfelelően használja a hangerőt, hangsúlyt, 

hanglejtést 

Próbáljon az írásjeleknek, hangsúly- és 

értelemmódosító szerepnek megfelelően 

hangosan olvasni 

 

 

Törekedjen a pontos, kifejező, szöveghű 

olvasásra 

Legyen képes válogató-, staféta- és 

párbeszédes formában hangosan olvasni 

Tudjon mondatokat hangos és néma 

olvasására 

Ismerje meg a rövid szövegek tartalmát, 

üzenetét, érzelmi tartalmát 

Legyen képes a személyes élményeinek 

felidézésére, megfogalmazására 

 

Tudja kiemelni a címet, szereplőket, 

helyszínt 

Tudja mikor játszódik 

Tudja követni a cselekményt 

Fogalmazza meg a tanulságot 

Legyen képes tartalomelmondására 

Tudja bizonyítani az olvasmányok 

megértését 

Rajzzal, színezéssel 

Mondat-kép egyeztetéssel 

Szereplők tulajdonságainak felismerésével 

Tudjon dramatizálni 

 

Tudja a versek hangulatát átérezni a ritmus, 

zene révén 

 

Ismerkedjen a néphagyományokkal, próbálja 

megőrizni, ápolni 

Ismerje az ünnepeket, népszokásokat rövid 

szövegeken keresztül 



157 
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Ünnepekhez, népszokásokhoz, jeles 

napokhoz kapcsolódó rövid szövegek 

olvasása, értelmezése. 

Fogalmak 
Stafétaolvasás, párbeszéd, gondolatjel, helyszín, időpont, találós kérdés, 

népszokás, hagyomány, szabály. 

 

 

NAT témakör Írás, szövegalkotás 46 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Auditív és vizuális észlelés, figyelem, differenciálás, emlékezet 

területén fejlődjön  

Képessé váljon a síkbeli tájékozódásra, irány- és aránykövetésre 

Szem-kéz koordinációjában, összerendezett írásmozgásában fejlődjön 

Készségszinten másolásjon (írottról és nyomtatottról)  

Látási-hallási megfigyeltetés után emlékezetből írjon 

Az önellenőrzés képességét szokásává tegye. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Mondatokat és rövid szövegeket másol írott és nyomtatott mintáról 

A begyakorolt alapszókészlet szavait leírja tollbamondással, 

emlékezetből való írással. 

Tiszta, rendezett, könnyen olvasható írásképet alakít ki. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az írás jelrendszere 

Az írástechnika gyakorlása. 

Betűalakítások és kapcsolások gyakorlása az 

új vonalrendszerben. 

Szavak, szószerkezetek, mondatok, 

összefüggő szövegek másolása (írottról, 

nyomtatottról). 

Szavak, rövid mondatok írása látási-hallási 

előkészítéssel, tollbamondással.  

Szavak, rövid mondatok írása emlékezetből. 

Írásjelek alkalmazása. 

Nagybetűk alkalmazása nevek és a 

mondatok írása során. 

Az íráshoz szükséges helyes testtartás 

megőrzése.  

Hibafelismerés, hibajavítás segítséggel. 

Szövegalkotás írásban 

Szavak gyűjtése és írása. 

Mondatok kiegészítése. 

Mondatbővítés. 

Mondatbefejezés. 

 

 

Alkalmazza az elsajátított írástechnikát 

 

 

Tudjon szavakat, szószerkezeteket, 

mondatokat, összefüggő szövegeket másolni 

írottról, nyomtatottról 

Legyen képes látási-hallási tollbamondás 

elvégzésére (szavak, rövid mondatok) 

Legyen képes emlékezetből írni szavakat, 

rövid mondatokat 

Tudjon: 

Szavak gyűjtésére, írására 

Mondatok kiegészítésére 

Mondatbővítésre 

Mondatbefejezésre 
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Fogalmak 

Egy-, két- és háromjegyű betű, írott kis- és nagybetű, írásjel, pont, 

kérdőjel, felkiáltójel, vessző, tollbamondás, másolás, ékezet, hiba, 

ellenőrzés, javítás, szöveg, szó, mondat, cím, vélemény, értesítés, meghívó, 

hirdetés, sms, e-mail, rendezett íráskép. 

 

 

NAT témakör Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 50 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Kommunikációs képesség területén fejlődjön 

Szókincse gyarapodjon 

A nyelvhasználatát pontosítsa szótani, hangtani ismeretek 

tudatosításával 

Fonematikus észlelés és verbális emlékezet területén fejlődjön  

Fejlessze a helyesírását  másolással, tollbamondással.  

A kiejtés, szóelemzés elvét alkalmazza a begyakorolt szókészletben, 

analizáljon, szintetizáljon 

Fejlődjön a közlési helyzethez alkalmazkodó nyelvhasználat területén. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Mondatokat és rövid szövegeket másol írott és nyomtatott mintáról 

A begyakorolt alapszókészlet szavait leírja tollbamondással, 

emlékezetből való írással 

Tiszta, rendezett, könnyen olvasható írásképet alakít ki. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Alapvető kommunikációs helyzetek nyelvi 

és magatartási mintái 

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és 

kapcsolatzárás: 

Részvétel a tanulócsoportban folyó 

beszélgetésben, 

Társas nyelvi magatartási formák 

alkalmazása. 

Beszélgetés, vita:  

Helyzetfelismerés, alkalmazkodás a 

beszédhelyzethez,  

A vitakultúra formálása,  

Vélemény megfogalmazása, megosztása. 

Nyelvi mintakövetés beszédben és írásban.  

A tanult nyelvi fordulatok alkalmazása 

tanulási helyzetben, spontán beszédben. 

Az életkornak megfelelő erkölcsi választás 

és értékelés. 

Szavak jelentése, szókincs 

Állandósult szókapcsolatok értelmezése. 

Közmondások, szólások értelmezése. 

A szókincs folyamatos gyarapodása. 

 

 

 

Ismerje és tudja a kapcsolatfelvétel, 

kapcsolattartás és kapcsolat zárás 

forgatókönyvét 

 

Legyen képes beszélgetésre, vitára 

 

Értelmezze: 

Állandósult szókapcsolatokat 

Közmondásokat 

Szólásokat 

Különböztesse meg a hangot és a betűt 

Tudja a magánhangzók, mássalhangzók 

időtartamának jelölését, szavak végén, 

helyesírása 

 

 

Figyelje meg és ismerje fel a mondatfajtákat 

Helyesen használja a mindennapi beszédben 
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Hang, betű, szótag, szó, szótő, toldalék 

Hang és betű megkülönböztetése. 

A magánhangzók és mássalhangzók 

időtartama: 

Megfigyelése, 

Jelölése begyakorolt szóanyagban. 

Megfigyelése a szavakban és a szavak 

végén,  

Helyesírása begyakorolt szókészletben. 

Modalitás szerinti mondatfajták 

Mondatfajták: közlés, kérdés, felkiáltás, 

óhajtás, felszólítás 

Megfigyelése,  

Felismerése olvasott szövegekben,  

Helyes használata a mindennapi beszédben 

Alapvető nyelvhelyességi és helyesírási 

szabályok, írásjelek 

Írásjelek megfigyelése, használata a 

mondatok végén előkészítés után. 

A „j” hang kétféle jelölése begyakorolt 

alapszókészletben. 

A szóvégi -ó, -ő, -ú, -ű jelölésének 

gyakorlása megadott szókészletben.  

Szótagolás, szavak csoportosítása 

szótagszám szerint.  

A mondat szavakra tagolása. 

 

Tudja a j hang kétféle jelölését 

 

 

Alkalmazza a szóvégi –ó-ő-ú-ű jelöléseket 

Tudjon szótagolni, szavakat csoportosítani a 

szótagszámok alapján 

 

Tudjon mondatokat szavakra bontani, 

tagolni 

Fogalmak 

Hang, betű, szótag, szótagolás, szó, mondat, írásjel, pont, kérdőjel, 

felkiáltójel, vessző, kötőjel, időtartam, hosszú, rövid, hangsúly, kisbetű, 

nagybetű, név, magánhangzó, mássalhangzó, kijelentő mondat, kérdő 

mondat, felszólító mondat, felkiáltó mondat, óhajtó mondat, közlés, 

kijelentés, megállapítás, kérdés, érdeklődés, tudakozódás, kérés, tiltás, 

parancs, utasítás, öröm, fájdalom, meglepődés, kívánság, melléknév, 

tulajdonság, ige, cselekvés, történés, főnév, köznév, tulajdonnév, 

számnév, határozott, határozatlan. 

 

 

NAT témakör Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 23 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Auditív, vizuális figyelem és emlékezet területén fejlődjön  

Fejlődjön az időbeli tájékozódásban, sorrendiségben  

Szövegértő képességében fejlődjön  

Szóbeli szövegalkotásban fejlődjön 

Formálja erkölcsi érzékét, ítélőképességét  

Kommunikációs készségét, együttműködési készségét megerősítse 

Empátia, kreativitás területén fejlődjön  

Megtapasztalja az olvasás örömét és a mű élvezetét  
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A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A megtanulandó memoritereket képességi szintnek megfelelően 

tolmácsolja 

Egyéni fejlettségi szintnek megfelelően részt vesz  a dramatikus, 

szerep- és szituációs játékokban. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Ajánlott szerzők és művek 

Népköltészet 

Mondókák, kiszámolók meghallgatása, 

olvasása. 

Népi játékok eljátszása. 

Találós kérdések olvasása. 

Magyar és más népek meséinek olvasása. 

Klasszikus magyar szerzők gyermekversei, 

meséi, elbeszélései 

Klasszikus európai szerzők gyermekversei, 

meséi, elbeszélései 

Kortárs magyar szerzők gyermekversei, 

meséi, elbeszélései 

Ajánlott magyar szerzők és művek: 

Bartos Erika: Budapest 

Csukás István: Sün Balázs 

Fazekas Anna: Télapó, Szüret 

Gárdonyi Géza: Gólyák 

Gryllus Vilmos: Hallgatag erdő 

József Attila: Betlehemi királyok, Altató, 

Móra Ferenc: Tükrös Kata, A pillangók 

királya, , Sose volt király bánata,  

Móricz Zsigmond: Iciri-piciri, A köszöntő, A 

török és a tehenek 

Nemes Nagy Ágnes:  Lila fecske, Nyári rajz 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal (részlet)  

Szabó Lőrinc: A szél meg a nap, Esik a hó,  

Weöres Sándor: Vásár (részlet), Ha vihar jő 

a magasból, Újesztendő, Száncsengő, 

Galagonya,  

Zelk Zoltán: A tölgyfa születésnapja, Köd és 

fény, Télapó és a hóember, Október, Hova 

futsz, te kicsi őz?, Az állatok iskolája, 

Mikulás bácsi csizmája 

Gyermekversek olvasása. 

Könyvtárlátogatás. 

Epikus művek jellemzői 

Rövid epikai művek, népköltészeti 

alkotások, elbeszélések hangos és néma 

olvasása. 

A történet idejének és helyszínének 

azonosítása. 

 

 

 

Aktívan vegyen rész a mesehallgatásban, 

A mondókák, kiszámolók, népi játékok, 

népdalok, gyermekversek meghallgatásában, 

elolvasásában, tanulásában, eljátszásában 

Legyenek ismeretei a magyar és más népek 

meséiről 

 

 

Tudja az alapvető viselkedési normákat 

alkalmazni a könyvtárban 

 

 

 

 

Ismerkedjen meg a korosztályának 

megfelelő epikai művekkel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktívan vegyen részt a népi játékok, 

népdalok, mesék meghallgatásában, 

elolvasásában, tanulásában, eljátszásában 
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Az események sorrendjének, 

összefüggéseinek megállapítása segítséggel. 

Történet főszereplőinek azonosítása. 

Tartalommondás; a cím és a szöveg 

kapcsolatának magyarázata; címadás 

gyakorlása. 

Szereplők tulajdonságainak és 

cselekedeteinek megítélése – a jó, a rossz, a 

szép, a csúnya fogalma. 

Báb- és drámajátékok jellemzői 

Népi játékok játszása. 

Mese, meserészlet megtanulása, közös 

eljátszása, előadása. 

Mindennapi konfliktusok átélése dramatikus 

játékban (pl. Bábjáték). 

Fogalmak 

Író, költő, valóság, mese, népmese, vers, verssor, versszak, rím, refrén, 

mondóka, kiszámoló, dal, népi játék, történet, szereplő, főszereplő, 

helyszín, párbeszéd, hangulat, ellentét, ismétlés, jó, rossz, szép, csúnya. 
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4. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

252 óra 

Beszédkészség fejlesztése, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és 

alkotása 

54 

Olvasás, az írott szöveg megértése 80 

Írás, szövegalkotás 45 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 50 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 23 

 

 

NAT témakör 
Beszédkészség fejlesztése, szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása 
54óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Fejlődjön a helyes artikuláció, tiszta ejtés, hangképzés, 

beszédhanghallás területén 

Beszédkedvét, társalgási kedvét növelje 

Alkalmazkodjon a beszédhelyzethez 

Megfelelő hangerőt, hanglejtést, hangsúlyt, hangszínt, beszédritmust 

használjon 

A verbális kommunikációs eszközöket alkalmazza a mindennapi 

érintkezés során 

Törekedjen a mások számára érthető és kifejező beszédre 

Fejlődjön az összefüggő beszéd területén az életkornak megfelelő 

témákban 

Szóbeli szövegek kommunikációs sémáit, nyelvi jellemzőit használja 

Szóbeli szövegalkotás, kommunikációs képesség, beszédkészség 

területén fejlődjön  

A mindennapi élet és a tankönyvek szókincsét ismerje 

Felismerje a helyzeteket, igazodjon a szituációhoz, beszédtartalomnak 

megfelelő szóhasználattal rendelkezzen 

A beszélői szándékot és az érzelmeket ki tudja fejezni 

Alkalmazza a mondat- és szövegfonetikai eszközöket  

Memoriterek szöveghűen tolmácsoljon 

Fejlődjön az ítélőképesség, erkölcsi érzék területén. 
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A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Érzékelteti a hangok hosszúságát  

Beszédtempója, hangereje, beszédtechnikája, hangsúlya megfelelő 

A megtanulandó memoritereket képességi szintnek megfelelően 

tolmácsolja 

Egyéni fejlettségi szintnek megfelelően vesz részt  a dramatikus, 

szerep- és szituációs játékokban 

A megismert nyelvi formákat alkalmazza a társas érintkezésben 

Kérdésekre adekvát válaszokat ad a szituációnak megfelelően 

Önálló véleményt alkot 

Az életkornak megfelelő erkölcsi ítéletet alkot 

A környezet tárgyairól, eseményekről, élményekről három-négy 

összefüggő mondat megfogalmaz 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Beszédhallás, hallás utáni értés 

Helyes beszédlégzés alkalmazása 

hangkapcsolatok, szósorok, szövegek, versek 

mondása során. 

Hangkapcsolatok tiszta ejtésének gyakorlása 

változó szó- és szövegkörnyezetben, 

toldalékos szavakban és a kiejtéstől eltérő 

hangkapcsolatokban. 

Hangkapcsolatok, szósorok ismétlése. 

Mondatfonetikai gyakorlatok végzése. 

Különböző beszédhelyzetnek megfelelő 

hangerő, hangszín, beszédtempó 

megválasztása, gyakorlása; ritmusváltás, 

hangerőváltás, szünettartás. 

Szókincs gyarapítása szógyűjtéssel, képek és 

kérdések segítségével; tulajdonságok 

gyűjtése, kiválasztása, mondatba foglalása. 

Rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak 

gyűjtése. 

Szavak mondatba helyezése, beépítése a 

beszédbe. 

Szókincs bővítése mondat és szöveg szinten. 

Egyes tantárgyak szakszavainak beépítése a 

mindennapi szóhasználatba. 

Segítséggel három-négy mondat összefűzése 

az időrend betartásával 

Beszédfejlettség 

Saját és közösségi élmények 

megfogalmazása. 

Mindennapi élethelyzetekhez kapcsolódó 

szituációs gyakorlatok.  

Az iskolai életben előforduló események 

megbeszélése. 

Alkalmazza a helyes beszédlégzés 

technikáját a hangkapcsolatok, szósorok, 

szövegek, versek elmondásakor 

Törekedjen a tiszta kiejtésre szó és 

szövegkörnyezetben, toldalékos szavakban, 

kiejtéstől eltérő szavakban, 

hangkapcsolatokban 

Legyen képes mondatfonetikai gyakorlatok 

végzésére 

Alkalmazza a különböző 

beszédhelyzetekben a megfelelő hangerőt, 

hangszínt, beszédtempót 

Tudjon ritmust, hangerőt váltani, szünetet 

Tartani 

Tudjon szavakat gyűjteni, mondatba foglalni 

képek, kérdések segítségével 

Ismerje a rokon értelmű és ellentétes 

jelentésű szavak fogalmát 

Állítson össze szavakból mondatokat 

A mondatokat tudja beépíteni a beszédbe 

Egyes tantárgyak szakszavainak ismerete, 

beépítése a mindennapi szóhasználatába 

 

Tudjon segítséggel időrend betartása mellett 

3-4 mondatot összefűzni 

 

Tudjon megfogalmazni saját és közösségi 

élményeket 

Legyen képes a mindennapi élethelyzetekhez 

kapcsolódó szituációs gyakorlatokat 

elvégezni 

Tudjon iskolai életében előforduló 

eseményekről beszélgetni kortársaival, 

felnőttekkel 
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Bekapcsolódás társak és felnőttek beszédébe 

(figyelem a kortárs és felnőtt 

beszélgetőtársra). 

Beszédpartnerhez alkalmazkodó nyelvi 

formák használata. 

Társas nyelvi magatartási formák 

gyakorlása: tematikus társalgás, 

üzenetközvetítés. 

Udvariassági formák gyakorlása: 

megszólítás, kérés, megköszönés, jókívánság 

megfogalmazása. 

Viselkedési normák betartása könyvtárban, 

színházban, múzeumban, kiránduláson, 

tömegközlekedés során. 

Irodalmi szövegek reprodukálása az irodalmi 

élményszerzés érdekében. 

Címadási gyakorlatok.  

Önismereti gyakorlatok. 

Véleményalkotás, mások véleményének 

meghallgatása. 

A jó, a rossz, a szép, a csúnya fogalmainak 

helyes megítélése és használata mindennapi 

élmények kapcsán folytatott 

beszélgetésekben.  

Különböző magatartásformák elemzése, 

értékelése. 

Az életkornak megfelelő erkölcsi 

választások.  

Memoriterek szöveghű tolmácsolása 

Mimetizálás (arcjáték, tekintet, 

gesztikuláció, testtartás használata a 

helyzethez alkalmazkodóan). 

Nyelvtörők, kiszámolók tanulása. 

Verstanulás. 

Ünnepekhez, népszokásokhoz, jeles 

napokhoz kapcsolódó rövid versek 

megtanulása. 

Tanult szövegek (versek, nyelvtörők, 

kiszámolók) szöveghű és kifejező 

tolmácsolása.  

Ismert szövegek megjelenítése dramatikus 

játékkal. 

Különféle dramatikus formák kipróbálása 

(pl. Bábjáték, árnyjáték, némajáték, 

versmondás, helyzetgyakorlat). 

Kapcsolódjon be a társak és a felnőttek 

beszélgetésébe 

Használja a beszédpartnerhez alkalmazkodó 

nyelvi formákat 

Aktívan vegyen részt a társas nyelvi 

magatartási formák gyakorlásában: 

tematikus társalgás, üzenetközvetítés 

Ismerje, alkalmazza az udvariassági 

formákat 

 

Tartsa be a viselkedési normákat a 

könyvtárban, színházban, múzeumban, 

kiránduláson, tömegközlekedésben 

Próbáljon irodalmi szövegeket reprodukálni 

az irodalmi élményszerzés érdekében 

Végezzen címadási és önismereti 

gyakorlatokat 

Lehetőség szerint alkosson véleményt 

Hallgassa meg mások véleményt 

 

Vegyen részt a különböző magatartásformák 

elemzésében, értékelésében 

 

 

Mimetizáljon (arcjáték, tekintet, 

gesztikuláció, testtartás) 

 

Legyen képes nyelvtörők, kiszámolók, 

versek szöveghű tanulására, kifejező 

előadásra 

Vegyen részt dramatikus játékok 

megjelenítésére 

Próbáljon ki különféle dramatikus formákat 

(bábjáték, árnyjáték, némajáték, 

helyzetgyakorlat) 

Fogalmak 

Belégzés, kilégzés, hang, szó, mondat, szöveg, hangerő, hangsúly, tempó, 

valóság, mese, vers, mondóka, kiszámoló, nyelvtörő, érzés, érzelem, 

élmény, hangulat, vélemény, vita, párbeszéd, rokon értelmű szavak, 
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ellentétes jelentésű szavak, időrend, sorrend, esemény, cím, jó, rossz, szép, 

csúnya. 

 

 

NAT témakör Olvasás, az írott szöveg megértése 80 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Folyamatos olvasás képességét kialakítsa, szöveghű olvasásra 

törekvése erősödjön 

Megfelelő olvasási tempót kialakítsa 

Hangos olvasásnál megfelelő hangsúlyt, hangerőt, hanglejtést 

érzékeltessen 

A szövegértés területén egyre önállóbbá váljon 

Szöveget elemezzen, lényeget kiemeljen, következtessen, 

összefüggéseket felismerjen 

Az információkereső technikákat megalapozza 

Fejlődjön a kifejező olvasás képességében 

Az olvasást megszeresse. 

Az erkölcsi és esztétikai értékrend területén formálódjon 

Fejlődjön a fantázia, kreativitás, beleélő képesség területén 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes folyamatos, szöveghű olvasásra, megfelelő hangsúlyozással 

Olvasott szövegrészek, szövegek tartalmáról beszámol segítséggel 

Szövegértést bizonyító egyszerű feladatokat megold 

Szereplőket, helyszínt, időpontot megnevez, az eseményeket sorba 

rendezi 

Szövegelemzést végez segítséggel 

Összefüggéseket észrevesz a szövegben. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az olvasás jelrendszere 

Rendszeres mese, történet hallgatása, 

olvasása az infokommunikációs eszközök 

használatával. 

Olvasástechnika fejlesztését szolgáló 

gyakorlatok végzése. 

Hangerő, hangsúly, hanglejtés megfelelő 

használata. 

Az írásjelek hangsúly- és  

értelemmódosító szerepének érzékeltetése 

hangos olvasásnál. 

Mondatok hangos és néma olvasása. 

Szövegek hangos és néma olvasása.  

Törekvés a pontos, kifejező, szöveghű 

olvasásra. 

Tájékozódás a szövegben. 

Válogató-, staféta- és párbeszédes formában 

a hangos olvasás gyakorlása. 

Az írott szöveg megértése 

 

 

Hallgasson rendszeresen mesét, történetet 

Használja az infokommunikációs eszközöket 

 

Legyen képes az olvasástechnika fejlesztő 

gyakorlatok elvégzésére 

Megfelelően használja a hangerőt, hangsúlyt, 

hanglejtést 

Próbáljon az írásjeleknek, hangsúly- és 

értelemmódosító szerepnek megfelelően 

hangosan olvasni 

 

Törekedjen a pontos, kifejező, szöveghű 

olvasásra 

 

 

Legyen képes válogató-, staféta- és 

párbeszédes formában hangosan olvasni 
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Mondatok hangos és néma olvasása, 

tartalmának megértése. 

Rövid szöveg megismerése, tartalmának 

megértése. 

Rövid szöveg üzenetének, érzelmi 

tartalmának megértése. 

Az olvasmányhoz kapcsolódó személyes 

élmények felidézése és megfogalmazása 

szóban. 

Cím, szereplők, helyszín kiemelése, időpont 

megállapítása, cselekmény követése. 

Tanulság megfogalmazása segítséggel. 

Tartalom elmondása. 

Szövegösszefüggések keresése. 

Olvasmányokhoz kapcsolódó feladatok 

megoldása segítséggel, irányítással: 

A megértés bizonyítása rajzzal, színezéssel, 

Mondatok és képek egyeztetése, 

Szereplők tulajdonságainak felismerése, 

Vázlatkészítés rajzzal, szöveg 

kiegészítésével, 

Mondatok kiegészítése, tagmondatok 

összekapcsolása. 

Dramatizálás. 

Ismerettartalmú szövegek olvasásával 

információkereső technikák alkalmazása: 

Az adatok visszakeresése, 

Információk kiemelése.  

A műélvezet megtapasztalása a 

belefeledkezés, a játék, a humor, a képzelet, 

a ritmus és a zene révén. 

Közmondások, szólások, találós kérdések 

értelmezése. 

Versolvasás, verstanulás. 

Versek hangulatának átélése, belefeledkezés 

a ritmus, a zene révén. 

Ismerkedés a néphagyományokkal; ezek 

őrzése, ápolása. 

Ünnepekhez, népszokásokhoz, jeles 

napokhoz kapcsolódó rövid szövegek 

olvasása, értelmezése. 

Gyermeklexikon használata. 

Ismerkedés gyermekújságokkal. 

Tudjon mondatokat hangosan és némán 

olvasni, tartalmat megérteni 

Ismerje meg a rövid szövegek tartalmát, 

üzenetét, érzelmi tartalmát 

Legyen képes a személyes élményeinek 

felidézésére, megfogalmazására 

Tudja kiemelni a címet, szereplőket, 

helyszínt 

Tudja mikor játszódik 

Tudja követni a cselekményt 

Fogalmazza meg a tanulságot 

Legyen képes tartalomelmondására 

Tudjon szövegösszefüggéseket megkeresni 

Tudja bizonyítani az olvasmányok 

megértését 

Rajzzal, színezéssel 

Mondat-kép egyeztetéssel 

Szereplők tulajdonságainak felismerésével 

Vázlatkészítésével rajzzal, szöveggel 

Tagmondatok összekapcsolásával 

Mondatkiegészítéssel 

 

 

Tudjon dramatizálni 

Ismerje az ismerettartalmú szövegek 

olvasásával információkereső technikájának 

alkalmazását 

Adatok kikeresését 

Információk kiemelését 

Tudja a versek hangulatát átérezni a ritmus, 

zene révén 

 

Ismerkedjen a néphagyományokkal, próbálja 

megőrizni, ápolni 

Ismerje az ünnepeket, népszokásokat rövid 

szövegeken keresztül 

Tudja a gyermeklexikon használatát 

Ismerkedjen meg gyermekújságokkal 

Fogalmak 
Stafétaolvasás, párbeszéd, gondolatjel, bekezdés, helyszín, időpont, vázlat, 

találós kérdés, népszokás, hagyomány, szabály. 
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NAT témakör Írás, szövegalkotás 45 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Fejlődjön az auditív és vizuális észlelés, figyelem, differenciálás, 

emlékezet területén 

Síkban tájékozódjon, irányt- és arányt kövessen 

Részt és egészt megfigyeljen 

Fejlődjön szem-kéz koordináció, összerendezett írásmozgás területén 

Az írástechnikát automatikusan alkalmazza 

Készségszinten másoljon (írottról és nyomtatottról) rövid szövegeket  

Mondatokat írjon tollbamondással, látási-hallási megfigyeltetés után 

emlékezetből írással 

Eszközszintű íráshasználatot érjen el az írásos feladatmegoldásokban 

Fejlődjön az önálló szövegalkotás területén 

Az önellenőrzés képességét szokássá alakítsa 

Lendületes, esztétikus írásképet alakítson ki. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Mondatokat és rövid szövegeket másol nyomtatott mintáról 

A begyakorolt alapszókészlet szavait leírja tollbamondással, 

emlékezetből való írással 

Előkészítés után 4-5 mondatból álló szöveget leír tollbamondás után 

Az írott nagybetűket alkalmazza 

Az írásos feladatokat  fokozódó önállósággal oldja meg 

A tanult nyelvhelyességi és helyesírási ismereteket alkalmazza 

Képes az önellenőrzésre, hibajavításra 

Tiszta, rendezett, könnyen olvasható írásképpel rendelkezik. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az írás jelrendszere 

Az írástechnika gyakorlása. 

Segédvonal nélküli füzet használata. 

Betűalakítások és kapcsolások gyakorlása az 

új vonalrendszerben. 

Szavak, szószerkezetek, mondatok, 

összefüggő szövegek másolása (írottról, 

nyomtatottról). 

Szavak, rövid mondatok írása látási-hallási 

előkészítéssel, tollbamondással.  

Szavak, rövid mondatok írása emlékezetből. 

Írásjelek alkalmazása. 

Nagybetűk alkalmazása nevek és a 

mondatok írása során. 

Az írástempó fokozása, a folyamatos, 

lendületes írás gyakorlása. 

Az íráshoz szükséges helyes testtartás 

megőrzése.  

Hibafelismerés, hibajavítás segítséggel. 

Szövegalkotás írásban 

Szavak gyűjtése és írása. 

Mondatok kiegészítése. 

 

 

Alkalmazza az elsajátított írástechnikát 

Tájékozódjon a segédvonal nélküli füzetben 

 

Tudjon szavakat, szószerkezeteket, 

mondatokat, összefüggő szövegeket másolni 

írottról, nyomtatottról 

Legyen képes látási-hallási tollbamondás 

elvégzésére (szavak, rövid mondatok) 

Legyen képes emlékezetből írni szavakat, 

rövid mondatokat 

Alkalmazza az írásjeleket 

Alkalmazza a nagybetűket nevek és 

mondatok írása során 

Legyen képes írástempójának fokozására 

Tudjon folyamatosan, lendületesen írni 
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Mondatbővítés. 

Mondatbefejezés. 

Mondatalkotás. 

Címadás. 

Szövegalkotás mondatok 

összekapcsolásával. 

Meghívó megfogalmazása, megírása. Rövid 

szöveges üzenetek írása sms és e-mail 

formában. Két-három soros jellemzés 

megfogalmazása, leírása. Gondolatok, 

érzelmek, vélemények kifejezése írásban. 

Legyen képes: 

Szavak gyűjtésére, írására 

Mondatok kiegészítésére 

Mondatbővítésre 

Mondatbefejezésre 

Mondatalkotásra 

Címadásra 

Meghívót megfogalmazni 

Sms-t írni 

E-mailt írni 

Gondolatait, érzelmeit, véleményét kifejezni 

Fogalmak 

Egy-, két- és háromjegyű betű, írott kis- és nagybetű, írásjel, pont, 

kérdőjel, felkiáltójel, vessző, tollbamondás, másolás, ékezet, hiba, 

ellenőrzés, javítás, szöveg, szó, mondat, cím, vélemény, értesítés, meghívó, 

hirdetés, sms, e-mail, rendezett íráskép. 

 

 

NAT témakör Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 50 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Fejlődjön kommunikációs képességében, gyarapítsa szókincsét 

A nyelvhasználatát pontosítsa szótani, hangtani ismeretek 

tudatosításával 

A helyesírását megalapozza, fejlessze másolással, tollbamondással, 

emlékezetből írással 

A kiejtés, szóelemzés elvét alkalmazza a begyakorolt szókészletben, 

analizáljon, szintetizáljon 

A közlési helyzethez alkalmazkodó nyelvhasználatban fejlődjön 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A megismert nyelvi formákat alkalmazza a társas érintkezésben 

Kérdésekre adekvát válaszokat ad a szituációnak megfelelően 

Önálló véleményt alkot 

Az életkornak megfelelő erkölcsi ítéletet alkot. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Alapvető kommunikációs helyzetek nyelvi 

és magatartási mintái 

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és 

kapcsolatzárás: 

Részvétel a tanulócsoportban folyó 

beszélgetésben, 

Társas nyelvi magatartási formák 

alkalmazása. 

Beszélgetés, vita:  

Helyzetfelismerés, alkalmazkodás a 

beszédhelyzethez,  

 

Ismerje és tudja a kapcsolatfelvétel, 

kapcsolattartás és kapcsolat zárás 

forgatókönyvét 

 

Legyen képes  

Beszélgetésre 

 Vitára 

Vélemény megfogalmazására, megosztására 

 Nyelvi mintakövetésre 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A vitakultúra formálása,  

Vélemény megfogalmazása, megosztása. 

Nyelvi mintakövetés beszédben és írásban.  

A tanult nyelvi fordulatok alkalmazása 

tanulási helyzetben, spontán beszédben. 

Az életkornak megfelelő erkölcsi választás 

és értékelés. 

Szavak jelentése, szókincs 

Szavak csoportosítása jelentésük szerint: 

Rokon értelmű szavak,  

Több jelentésű szavak,  

Azonos alakú szavak.  

Állandósult szókapcsolatok értelmezése. 

Közmondások, szólások értelmezése. 

A szókincs folyamatos gyarapodása. 

Hang, betű, szótag, szó, szótő, toldalék 

Hang és betű megkülönböztetése. 

A magánhangzók és mássalhangzók 

időtartama: 

Megfigyelése, 

Jelölése begyakorolt szóanyagban. 

Toldalékos szó megfigyelése, szótő és 

toldalék elkülönítése. 

A kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok 

Megfigyelése a szavakban és a szavak 

végén,  

Helyesírása begyakorolt szókészletben. 

Modalitás szerinti mondatfajták 

Mondatfajták: közlés, kérdés, felkiáltás, 

óhajtás, felszólítás 

Megfigyelése,  

Felismerése olvasott szövegekben,  

Helyes használata a mindennapi beszédben,  

Írásbeli gyakorlása. 

Alapvető nyelvhelyességi és helyesírási 

szabályok, írásjelek 

Írásjelek megfigyelése, használata a 

mondatok végén előkészítés után. 

A „j” hang kétféle jelölése begyakorolt 

alapszókészletben. 

A szóvégi -ó, -ő, -ú, -ű jelölésének 

gyakorlása megadott szókészletben.  

Szótagolás, szavak csoportosítása 

szótagszám szerint. 

Az elválasztás eseteinek megfigyelése.  

A teljes ábécé, betűrend ismerete. 

A mondat szavakra tagolása. 

 

 

 

 

 

 

Tudja a szavakat csoportosítani jelentésük 

szerint 

 

 

Értelmezze állandósult szókapcsolatokat 

Értelmezze a közmondásokat, szólásokat 

 

 

Különböztesse meg a hangot és a betűt 

Tudja a magánhangzók, mássalhangzók 

időtartamának jelölését, szavak végén, 

helyesírása 

 

Ismerje a szótő és a toldalék fogalmát 

 

Figyelje meg a kiejtéstől eltérő 

hangkapcsolatokat 

 

 

Figyelje meg és ismerje fel a mondatfajtákat 

Helyesen használja a mindennapi beszédben 

 

Tudja a j hang kétféle jelölését 

 

Alkalmazza a szóvégi –ó-ő-ú-ű jelöléseket 

 

Tudjon szótagolni, szavakat csoportosítani a 

szótagszámok alapján 

Tudjon elválasztani 

Ismerje a magyar ABC-t 

Tudjon betűrendbe sorolni 

Tudjon mondatokat szavakra bontani, 

tagolni 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fogalmak 

Hang, betű, szótag, szótagolás, szó, mondat, írásjel, pont, kérdőjel, 

felkiáltójel, vessző, kötőjel, időtartam, hosszú, rövid, hangsúly, kisbetű, 

nagybetű, név, magánhangzó, mássalhangzó, kijelentő mondat, kérdő 

mondat, felszólító mondat, felkiáltó mondat, óhajtó mondat, közlés, 

kijelentés, megállapítás, kérdés, érdeklődés, tudakozódás, kérés, tiltás, 

parancs, utasítás, öröm, fájdalom, meglepődés, kívánság, melléknév, 

tulajdonság, ige, cselekvés, történés, főnév, köznév, tulajdonnév, 

számnév, határozott, határozatlan. 

 

 

NAT témakör Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 23 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Fejlődjön az auditív, vizuális figyelem és emlékezet területén 

Fejlődjön az időbeli tájékozódás, sorrendiség területén 

Fejlődjön szövegértő képességében  

Fejlődjön a szóbeli szövegalkotás területén 

Formálódjon erkölcsi érzék, ítélőképesség tekintetében 

Az olvasás örömét és a mű élvezetét megtapasztalja. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Négy-öt  verset ismer 

A megtanulandó memoritereket képességi szintnek megfelelően 

tolmácsolja 

Egyéni fejlettségi szintnek megfelelően részt vesz  a dramatikus, 

szerep- és szituációs játékokban. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Ajánlott szerzők és művek 

Népköltészet 

Mondókák, kiszámolók meghallgatása, 

olvasása. 

Népi játékok eljátszása. 

Találós kérdések olvasása. 

Magyar és más népek meséinek olvasása. 

Klasszikus magyar szerzők gyermekversei, 

meséi, elbeszélései 

Klasszikus európai szerzők gyermekversei, 

meséi, elbeszélései 

Kortárs magyar szerzők gyermekversei, 

meséi, elbeszélései 

Ajánlott magyar szerzők és művek: 

Arany János: Őszbe csavarodott  

Bartos Erika: Maci a Holdon, Budapest 

Csukás István: Hideg szél fúj,  

Fazekas Anna: Ősz,Tél,  

Gárdonyi Géza: Cifra mese, Macskánk 

 

 

 

Aktívan vegyen rész a mesehallgatásban, 

A mondókák, kiszámolók, népi játékok, 

népdalok, gyermekversek meghallgatásában, 

elolvasásában, tanulásában, eljátszásában 

Legyenek ismeretei a magyar és más népek 

meséiről 

 

Tudja az alapvető viselkedési normákat 

alkalmazni a könyvtárban 

 

 

 

Ismerkedjen meg a korosztályának 

megfelelő epikai művekkel 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Gryllus Vilmos: Füsti fecskék, Kémény 

tetején,  

József Attila: Csoszogi, az öreg suszter 

Kányádi Sándor: Hófoltos még a határ, Kelj 

föl, nap 

Lázár Ervin: Öregapó madarai 

Móra Ferenc:  A kis bicebóca, A didergő 

király 

Móricz Zsigmond: Kuckókirály, A köszöntő, 

A nehéz kétgarasos, 

Nemes Nagy Ágnes: Cifra palota, Madarak 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal (részlet)  

Szabó Lőrinc: Nyitnikék (részletek), Falusi 

hangverseny 

Tamkó Sirató Károly: Mondjam még? 

Varró Dániel: Buszvezetők 

Weöres Sándor: Birkaiskola,Nől a dér, álom 

jár 

Zelk Zoltán:  Alszik a szél, Az állatok 

iskolája, Rajzpapír 

 

Ajánlott európai szerzők és művek: 

Andersen:  A rendíthetetlen ólomkatona 

Aesopus:Az oroszlán és az egér, A róka  és a 

gólya 

Grimm: A csillagruha 

La Fontaine: A tücsök és a hangya 

Richard Scarry: Miből lesz a kenyér?  

Gyermekversek olvasása. 

Könyvtárlátogatás. 

Epikus művek jellemzői 

Rövid epikai művek, népköltészeti 

alkotások, elbeszélések hangos és néma 

olvasása. 

A történet idejének és helyszínének 

azonosítása. 

Az események sorrendjének, 

összefüggéseinek megállapítása segítséggel. 

Történet főszereplőinek azonosítása. 

Tartalommondás; a cím és a szöveg 

kapcsolatának magyarázata; címadás 

gyakorlása. 

Szereplők tulajdonságainak és 

cselekedeteinek megítélése – a jó, a rossz, a 

szép, a csúnya fogalma. 

Báb- és drámajátékok jellemzői 

Népi játékok játszása. 

 

Aktívan vegyen részt a népi játékok, 

népdalok, mesék meghallgatásában, 

elolvasásában, tanulásában, eljátszásában 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Mese, meserészlet megtanulása, közös 

eljátszása, előadása. 

Mindennapi konfliktusok átélése dramatikus 

játékban (pl. Bábjáték). 

Fogalmak 

Író, költő, valóság, mese, népmese, vers, verssor, versszak, rím, refrén, 

mondóka, kiszámoló, dal, népi játék, történet, szereplő, főszereplő, 

helyszín, párbeszéd, hangulat, ellentét, ismétlés, jó, rossz, szép, csúnya. 
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5. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

180 óra 

Beszédértés, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 6 

Olvasás és az írott szöveg megértése 13 

Írás, szövegalkotás 12 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 72 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 77 

 

 

NAT témakör 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése 

és alkotása 
6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

 Képessé váljon: 

Egyéni képességeihez igazodóan a helyes artikulációra, beszéd- 

Technikai elemek alkalmazására 

Arra. Hogy a tanult elemeket beépítse a társas kapcsolatokba 

Aktív és passzív szókincsének gyarapítására 

A meglévő nyelvhasználati zavarok korrigálására, csökkentésére, 

megszüntetésére  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

- A társalgásban részt tud venni.  

- képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni.  

- képes meggyőzni, érvelni, kérdezni, véleményt elfogadni. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Beszédtechnika: 

A helyes beszédlégzés 

Megfelelő beszédhang, hanglejtés 

Pontos artikuláció 

Ritmus, tempó 

Időtartam 

Hangsúly, hangerő 

Szünet 

A kommunikáció céljának megfelelő beszéd. 

Metakommunikáció: 

Mimika,  

Testtartás, 

Távolságtartás 

Tekintet. 

 

Ismerje és alkalmazza az emberi 

kapcsolatfelvétel illemszabályait. 

Próbálja alkalmazni a tanult ismereteket a 

mindennapi kommunikációs helyzetekben.  

Legyen képes kommunikáció során a szerep- 

Cserére (beszélő-hallgató). 

 

Tudja gondolatait az adott helyzetnek meg- 

Felelően kifejezni.  

 

 

Váljon igényévé az értelmes, kifejező 

beszédmód. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Beszéd(meg)értés: 

Szavak  

Mondatok  

Szöveg szintjén. 

Beszédkészség. 

Kommunikációs helyzet: 

Kapcsolatfelvétel, 

Kapcsolattartás, 

Vélemény- és szándéknyilvánítás, 

Vita, 

Kérés, 

Kérdés. 

A metakommunikációs eszközök 

megismerése során a testbeszéd megértése, 

használatával a szóbeli kifejezőkészség 

erősítése. 

A beszélő szándékának megértése. A 

kommunikáció céljának megfelelő beszéd, a 

hangsúlyok, érzelmek, indulatok, szándékok 

megjelenítése. 

Saját vélemény, saját gondolat, kérdés, kérés 

megfogalmazása.  

A reproduktív beszéd gyakorlása, 

memoriterek tanulása. 

Tanult szövegek kifejező tolmácsolása. 

Főfogalom alá rendezés, értelmező szótár 

vagy rokon értelmű szavak alkalmazása. 

Analógiák készítése, a következtetések 

megfogalmazása,  

analizálás-szintetizálás, különböző 

szempontok szerinti csoportosítások, 

fogalomalkotások. 

Vers- és prózamondás. 

 

 

 

 

Tudjon emlékezetből felidézni egyszerű 

szövegeket, memorizálni verseket. 

Fogalmak 
Artikuláció, beszédértés, beszédlégzés, beszélő szándéka, kommunikáció, 

összehasonlítás, csoportosítás, főfogalom. 

 

 

NAT témakör Olvasás és írott szöveg megértése 13 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon:  

A hangos és a néma olvasási technika, a szövegértő olvasás 

képességének fejlődésére 

Tények, adatok, információk felismerésében az önállóság növelésére 

A könyvekből történő tanulás megalapozására 

A könyvek iránti érdeklődésre  
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A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az olvasást az információszerzéshez és átadáshoz felhasználja 

Képes könyvtárhasználatra, megadott szempontok alapján 

Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári 

kérdések alapján). 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Szövegelemzés, szövegértő (néma) olvasás. 

Kreatív szövegalkotás. 

Tanulást segítő eljárások.  

Szövegfeldolgozás. 

Könyvtárhasználat, információszerzés 

különböző eszközei. 

Mondatok, szöveg értelmezése néma és 

hangos olvasással, 

A szövegből – adott szempontok alapján – 

adatok kiemelése. 

Törekvés önálló olvasásra, 

szövegfeldolgozásra. 

Aktív és passzív szókincs gyarapítása. 

Az információs kommunikációs társadalom 

műfajainak megfelelő olvasási szokások 

gyakorlása. 

A könyv, mint információforrás értékének 

felismerése.  

Különböző szépirodalmi, ismeretterjesztő, 

tankönyvi és médiaszövegek hangos 

olvasása.  

Az olvasott szöveg adott szempontok 

szerinti tagolása, lényegkiemelés, tömörítés, 

adatkeresés. Felolvasás, az olvasottak 

ismertetése. 

Ismeretszerzés a könyvtár felépítéséről, 

működéséről, előző években szerzett 

információk rendszerezése. 

Érdeklődésének megfelelő könyv választása. 

Adatkeresés, adatgyűjtés. Szépirodalmi 

részletek, művek szöveghű megtanulása. 

 

 

Legyen képes segítséggel az olvasás útján 

történő ismeretszerzésre, tények, adatok 

kiemelésére. 

Tudjon rövid szöveget önállóan elolvasni és 

értelmezni. 

 

 

Tudja megkülönböztetni a könyvet – 

folyóiratot – újságot. 

 

Ismerje a könyvtári viselkedés szabályait. 

 

 

Érdeklődési körének megfelelően tudjon 

segítséggel könyvet választani.  

Irányítással tudjon olvasnivalót választani 

adott témához. 

Fogalmak 
Tartalom, lényegkiemelés, szövegbefogadás, szövegalkotás. 

Önművelés, média, ismeret, ismeretnyújtás, ismeretszerzés, 

lényegkiemelés, vázlat. 
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NAT témakör Írás, szövegalkotás 12 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon: 

Az írásbeli kifejezőkészség megerősítésére 

Az írásbeli szövegalkotás legalapvetőbb szabályainak ismeretére 

Az írás eszközjellegű használatának kialakítására 

Az önellenőrzésre 

Egyre kevesebb hibával másolni, tollbamondás illetve emlékezet után 

írni 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Olvasható, áttekinthető írásművek készítésére képes, megadott 

szempontok alapján 

Tudja az írást kommunikációs célokra használni. 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Reproduktív írás 

Félig produktív írás 

A szöveg nyelvi jellegzetességei 

Szövegalkotás, szöveg-átalakítás 

Leíró és elbeszélő jellegű szövegek 

(fogalmazás). 

Elbeszélés jellegű szöveg tagolódása: 

Bevezetés  

Tárgyalás  

Befejezés. 

Cím szerepe. 

Leírás irodalmi és ismeretterjesztő 

szövegekben. 

 

 

Néhány mondatos szöveg önálló alkotása.  

Emlékezetből való írás. 

Tanult nyelvhelyességi, helyesírási 

ismeretek alkalmazása.  

Az írás közben felmerülő helyesírási, 

értelmezési probléma esetén vagy 

önellenőrzéskor, javításkor a megfelelő 

segédkönyvek használata – tanári 

segítséggel. 

Hibátlan (betűkihagyás és betűcsere nélküli) 

másolás, szavak, mondatok látó-halló 

tollbamondás és emlékezet alapján történő 

írása. 

Feladatlapok, táblázatok kitöltése, 

vázlatkészítés tanulása. 

Hangutánzó, hangulatfestő szavak, szólások, 

közmondások, idézetek beépítése a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segítséggel tudja a Helyesírási szótárt 

használni önellenőrzéskor.  

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes az írás eszközszintű 

használatá- 

Ra a feladatok megoldása során.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

mondatokba, a szövegbe, stílushatásuk 

megfigyelése. 

Mondatok bővítése, változatos mondatfajták 

beépítése a szövegbe, a mondat 

szórendjének, a szöveg mondatrendjének 

vizsgálata, a lehetséges változatok 

számbavétele. 

A tanult nyelvtani szabályok alkalmazásával 

írásbeli szöveg alkotása.  

Elbeszélő jellegű szöveg jellemző jegyeinek 

felismerése, gyűjtése. 

Szöveg átalakítása: 

Bővítéssel: díszítő jelzők használata, 

Szűkítéssel: lényegkiemelés, tömörítés. 

Elbeszélő jellegű szöveg alkotása írásban. 

Címalkotás. 

Leírás készítése, átalakítása bővítéssel, 

szűkítéssel. 

Törekedjen választékos szavak használatára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes a tanult nyelvtani szabályokat 

írásbeli szövegalkotás során alkalmazni.  

 

 

 

 

 

Tudjon közös előkészítés után 4-5 

mondatnyi írásbeli fogalmazást alkotni. 

Fogalmak 
Önálló írás, emlékezetből való írás, diktálás, nyelvtani szabály, 

fogalmazás, leírás, elbeszélés. 

 

NAT témakör Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 72 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon:  

A tanult nyelvtani, nyelvhelyességi ismeretek alkalmazására 

Szóbeli és írásbeli nyelvhasználat legalapvetőbb elveinek, normáinak 

elsajátítására 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Olvasható, áttekinthető írásművek készítésére képes, megadott 

szempontok alapján 

Tudja az írást kommunikációs célokra használni 

Képes hiányos és bővített mondatot alkotni, átalakítani a közlés 

szándékához igazítva 

Segítséggel alkalmazza a tanult helyesírási és nyelvhelyességi 

szabályokat 

Alkalmazza az elválasztás szabályait. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Betűk: 

Magánhangzók, mássalhangzók. 

A mássalhangzók egymásra hatása a 

beszédben, írásban (hasonulás, összeolvadás, 

rövidülés, kiesés). 

Tudja megkülönböztetni a magánhangzót és 

a mássalhangzót. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Csoportosítás, válogatás, vizsgálódás. 

Betűrend készítése, lexikon használata. 

Elválasztás szabályainak alkalmazása. 

Szavak: 

Szavak hangalakja és jelentése: 

Egyjelentésű szó 

Többjelentésű szó 

Azonos alakú szó 

Rokon értelmű szó  

Ellentétes jelentésű szó  

Hangutánzó szó 

Szavak szerkezete:  

Toldalékos szavak 

Összetett szavak 

Helyesírási alapelvek: 

Kiejtés elve 

Hagyomány elve 

Szóelemzés elve  

Szóalkotás 

Gyűjtés, csoportosítás. 

Mondat tagolása, tanult helyesírási 

szabályok (mondatkezdés, írásjelek, 

tulajdonnevek) alkalmazása.  

Helyes szórend meghatározása. 

Helyes hangsúly gyakorlása. 

Mondatok 

Mondatok átalakítása: 

Tőmondat alkotása 

Bővített mondat. 

Mondatalkotás. 

Szöveg 

Szövegalkotás. 

Szövegalkotás megadott szempontok 

alapján. Tanári útmutatás alapján 

szövegalkotás, kiegészítés, módosítás. 

Helyes mondatalkotás, szövegalkotás 

szabályainak alkalmazása. 

 

Ismerje az ábécé rendet. 4-5 szót tudjon 

abécé rendbe állítani.  

Ismerje és alkalmazza az elválasztás 

szabálya- 

It.  

 

 

Ismerje fel az egyjelentésű, többjelentésű, 

azonos alakú, rokon értelmű, ellentétes jelen- 

Tésű, hangutánzó szavakat. Tudjon rájuk 

példát mondani! 

 

 

 

 

Ismerje fel a szótőt és a toldalékot. 

 

 

 

Ismerje a helyesírási alapelveket. Ezek 

alapján tudjon szavakat csoportosítani. 

 

 

 

 

 

Tudja alkalmazni a mondatok helyesírásáról 

tanultakat. 

 

Kérdőszavak segítségével legyen képes 

mondatok bővítésére.  

Fogalmak 

Beszédhang, magánhangzó, mássalhangzó, hangalak és jelentés, szókincs, 

helyesírási szabály, egyjelentésű szó, többjelentésű szó, azonos alakú szó, 

rokonértelmű szó, ellentétes jelentésű szó, hangutánzó szó, szótő, toldalék, 

helyesírási alapelvek. 
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NAT témakör Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 77 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon:  

Az olvasás készséggé alakítására 

Nyelvi kultúrájának növelésére 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A kijelölt memoritereket szöveghűen, megfelelő hangsúllyal elmondja 

Tanult irodalmi művek tartalmát ismeri, a szereplőket, helyszínt 

azonosítja 

Irodalmi alkotások esetében tud összehasonlítani, értelmezni, elemezni. 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Műnem: líra, Műfaj: Dal 

Feldolgozásra ajánlott művek: 

Petőfi Sándor:  

Füstbe ment terv 

Műnemek: epika 

Műfaj: Mese, műmese 

Feldolgozásra ajánlott művek: 

Az égig érő fa (magyar népmese) 

Tündérszép Ilona és Árgyélus (magyar 

népmese) 

Attila földje (magyar népmese) 

Válogatás a magyar népmesegyűjteményből. 

BIBLIAI TÖRTÉNETEK: 

Feldolgozásra ajánlott történetek: 

Az édenkerti történet 

Noé és a bárka 

ELBESZÉLŐ KÖLTEMÉNY: 

Petőfi Sándor: János vitéz 

REGÉNY: 

Feldolgozásra ajánlott művek: 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk. 

Az irodalmi művek elemzése, értelmezése, 

az irodalmi szövegek alapstruktúrájának 

megismerése.  

Az irodalmi kifejezésformák, a költői 

eszközök, az irodalmi szövegek 

szerkezetének megismerése. 

Az alapvető emberi viselkedés- és 

magatartásformák, érzések, lelkiállapotok, 

hangulatok, erkölcsi fogalmak és értékek, a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje fel a tanult műfajokat az elbeszélő és 

a verses irodalom köréből. 

 

Segítséggel értelmezze az olvasott 

szövegeket, verseket.  

 

Ismerje fel a művekben megjelenő érzéseket, 

magatartásformákat. Ismerje meg a 

művekben szereplő erkölcsi fogalmakat.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

valóság és a képzelet, a szocializációs és a 

társadalmi kérdések irodalmi ábrázolási 

módjainak megismerése. 

A vers tartalma alapján a költői szándék, a 

vers hangulatának megfogalmazása. 

Összecsengő sorok jelölése. A versben az 

ismétlődő sorok, kifejezések felismerése. 

Összehasonlítás. 

A vers ritmusának különböző módon történő 

bemutatása, jelzése. 

Vers képszerűségének felismerése, egy-egy 

kép szóbeli „leírása”, illusztrálása. 

Szövegrészek tagozódásának (bevezetés, 

tárgyalás, befejezés) megfigyelése. 

Cselekmény tér- és időbeli viszonyainak 

meghatározása.  

A szerzői szándék, a szöveg hangulatának 

jellemzése, megfogalmazása. 

A tanuló saját véleményének (szándék, 

hangulat) a szövegből vett idézetekkel való 

indoklása. Egy-egy szöveg(-részlet) 

bemutatása (szerepjáték, szituációs játék, 

felolvasás). 

Színházlátogatás (dráma). 

 

 

 

 

Tudja jelölni a versekben a rímeket.  

 

 

Segítséggel tudja visszaadni a vers ritmusát.  

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes a szöveg hangulatának megfo- 

Galmazására.  

 

Vegyen részt dramatizálásban, bábos 

megjelenítésben. 

Fogalmak 
dal, népdal, mese, népmesevers, elbeszélő költemény, regény, rím, 

memoriter. 
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6. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

180 óra 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 6 

Olvasás és az írott szöveg megértése 12 

Írás, szövegalkotás 13 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 72 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 77 

 

 

NAT témakör 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése 

és alkotása 
6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon:  

Szókincsének gyarapítására 

A meglévő nyelvhasználati zavarok korrigálására, csökkentésére, 

megszüntetésére 

A helyes artikuláció, beszédtechnikai elemek alkalmazására 

Tanult elemek beépítésére a társas kapcsolatokba 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanuló társalgásban részt tud venni 

Képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni 

Képes meggyőzni, érvelni, kérdezni, véleményt elfogadni. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Beszédtechnika: 

a helyes beszédlégzés 

megfelelő beszédhang, hanglejtés 

pontos artikuláció 

ritmus, tempó 

időtartam 

hangsúly, hangerő 

szünet 

a kommunikáció céljának megfelelő beszéd. 

Metakommunikáció: 

mimika,  

testtartás, 

távolságtartás 

tekintet. 

Beszéd(meg)értés: 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

szavak  

mondatok  

szöveg szintjén. 

Beszédkészség. 

Kommunikációs helyzet: 

kapcsolatfelvétel, 

kapcsolattartás, 

vélemény- és szándéknyilvánítás, 

vita, 

kérés, 

kérdés. 

A metakommunikációs eszközök 

megismerése során a testbeszéd megértése, 

használatával a szóbeli kifejezőkészség 

erősítése. 

A beszélő szándékának megértése. A 

kommunikáció céljának megfelelő beszéd, a 

hangsúlyok, érzelmek, indulatok, szándékok 

megjelenítése. 

Saját vélemény, saját gondolat, kérdés, kérés 

megfogalmazása.  

A reproduktív beszéd gyakorlása, 

memoriterek tanulása. 

Tanult szövegek kifejező tolmácsolása. 

Főfogalom alá rendezés, értelmező szótár 

vagy rokon értelmű szavak alkalmazása. 

Analógiák készítése, a következtetések 

megfogalmazása,  

analizálás-szintetizálás, különböző 

szempontok szerinti csoportosítások, 

fogalomalkotások. 

Vers- és prózamondás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mondanivalóját segítséggel fogalmazza meg. 

 

Tudjon a mindennapi érintkezés nyelvi 

formáinak megfelelően megnyilvánulni. 

Törekedjen a helyes köznyelvi ejtésre, a 

kommunikációs helyzetekben a normák 

tartására. 

 

 

 

 

 

 

 

Tudja az irodalmi művek megadott részleteit 

memoriterként felidézni. 

Fogalmak 
Artikuláció, beszédértés, beszédlégzés, beszélő szándéka, kommunikáció, 

összehasonlítás, csoportosítás, főfogalom. 

 

NAT témakör Olvasás és írott szöveg megértése 12 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon:  

Tények, adatok, információk felismerésében önállóságának növelésére 

A könyvekből való tanulás megalapozására  

A hangos és a néma olvasási technika, a szövegértő olvasás 

képességének fejlődésére 
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A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A társalgásban részt tud venni 

Képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni 

Képes meggyőzni, érvelni, kérdezni, véleményt elfogadni 

Az olvasást az információszerzéshez és átadáshoz felhasználja 

Képes könyvtárhasználatra, megadott szempontok alapján. 

Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári 

kérdések alapján). 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Szövegelemzés, szövegértő (néma) olvasás. 

Kreatív szövegalkotás. 

Tanulást segítő eljárások.  

Szövegfeldolgozás. 

Könyvtárhasználat, információszerzés 

különböző eszközei. 

Mondatok, szöveg értelmezése néma és 

hangos olvasással, 

A szövegből – adott szempontok alapján – 

adatok kiemelése. 

Törekvés önálló olvasásra, 

szövegfeldolgozásra. 

Aktív és passzív szókincs gyarapítása. 

Az információs kommunikációs társadalom 

műfajainak megfelelő olvasási szokások 

gyakorlása. 

A könyv mint információforrás értékének 

felismerése.  

Különböző szépirodalmi, ismeretterjesztő, 

tankönyvi és médiaszövegek hangos 

olvasása.  

Az olvasott szöveg adott szempontok 

szerinti tagolása, lényegkiemelés, tömörítés, 

adatkeresés. Felolvasás, az olvasottak 

ismertetése. 

Ismeretszerzés a könyvtár felépítéséről, 

működéséről, előző években szerzett 

információk rendszerezése. 

Érdeklődésének megfelelő könyv választása. 

Adatkeresés, adatgyűjtés. Szépirodalmi 

részletek, művek szöveghű megtanulása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes néma olvasással egyszerű 

stílusú, kb. Egyoldalnyi gyermekeknek szóló 

ismeretterjesztő szöveg áttekintésére, 

megértésére – adott szempontok alapján. 

Legyen képes ismert szöveg jó tempójú, 

értelmes hangos olvasására, elemezze 

irányítással tartalmi és formai szempontból 

az olvasottakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékozódjon a könyvtárban és segítséggel 

tematikusan válogasson, olvasnivalót 

önállóan válasszon. 

Fogalmak 
Tartalom, lényegkiemelés, szövegbefogadás, szövegalkotás. 

Önművelés, média, ismeret, ismeretnyújtás, ismeretszerzés, 

lényegkiemelés, vázlat. 
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NAT témakör Írás, szövegalkotás 13 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon: 

Az írásbeli kifejezőkészség megerősítésére 

Az írásbeli szövegalkotás legalapvetőbb szabályainak ismeretére 

Az írás eszközjellegű használatára 

Önellenőrzésre 

Egyre kevesebb hibával másolni, tollbamondás illetve emlékezet után 

írni 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári 

kérdések alapján) 

Olvasható, áttekinthető írásművek készítésére képes, megadott 

szempontok alapján 

Tudja az írást kommunikációs célokra használni 

Szavakat átalakít, csoportosít, szóösszetételeket alkot, használ saját 

gondolatainak kifejezése érdekében 

A tanult szószerkezeteket felismeri, gyűjti, csoportosítja 

Képes hiányos és bővített mondatot alkotni, átalakítani a közlés 

szándékához igazítva. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Reproduktív írás 

Félig produktív írás 

A szöveg nyelvi jellegzetességei 

Szövegalkotás, szöveg-átalakítás 

Leíró és elbeszélő jellegű szövegek 

(fogalmazás). 

Elbeszélés jellegű szöveg tagolódása: 

bevezetés  

tárgyalás  

befejezés. 

Cím szerepe. 

Leírás irodalmi és ismeretterjesztő 

szövegekben. 

Jellemzés tipikus jegyei, szerkezete.  

Meghívó, e-mail, sms, csetelés, blog. 

Néhány mondatos szöveg önálló alkotása.  

Emlékezetből való írás. 

Tanult nyelvhelyességi, helyesírási 

ismeretek alkalmazása.  

Az írás közben felmerülő helyesírási, 

értelmezési probléma esetén vagy 

önellenőrzéskor, javításkor a megfelelő 

segédkönyvek használata – tanári 

segítséggel. 

Hibátlan (betűkihagyás és betűcsere nélküli) 

másolás, szavak, mondatok látó-halló 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes segítséggel összefüggő (5-6 

mondatos) szóbeli és írásbeli 

szövegalkotásra a tanult szövegszerkesztés 

szabályainak alkalmazásával. 

 

 

 

 

Tudjon 5-6 mondatot hibátlanul, szép 

külalakkal másolni. Tollbamondásnál 

alkalmazza a tanult nyelvtani szabályokat. 

 

 

 

Ismerje fel az elbeszélő szöveg jellemző je- 

gyeit. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

tollbamondás és emlékezet alapján történő 

írása. 

Feladatlapok, táblázatok kitöltése, 

vázlatkészítés tanulása. 

Hangutánzó, hangulatfestő szavak, szólások, 

közmondások, idézetek beépítése a 

mondatokba, a szövegbe, stílushatásuk 

megfigyelése. 

Mondatok bővítése, változatos mondatfajták 

beépítése a szövegbe, a mondat 

szórendjének, a szöveg mondatrendjének 

vizsgálata, a lehetséges változatok 

számbavétele. 

A tanult nyelvtani szabályok alkalmazásával 

írásbeli szöveg alkotása.  

Elbeszélő jellegű szöveg jellemző jegyeinek 

felismerése, gyűjtése. 

Szöveg átalakítása: 

bővítéssel: díszítő jelzők használata, 

szűkítéssel: lényegkiemelés, tömörítés. 

Elbeszélő jellegű szöveg alkotása írásban. 

Címalkotás. Meghívó, hír, hirdetés gyűjtése, 

készítése.  

Leírás készítése, átalakítása bővítéssel, 

szűkítéssel. 

Olvasottakról vázlat készítése.  

Jellemzésből leírás, elbeszélés 

megfogalmazása, rögzítése. 

Rendelkezzen fogalmazási alapismeretekkel, 

irányítással tudjon képeslapot, meghívót írni. 

Ismerje fel a leírás jellemző jegyeit.  

 

Segítséggel tudjon vázlatot készíteni az olva- 

sottakról. 

Fogalmak 
Önálló írás, emlékezetből való írás, diktálás, nyelvtani szabály, 

fogalmazás, leírás, elbeszélés jellemzés. 

 

 

NAT témakör Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 72 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon: 

A tanult nyelvhelyességi, nyelvtani ismeretek alkalmazására 

Szóbeli és írásbeli nyelvhasználat legalapvetőbb elveinek, normáinak 

elsajátítására 
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A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Olvasható, áttekinthető írásművek készítésére képes, megadott 

szempontok alapján 

Tudja az írást kommunikációs célokra használni 

Szavakat átalakít, csoportosít, szóösszetételeket alkot, használ saját 

gondolatainak kifejezése érdekében 

A tanult szószerkezeteket felismeri, gyűjti, csoportosítja 

Képes hiányos és bővített mondatot alkotni, átalakítani a közlés 

szándékához igazítva. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

BETŰK: 

A mássalhangzók egymásra hatása a 

beszédben, írásban (hasonulás, összeolvadás, 

rövidülés, kiesés). 

SZÓELEMEK, SZAVAK: 

Szófajok: 

főnév 

melléknév 

számnév 

névmás 

ige. 

Jelző szerepe a szövegben. 

SZÓSZERKEZETEK: 

alárendelő szószerkezet 

mellérendelő szószerkezet. 

MONDATOK 

Mondatok átalakítása: 

tőmondat alkotása 

bővített mondat. 

Mondatalkotás. 

Szófajok, szavak mondatbeli funkciója. 

SZÖVEG 

Szövegalkotás. 

Csoportosítás, válogatás, vizsgálódás. 

Elválasztás szabályainak alkalmazása. 

Szavak csoportosítása szófajuk, 

jelentéstartalmuk alapján. 

Gyűjtés, csoportosítás. 

Szavak átalakítása: 

képzéssel 

jelezéssel 

ragozással. 

Szószerkezet alkotása, átalakítása. 

Szószerkezetek keresése, gyűjtése irodalmi 

szövegből. 

A szószerkezetek felismerése a 

mondatokban, azok ki/beemelése a 

mondatokból/mondatokba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen tájékozott a megismert szófajok 

körében, és igyekezzen fokozott 

önállósággal alkalmazni az ezekhez 

kapcsolódó nyelvtani szabályokat. 

 

 

 

 

A tanult szószerkezeteket felismeri, gyűjti, 

csoportosítja 

 

 

 

 

Alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. 

Használja a helyesírási normának 

megfelelően a mondatkezdést és befejezést. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Mondat tagolása, tanult helyesírási 

szabályok (mondatkezdés, írásjelek, 

tulajdonnevek) alkalmazása.  

Helyes szórend meghatározása. 

Helyes hangsúly gyakorlása. 

Számbeli egyeztetés gyakorlása, ellenőrzése, 

javítása. 

Szövegalkotás megadott szempontok 

alapján. Tanári útmutatás alapján 

szövegalkotás, kiegészítés, módosítás. 

Helyes mondatalkotás, szövegalkotás 

szabályainak alkalmazása. 

Alkalmazza a tanulmányai során megismert 

szavak helyesírását, fokozott önállósággal 

jelölje a kiejtéstől eltérő hangkapcsolatokat. 

Fogalmak 
Beszédhang, magánhangzó, mássalhangzó, szóelem, hangalak és jelentés, 

szókincs, szófaj, helyesírási szabály 

 

 

NAT témakör Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 77 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon:  

Az olvasás készséggé alakítására 

Nyelvi kultúrájának növelésére 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A kijelölt memoritereket szöveghűen, megfelelő hangsúllyal elmondja 

Tanult irodalmi művek tartalmát ismeri, a szereplőket, helyszínt 

azonosítja 

Irodalmi alkotások esetében tud összehasonlítani, értelmezni, elemezni 

Líra, epika, dráma fogalmát ismeri, tud ennek megfelelően 

csoportosítást végezni. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Műnemek: líra, epika, dráma 

 

Műnem: líra, Műfaj: Dal 

 

Feldolgozásra ajánlott művek: 

Petőfi Sándor:  

Reszket a bokor mert… 

 

MűNEMEK: epika 

MűFAJ: Mese, műmesE 

Feldolgozásra ajánlott művek: 

Az égig érő fa (magyar népmese) 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tündérszép Ilona és Árgyélus (magyar 

népmese) 

Attila földje (magyar népmese) 

Válogatás a magyar népmesegyűjteményből. 

 

NÉPBALLADA 

Feldolgozásra ajánlott művek: 

Kőmíves Kelemen; 

 

LEGENDA: 

Feldolgozásra ajánlott mű: 

Arany János: Rege a csodaszarvasról. 

 

MONDA: 

Feldolgozásra ajánlott művek: 

Lehel kürtje 

Mátyás-mondák 

 

BIBLIAI TÖRTÉNETEK: 

Feldolgozásra ajánlott történetek: 

Jézus születése,  

A betlehemi királyok 

 

ELBESZÉLŐ KÖLTEMÉNY: 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 

Petőfi Sándor: János vitéz 

 

ELBESZÉLÉS:  

Feldolgozásra ajánlott művek: 

Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa  

 

REGÉNY: 

Feldolgozásra ajánlott művek: 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

 

DRÁMA: 

A helyi lehetőségek függvényében egy 

színpadi mű megtekintése. 

 

Az irodalmi művek elemzése, értelmezése, 

az irodalmi szövegek alapstruktúrájának 

megismerése.  

Irodalmi művek műfaji jellemzőinek 

felismerése.  

Az egyes műnemek jellemző jegyeinek 

felismerése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes ismert szöveg jó tempójú, 

értelmes hangos olvasására, elemezze 

irányítással tartalmi és formai szempontból 

az olvasottakat. 

Ismerje fel a tanult műfajok jellemzőit. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az irodalmi kifejezésformák, a költői 

eszközök, az irodalmi szövegek 

szerkezetének megismerése. 

Az alapvető emberi viselkedés- és 

magatartásformák, érzések, lelkiállapotok, 

hangulatok, erkölcsi fogalmak és értékek, a 

valóság és a képzelet, a szocializációs és a 

társadalmi kérdések irodalmi ábrázolási 

módjainak megismerése. 

A vers tartalma alapján a költői szándék, a 

vers hangulatának megfogalmazása. 

Összecsengő sorok jelölése. A versben az 

ismétlődő sorok, kifejezések felismerése. 

Összehasonlítás. 

A vers ritmusának különböző módon történő 

bemutatása, jelzése. 

Vers képszerűségének felismerése, egy-egy 

kép szóbeli „leírása”, illusztrálása. 

A költői jelzők és költői képek felismerése. 

Szövegrészek tagozódásának (bevezetés, 

tárgyalás, befejezés) megfigyelése. 

Cselekmény tér- és időbeli viszonyainak 

meghatározása. Szereplők tulajdonságainak 

gyűjtése, csoportosítása.  

A szerzői szándék, a szöveg hangulatának 

jellemzése, megfogalmazása. 

A tanuló saját véleményének (szándék, 

hangulat) a szövegből vett idézetekkel való 

indoklása. Irodalmi kifejezésformákból 

válogatás, a szövegek felhasználása, 

„beépítése” saját szövegalkotáshoz. 

Egy-egy szöveg(-részlet) bemutatása 

(szerepjáték, szituációs játék, felolvasás). 

Színházlátogatás (dráma). 

Legyenek ismeretei a tanult írók, költők 

legfontosabb életrajzi adatairól. 

Líra, epika, dráma fogalmát ismeri, tud 

ennek megfelelően csoportosítást végezni 

 

 

 

 

Ismerje fel a tanult irodalmi művekben a 

pozitív és negatív hősöket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudjon néhány fontos adatot ismertetni, 

megnevezni irodalmi művekből (helyzet, 

helyszín, szereplők, főhős életútja, 

cselekmény menete, érzelmek). 

 

 

Tudjon véleményt nyilvánítani – irányítással 

– a művekkel kapcsolatban. 

Fogalmak 

Líra, epika, dráma, dal, népdal, ballada, népballada, mese, népmese, 

legenda, monda, vers, próza, elbeszélés, elbeszélő költemény, regény, rím, 

memoriter. 
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7. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

180 óra 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 6 

Olvasás és az írott szöveg megértése 13 

Írás, szövegalkotás 12 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 72 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 77 

 

 

NAT témakör 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése 

és alkotása 
6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon:  

Improvizációs gyakorlatokra 

Az emlékezet fejlesztésére memoriterekkel  

Mondatfonetikai eszközök használatára 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 Képes az olvasott művek mondanivalóját megfogalmazni, képes az 

olvasottak időrendi, történeti átlátására, összefoglalására 

Képes szövegalkotáskor az alkalomhoz és a helyzethez igazodni.  

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Vers- és prózamondás. 

Tartalmi szempontú szövegelemzés. 

Mondatfonetikai eszközök. 

Az alkalomnak, a helyzetnek megfelelő 

szöveg alkotása, azok értékelése, 

értelmezése a hallgató szempontjából is. 

A mondatfonetikai eszközök használatát 

fejlesztő gyakorlatok végzése. 

Vitában való részvétel, mások véleményének 

tiszteletben tartásával. 

Memoriterek tanulása. 

Vers- és prózamondó gyakorlatok az 

irodalmi alkotások segítségével. 

Hangos és néma olvasás, szövegelemzés. 

 

 

 

Legyen képes összehangolni verbális 

megnyilvánulásait a testbeszéddel. 

Törekedjen a mindennapi beszédben a 

kulturált és pontos megfogalmazásra. 

 

Udvariasan működjön együtt a felnőtt és 

kortárs beszédpartnerekkel. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Irodalmi művek önálló és csoportos 

dramatizálása. 

Adott témakörben helyzetgyakorlatok, 

improvizációk. 

Társaival együttműködve – aktívan – vegyen 

részt a dramatikus játékokban 

Fogalmak 
Szövegelemzés, beleélő képesség, dramatizálás, helyzetgyakorlat, 

improvizáció. 

 

 

NAT témakör Olvasás és írott szöveg megértése 13 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon: 

Az olvasástechnika, a szövegértés, a szóbeli kifejező- szövegalkotó 

képesség fejlesztése mellett az esztétikai élményt nyújtó olvasásra 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Verset és prózát (részleteket) kontaktustartás mellett értelmezve, a 

(helyes) ritmus, hanglejtés és hangsúlyok alkalmazásával elmond, 

bemutat (felolvasás) 

Képes különböző műfajú szöveg élményt nyújtó olvasására.  

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Hangos és néma olvasás, szövegelemzés. 

Hangulati szempontú szövegelemzés. 

Különböző jellegű, műfajú szövegek, pl. 

Levél, napló, útirajz, ismeretterjesztő 

szöveg, klasszikus ifjúsági művek. 

A közlés tartalmához és a közlő szándékához 

igazodó mondatfonetikai eszközök 

alkalmazása. 

A felolvasás szabályainak ismeretében 

kifejező, értelmező hangos olvasás. 

Aktív és passzív szókincs gyarapítása. 

Különböző műfajú szövegek hangos és néma 

olvasása. 

Tartalmi szempontú szövegelemzés. 

Hangulati szempontú szövegelemzés. 

Ábrák, illusztrációk értelmezése. 

Vélemény megfogalmazása. 

Lexikonhasználat, internetes 

keresőprogramok használata. 

Versek, prózai részletek szöveghű 

felidézése. 

 

 

 

 

 

 

 

Az olvasási tempó fokozásával törekedjen a 

szöveg szöveghű, pontos felolvasására 

 

 

 

 

Segítségnyújtás mellett legyen képes 

szövegelemző műveletekre szóban, írásban. 

 

 

 

Értse meg az olvasottak lényegét, segítség- 

Gel vázlatot készítsen. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Vázlatírás, lényegkiemelés, összefoglalás, 

tanári irányítással jegyzetkészítés. 

Fogalmak 
Szövegelemzés, közlés, szövegalkotás, illusztráció, lényegkiemelés, vázlat, 

jegyzet. 

 

 

NAT témakör Írás, szövegalkotás 12 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon:  

Pontos, rendezett írásbeli munkák megalkotására 

Az egyéni fogalmazási stílus kialakítására 

Választékos kifejezési formák használatára 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes hangulati szempontú szövegelemzésre 

Fogalmazásában, szóhasználatában, beszédében egyéni stílusa 

alakulóban van 

Képes az írást céljainak elérése érdekében használni. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Helyesírás: 

Magánhangzók illeszkedése, hasonulás, 

összeolvadás, rövidülés, kivetés, összetett 

szavak, írásmódosulás, elválasztás, 

rövidítések kétféle írása, írásjelek használata 

stb. 

A mindennapi élet magán- és társas műfajai: 

leírás, jellemzés, elbeszélés 

Az írásbeli szövegalkotás változatos 

kifejezésformáinak (rokon értelmű és 

hangulatfestő szavak, idézetek) használata. 

Változatos témájú és műfajú szövegek 

alkotása, a szövegek megadott szempontok 

alapján történő átalakítása. 

Saját és mások munkájának ellenőrzése, 

javítása, helyesírási segédkönyvek 

használata. 

Rendezett, pontos írásbeli munkák készítése. 

Tanult nyelvtani szabályok alkalmazása 

helyesírást fejlesztő gyakorlatok során. 

A szövegszerkezet elemzése, stílushibák 

javítása, a címzettnek, a témának és a 

mondanivalónak megfelelő szöveg alkotása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendelkezzen adottságainak megfelelő 

írásmóddal, írástempóval különböző 

feltételek mellett: másolás, diktálás, önálló 

írás. 

 

 

 

 

 

Segítséggel végezzen szövegtömörítést. 

 

Önállóan tudjon önellenőrzést, hibajavítást 

végezni. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

a mindennapi élet magán- és társas 

műfajaiban: leírás, jellemzés, elbeszélés,  

Szövegalkotások javítása. 

Alkalmazza a tanult, gyakorolt helyesírási 

szabályokat. 

Fogalmak Önellenőrzés, nyelvtani szabály, stílus, egyéni írásmód. 

 

 

NAT témakör Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 72 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon:  

Az eddig tanult nyelvtani ismeretek megszilárdítására 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes hangulati szempontú szövegelemzésre 

Fogalmazásában, szóhasználatában, beszédében egyéni stílusa 

alakulóban van 

Képes az írást céljainak elérése érdekében használni 

A tanult nyelvtani szabályokat alkalmazza önálló írása során 

Igyekszik rendezett külalakú, olvasható írásműveket készíteni. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Szavak: 

Szófajok. 

Szószerkezet alkotása. 

Mondatalkotás  

A beszélő szándéka, logikai minőség 

alapján. 

Átalakítás a szerkezet alapján 

A beszélő kommunikációs szándékának 

megfelelően. 

Szavak csoportosítása 

Szószerkezetek átalakítása a szerkezet 

megváltoztatásával, bővítéssel (többszörös 

bővítéssel is), szűkítéssel, rokon értelmű 

szavak alkalmazásával. 

Szószerkezetek összeillesztésével 

mondatalkotás. 

Gyűjtés, válogatás, átalakítás. 

Gyakorlás, ellenőrzés, javítás. 

Mondatalkotás. 

Szövegből mondatok válogatása 

lényegkiemelés (jegyzetelés), idézet 

szempontjából. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Használja a tanult szófaji ismereteket. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Szerkezet megváltoztatása bővítéssel, 

szűkítéssel, helyettesítéssel, a részek 

cseréjével. 

Mondatok tagolása, hiányzó írásjelek 

pótlása. 

Mondatok csoportosítása szerkezet alapján. 

Lehetséges szórend meghatározása. 

Vázlatkészítés. Levél, válaszlevél készítése. 

Olvasottakról vázlat készítése. 

Tagolatlan (elbeszélés, leírás, jellemzés 

jellegű) szövegek tagolása a makroszerkezet 

alapján. 

Szépirodalmi és ismeretterjesztő 

szövegekben a nyelvi forma és a jelentés (a 

szó szerinti és a metaforikus értelem) 

összefüggéseinek vizsgálata. 

Személyes történet elmondása megadott 

szempontok betartásával, témaválasztás 

alapján (témaválasztás, címadás, 

anyaggyűjtés, jegyzetelés, rendezés), a 

címzettnek, a témának és a mondanivalónak 

megfelelő szövegek a mindennapi élet 

magán- és hivatalos műfajaiban (könyv- és 

műsorajánlás, irodalmi, zenei, színházi és 

filmélményekről, közösségi rendezvényről 

beszámoló, interjú készítése, beszámolás 

ismeretanyagokból). 

Ismerje fel a tanult mondatszerkezeteket. 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes segítséggel értelmezni és 

alkalmazni a tanult nyelvtani és 

nyelvhelyességi ismereteket. 

Tudjon segítséggel levelet megfogalmazni. 

 

 

 

 

 

 

 

Személyes élményeit tudja megosztani társa- 

Ival.  

 

Fogalmak Szófaj, átalakítás, csoportosítás, tagolás, téma, témaválasztás, beszámoló.. 

 

 

NAT témakör Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 77 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon: 

Befogadói magatartás kialakítására az irodalom és más művészeti ágak 

iránt 

Megismert művek jellemzőinek, sajátosságainak megfigyelésére 

Az élmények, érzések ismeretté, tudássá alakítására 

Epikai művek korábban tanult jellemzőinek felidézésére 

Az olvasott művek eseményeinek, történéseinek, logikai kapcsolatának, 

ok-okozati összefüggéseinek felismerésére 

Könyvtárlátogatásra az önálló ismeretszerzés folyamatában 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Rendelkezik ismeretekkel a tanult írók, költők életéről 

Képes beszélgetni egy-egy irodalmi alkotásról 

Az olvasottakban felismeri az ok-okozati összefüggéseket, logikai 

kapcsolatokat, cselekvések következményeit 

Szöveghűen elmondja a tanult verseket, versrészleteket 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A reneszánsz irodalma 

Janus pannonius: pannónia dicsérete 

(epigramma) 

Balassi bálint 

Ajánlott mű: egy katonaének  

A barokk irodalom 

Feldolgozásra ajánlott művek: 

Mikes kelemen: 112. Levél 

A felvilágosodás irodalma 

Ajánlott művek: 

Csokonai vitéz mihály: a reményhez (elégia) 

A xix. Század irodalma 

Kölcsey ferenc: himnusz; huszt (epigramma) 

Vörösmarty mihály: szózat 

Petőfi sándor:  

Az alföld, (tájlíra) 

Nemzeti dal (dal) 

Egy gondolat bánt engemet (óda) 

Arany jános 

Családi kör (életkép) 

A walesi bárdok (ballada) 

Toldi (elbeszélő költemény) 

Ajánlott művek: 

Petőfi sándor: szeptember végén 

Arany jános: a fülemile (elbeszélő 

költemény) 

Színmű 

Megválasztása a lakóhelyi lehetőségekhez 

igazítható (színházlátogatás) 

A vers szereplőinek, formájának, 

tagozódásának, képeinek megfigyelése. 

Hasonlóságok, különbözőségek felismerése. 

Összecsengő sorok jelölése. 

Írók, költők jellemző életrajzi adatainak 

megismerése. 

A vers tartalma alapján a költői szándék 

megfogalmazása.  

Szövegrészek tagozódásának (bevezetés, 

tárgyalás, befejezés) megfigyelése. 

Cselekmény tér- és időbeli viszonyainak 

meghatározása. Szereplők tulajdonságainak 

gyűjtése, csoportosítása. Szöveg hangulati 

tartalmainak véleményezése. 

Dramatizálás, felolvasás. 

Elbeszélési és történeti átírás gyakorlása. 

Memoriterek megtanulása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segítségnyújtás mellett legyen képes 

szövegelemző műveletekre szóban, írásban. 

Ismerje a tanult írók, költők főbb életrajzi 

adatait.  

 

 

 

 

Tanári segítséggel tudjon összefüggően 

beszámolni az olvasott eseményekről és az 

azok által szerzett élményeiről (helyzetek; 

jellemek; érzelmek; gondolatok; 

összefüggések). 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fogalmak 
Életrajzi adat, magyar irodalom, világirodalom, vers, próza, színjáték, 

színmű. 
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8. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

180 óra 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 6 

Olvasás és az írott szöveg megértése 12 

Írás, szövegalkotás 13 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 72 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 77 

 

 

NAT témakör 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése 

és alkotása 
6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon:  

Improvizációs gyakorlatokra 

Az emlékezet fejlesztésére memoriterekkel  

Mondatfonetikai eszközök használatára 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes szövegalkotáskor az alkalomhoz és a helyzethez igazodni 

Verset és prózát (részleteket) kontaktustartás mellett értelmezve, a 

(helyes) ritmus, hanglejtés és hangsúlyok alkalmazásával elmond, 

bemutat (felolvasás). 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Vers- és prózamondás. 

Tartalmi szempontú szövegelemzés. 

Mondatfonetikai eszközök. 

Az alkalomnak, a helyzetnek megfelelő 

szöveg alkotása, azok értékelése, 

értelmezése a hallgató szempontjából is. 

A mondatfonetikai eszközök használatát 

fejlesztő gyakorlatok végzése. 

Vitában való részvétel, mások véleményének 

tiszteletben tartásával. 

Memoriterek tanulása. 

Vers- és prózamondó gyakorlatok az 

irodalmi alkotások segítségével. 

Hangos és néma olvasás, szövegelemzés. 

 

 

Tudjon kapcsolatot felvenni, fenntartani, 

kommunikációs helyzetben szándékot, 

véleményt nyilvánítani. Alkalmazza a 

metakommunikációs technikákat. 

 

 

Tartsa tiszteletben mások véleményét. 

Tudja a szemelvények megjelölt részeit 

memoriterként idézni. 

 

Vegyen részt a készségfejlesztő 

gyakorlatokban, a közös dramatikus 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Irodalmi művek önálló és csoportos 

dramatizálása. 

Adott témakörben helyzetgyakorlatok, 

improvizációk. 

játékokban és az alapszintű elemző 

beszélgetésekben. 

Fogalmak 
Szövegelemzés, beleélő képesség, dramatizálás, helyzetgyakorlat, 

improvizáció. 

 

 

NAT témakör Olvasás és írott szöveg megértése 12 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon: 

Az olvasástechnika, a szövegértés, a szóbeli kifejező- szövegalkotó 

képesség fejlesztése mellett az esztétikai élményt nyújtó olvasásra 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Verset és prózát (részleteket) kontaktustartás mellett értelmezve, a 

(helyes) ritmus, hanglejtés és hangsúlyok alkalmazásával elmond, 

bemutat (felolvasás) 

Képes különböző műfajú szöveg élményt nyújtó olvasására 

Képes hangulati szempontú szövegelemzésre 

Képes az olvasott művek mondanivalóját megfogalmazni, képes az 

olvasottak időrendi, történeti átlátására, összefoglalására 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Hangos és néma olvasás, szövegelemzés. 

Hangulati szempontú szövegelemzés. 

Különböző jellegű, műfajú szövegek, pl. 

Levél, napló, útirajz, ismeretterjesztő 

szöveg, klasszikus ifjúsági művek. 

A közlés tartalmához és a közlő szándékához 

igazodó mondatfonetikai eszközök 

alkalmazása. 

A felolvasás szabályainak ismeretében 

kifejező, értelmező hangos olvasás. 

Aktív és passzív szókincs gyarapítása. 

Különböző műfajú szövegek hangos és néma 

olvasása. 

Tartalmi szempontú szövegelemzés. 

Hangulati szempontú szövegelemzés. 

Ábrák, illusztrációk értelmezése. 

Vélemény megfogalmazása. 

Lexikonhasználat, internetes 

keresőprogramok használata. 

 

 

Legyen képes felkészülés után szépirodalmi 

művek igényes felolvasására. 

 

Értse a tanultakhoz kapcsolódó köznapi, 

szaknyelvi irodalmi szókincset. 

 

Tudja segítségnyújtás mellett az egyszerűbb 

szövegelemző műveleteket szóban és írásban 

elvégezni. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Versek, prózai részletek szöveghű 

felidézése. 

Vázlatírás, lényegkiemelés, összefoglalás, 

tanári irányítással jegyzetkészítés. 

Fogalmak 
Szövegelemzés, közlés, szövegalkotás, illusztráció, lényegkiemelés, vázlat, 

jegyzet. 

 

 

NAT témakör Írás, szövegalkotás 13 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon:  

Pontos, rendezett írásbeli munkák megalkotására 

Az egyéni fogalmazási stílus kialakítására 

Választékos kifejezési formák használatára 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes hangulati szempontú szövegelemzésre 

Fogalmazásában, szóhasználatában, beszédében egyéni stílusa 

alakulóban van 

Képes az írást céljainak elérése érdekében használni 

A tanult nyelvtani szabályokat alkalmazza önálló írása során 

Igyekszik rendezett külalakú, olvasható írásműveket készíteni 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Helyesírás: 

magánhangzók illeszkedése, hasonulás, 

összeolvadás, rövidülés, kivetés, összetett 

szavak, írásmódosulás, elválasztás, 

rövidítések kétféle írása, írásjelek használata 

stb. 

A mindennapi élet magán- és társas műfajai: 

leírás, jellemzés, elbeszélés, levél 

Az írásbeli szövegalkotás változatos 

kifejezésformáinak (rokon értelmű és 

hangulatfestő szavak, idézetek) használata. 

Változatos témájú és műfajú szövegek 

alkotása, a szövegek megadott szempontok 

alapján történő átalakítása. 

Saját és mások munkájának ellenőrzése, 

javítása, helyesírási segédkönyvek 

használata. 

Rendezett, pontos írásbeli munkák készítése. 

Tanult nyelvtani szabályok alkalmazása 

helyesírást fejlesztő gyakorlatok során. 

 

 

 

 

 

Alkalmazza fogalmazási ismereteit a 

mindennapi élethelyzetekben. 

 

Mutasson elemi tájékozottságot – szóban és 

írásban – a leírás műfajában. 

Legyen képes az olvasott művekben 

megjelenített emberi problémákat, 

kapcsolatokat, élethelyzeteket, erkölcsi 

kérdéseket megnevezni, bemutatni 

olvasónaplóban, feljegyzés, vázlat, jellemzés 

vagy elbeszélés formájában. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A szövegszerkezet elemzése, stílushibák 

javítása, a címzettnek, a témának és a 

mondanivalónak megfelelő szöveg alkotása 

a mindennapi élet magán- és társas 

műfajaiban: leírás, jellemzés, elbeszélés,  

Szövegalkotások javítása. 

Fogalmak Önellenőrzés, nyelvtani szabály, stílus, egyéni írásmód. 

 

 

NAT témakör Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 72 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon:  

Az eddig tanult nyelvtani ismeretek megszilárdítására 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Fogalmazásában, szóhasználatában, beszédében egyéni stílusa 

alakulóban van 

Képes az írást céljainak elérése érdekében használni 

A tanult nyelvtani szabályokat alkalmazza önálló írása során 

Igyekszik rendezett külalakú, olvasható írásműveket készíteni. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Szavak: 

Szófajok. 

Szóalkotás: 

Képzéssel, jelezéssel, ragozással, azonos 

toldalék, más-más szótő, egy szótő, más-más 

toldalék. 

A szókincs rétegződésének fogalma, 

csoportosítása: 

Irodalmi változat, 

Köznyelvi változat, 

Népnyelvi változat (tájszók, nyelvjárások), 

Csoportnyelvek (szaknyelv, hobbinyelv, 

diáknyelv, argónyelv). 

Szószerkezet alkotása. 

Mondatalkotás  

A beszélő szándéka, logikai minőség 

alapján. 

Átalakítás a szerkezet alapján 

A beszélő kommunikációs szándékának 

megfelelően. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Levél jellemző jegyei. 

A levél formai, helyesírási követelményei. 

Szavak csoportosítása, átalakítása. 

Mozaikszavak keletkezése, értelmezése. 

Szószerkezetek átalakítása a szerkezet 

megváltoztatásával, bővítéssel (többszörös 

bővítéssel is), szűkítéssel, rokon értelmű 

szavak alkalmazásával. 

Szószerkezetek összeillesztésével 

mondatalkotás. 

Gyűjtés, válogatás, átalakítás. 

Gyakorlás, ellenőrzés, javítás. 

Mondatalkotás. 

Szövegből mondatok válogatása 

lényegkiemelés (jegyzetelés), idézet 

szempontjából. 

Szerkezet megváltoztatása bővítéssel, 

szűkítéssel, helyettesítéssel, a részek 

cseréjével. 

Mondatok tagolása, hiányzó írásjelek 

pótlása. 

Mondatok csoportosítása szerkezet alapján. 

Lehetséges szórend meghatározása. 

Vázlatkészítés. Levél, válaszlevél készítése. 

Olvasottakról vázlat készítése. 

Tagolatlan (elbeszélés, leírás, jellemzés 

jellegű) szövegek tagolása a makroszerkezet 

alapján. 

Szépirodalmi és ismeretterjesztő 

szövegekben a nyelvi forma és a jelentés (a 

szó szerinti és a metaforikus értelem) 

összefüggéseinek vizsgálata. 

Személyes történet elmondása megadott 

szempontok betartásával, témaválasztás 

alapján (témaválasztás, címadás, 

anyaggyűjtés, jegyzetelés, rendezés), a 

címzettnek, a témának és a mondanivalónak 

megfelelő szövegek a mindennapi élet 

magán- és hivatalos műfajaiban (önéletrajz, 

meghatalmazás, elismervény, könyv- és 

műsorajánlás, irodalmi, zenei, színházi és 

filmélményekről, közösségi rendezvényről 

beszámoló, interjú készítése, beszámolás 

ismeretanyagokból). 

Szűkítéssel, bővítéssel a hangulat, a stílus 

megváltoztatása, a szerkezet (a 

bevezetés/előzmény, a befejezés) 

megváltoztatása. 

 

 

 

 

 

Próbálja felismerni a nyelvi szövegben a 

tanult hangtani, szó- és alaktani, mondattani 

jelenségeket. 

 

Legyenek ismeretei a szóalkotási módokról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes kitölteni a mindennapi élet 

alapvető, egyszerűbb hivatalos iratait 

(feladóvevény, pénzesutalvány, csekk, 

hivatalos levél, kérvény). Ismerje ezek 

formai követelményeit, tudjon tájékozódni a 

kitöltés módjáról. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fogalmak Szófaj, átalakítás, csoportosítás, tagolás, téma, témaválasztás, beszámoló.. 

 

 

NAT témakör Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 77 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon: 

Az irodalom iránti érdeklődésének fenntartására 

Megfelelően motivált befogadói magatartás kialakítására az iro- 

Dalom és más művészeti ágak iránt. 

Megismert művek jellemzőinek, sajátosságainak megfigyelésére 

Az élmények, érzések ismeretté, tudássá alakítására 

Az olvasott művek eseményeinek, történéseinek, logikai kapcsolatának, 

ok-okozati összefüggéseinek felismerésére 

Könyvtárlátogatásra az önálló ismeretszerzés folyamatában 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Rendelkezik ismeretekkel a tanult írók, költők életéről 

Képes beszélgetni egy-egy irodalmi alkotásról 

Az olvasottakban felismeri az ok-okozati összefüggéseket, logikai 

kapcsolatokat, cselekvések következményeit 

Szöveghűen elmondja a tanult verseket, versrészleteket 

Olvasás útján szerzett ismereteiről írásban is öt-hat mondatban számot 

ad. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A xix. Század irodalma 

Jókai mór: a kőszívű ember fiai (részlet) 

vagy 

Mikszáth kálmán: a néhai bárány; a két 

koldusdiák (részletek) 

A xx. Század irodalma – kortárs irodalom 

Ady endre: 

Föl – földobott kő 

József attila: rejtelmek 

Karinthy frigyes: tanár úr kérem (részletek) 

Radnóti miklós: nem tudhatom 

Móricz zsigmond  

Ajánlott művek: hét krajcár (novella); légy 

jó mindhalálig 

Örkény istván 

Ajánlott művek: az autóvezető 

Juhász gyula 

Ajánlott művek: anna örök; milyen volt… 

Tóth árpád 

Ajánlott művek: esti sugárkoszorú 

Weöres sándor 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Ajánlott művek: weöres sándor: ó, ha cinke 

volnék 

Egy-egy választott mű 

Csukás istván, mándy iván, szabó magda, 

tamási áron írásaiból. 

További ajánlott művek: 

Ady endre: őrizem a szemed 

József attila: kertész leszek 

Radnóti miklós: nem tudhatom 

Örkény istván: egypercesek 

Kortárs irodalom: 

Két-három szépprózai és öt magyar lírai 

alkotás (lakóhelyi sajátosságok figyelembe 

vétele lehetséges). 

Világirodalom: 

Ajánlott művek: 

Antoine de saint-exupéry: a kis herceg  

(részletek) 

Daniel defoe: robinson crusoe (részletek) 

Színmű 

Megválasztása a lakóhelyi lehetőségekhez 

igazítható (színházlátogatás) 

 

Írók, költők jellemző életrajzi adatainak 

megismerése. 

A vers szereplőinek, formájának, 

tagozódásának, képeinek megfigyelése. 

Hasonlóságok, különbözőségek felismerése. 

Összecsengő sorok jelölése. 

A vers tartalma alapján a költői szándék 

megfogalmazása.  

Szövegrészek tagozódásának (bevezetés, 

tárgyalás, befejezés) megfigyelése. 

Cselekmény tér- és időbeli viszonyainak 

meghatározása. Szereplők tulajdonságainak 

gyűjtése, csoportosítása. Szöveg hangulati 

tartalmainak véleményezése. 

Dramatizálás, felolvasás. 

Elbeszélési és történeti átírás gyakorlása. 

Memoriterek megtanulása. 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a költők, írók fontosabb életrajzi 

adatait.  

 

 

Tudja segítségnyújtás mellett az egyszerűbb 

szövegelemző műveleteket szóban és írásban 

elvégezni. 

 

 

 

 

 

Legyen képes az olvasott művekben 

megjelenített emberi problémákat, 

kapcsolatokat, élethelyzeteket, erkölcsi 

kérdéseket megnevezni, bemutatni 

olvasónaplóban, feljegyzés, vázlat, jellemzés 

vagy elbeszélés formájában. 

Fogalmak 
Életrajzi adat, magyar irodalom, világirodalom, vers, próza, színjáték, 

színmű. 
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Matematika 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma  

1. évfolyam 4 144 

2. évfolyam 4 144 

3. évfolyam 4 144 

4. évfolyam 4 144 

5. évfolyam 5 180 

6. évfolyam 5 180 

7. évfolyam 5 180 

8. évfolyam 5 180 

 

1. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

144 óra 

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 15 óra 

Számelmélet, algebra 68 óra 

Geometria - mérés 40 óra 

Függvények, az analízis elemei 21 óra 
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NAT témakör 
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika 
15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Tárgyakat, dolgokat felismerjen különféle érzékszervekkel, más 

érzékszervek kizárásával, például csak hallással, csak tapintással 

Két vagy több dolog különbözőségét és azonosságát felismerje egy 

vagy több szempont alapján 

Közös tulajdonságokat segítséggel megfigyeljen személyeken, 

tárgyakon, képeken, alakzatokon, jeleken 

A tulajdonságok változását felismerje 

Rész-egész viszonyát tevékenységekkel vizsgálja 

Adott elemeket válogasson megadott szempont szerint 

Konkrét tárgyakat, készletek elemeit halmazokba rendezze mozgásos 

tevékenységgel  

Elemeket elhelyezzen halmazábrában 

Tulajdonságok alapján igaz állításokat megfogalmazzon 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az SNI irányelvek figyelembevételével: 

Megkülönböztet, azonosít látott, hallott, mozgással, tapintással 

érzékelhető tárgyakat, dolgokat; 

Játékos feladatokban személyeket, tárgyakat, számokat, formákat 

néhány meghatározó tulajdonsággal jellemez; 

Válogatásokat végez adott szempont szerint személyek, tárgyak, 

dolgok, számok között; 

Felismeri a mások válogatásában együvé kerülő dolgok közös 

tulajdonságát; 

Folytatja a megkezdett válogatást felismert szempont szerint; 

Azonosítja a közös tulajdonsággal rendelkező dolgok halmazába nem 

való elemeket; 

Megfogalmaz adott halmazra vonatkozó állításokat; segítséggel 

értelemszerűen használja a „mindegyik”, „nem mindegyik”, „van 

köztük…”, „egyik sem…” és a velük rokon jelentésű szavakat; 

Két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg; 

Két meghatározott tulajdonság egyszerre történő figyelembevételével 

szétválogat adott elemeket 

Megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, 

meghatározó tulajdonságát; segítséggel használja a logikai „nem” és a 

logikai „és” szavakat, valamint a velük azonos értelmű kifejezéseket; 

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

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Halmazok 

Személyek, tárgyak, matematikai eszközök 

tulajdonságai (szín, forma, nagyság) 

Személyek, tárgyak, matematikai eszközök 

tulajdonságainak megfigyelése, kiemelése, 

egyeztetése, megfogalmazása, jelölése 

jelkártyával, IKT-eszközök alkalmazásával. 

 

 

 

 

Válogatás tulajdonságok alapján 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Azonosságok-különbözőségek 

megállapítása, megnevezése. 

Matematikai logika 

Igaz-hamis állítások 

Állítások igazságának eldöntése személyek, 

tárgyak, matematikai eszközök halmazáról. 

Kombinatorika 

Kombinatorikai feladatok 

Kombinatorikai feladatok megoldása 

matematikai eszközök kirakásával, 

színezéssel. 

 

 

 

Mesélés képről a matematika nyelvén 

Fogalmak 
Szín, alak, méret, tulajdonság, összehasonlítás, minden, egyetlen, egyik 

sem 

 

NAT témakör Számelmélet, algebra 68 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A mennyiségi állandósággal tisztában legyen 

A számlálás ritmusát kialakítsa, a finommotorikája, szem-kéz 

koordinációja fejlődjön 

Biztos számfogalmat alakítson ki  a 10-es számkörben, kitekintsen 20-

as számkörbe 

Tájékozódjon  a számegyenesen 

Az összeadás és kivonás tartalmi megértését megalapozza mindennapi 

élethelyzetekből kiindulva 

Szövegértés, szövegalkotás képességében fejlődjön 

Fejlődjön az analógiás gondolkodás területén. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Biztos számfogalommal rendelkezik 10-es számkörben. 

Összeadásokat és kivonásokat 10-es számkörben készségszinten 

elvégez 

Egyszerű rajzos szöveges feladatokat megold. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Számok 

Számköri ismeretek a 10-es számkörben 

Határozott és határozatlan halmazok alkotása 

(személyek, tárgyak, matematikai eszközök, 

IKT-eszközök segítségével). 

Halmazok számossága 

Halmazok számosságának megállapítása le- 

és megszámlálással. 

Mennyiségek kirakása játékpénzzel. 

Mennyiségek egyeztetése számnévvel, 

számképpel, számjeggyel. 

Sorszámok, sorszámnevek 

 

 

 

Biztos számköri ismeretek 5-ös, majd 10-es 

körben 

 

 

 

 

 

 

Számlálás, számok nevének jelének biztos 

ismerete 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Sorszámok, sorszámnevek használata valós 

helyzetekben. 

Számok írása, olvasása 10-ig. Számok 

bontása 

Számok írása és olvasása változatos 

feladathelyzetekben. 

Adott elemszámú tárgyhalmazok bontása 

matematikai és IKT-eszközökkel. A 

kirakásokról bontások megfogalmazása, 

lejegyzése. 

Számok viszonyítása, rendezése. Relációs jel 

Különböző elemszámú halmazok 

összehasonlítása tárgyak, matematikai és 

IKT-eszközök segítségével, jelölésük 

relációs jelekkel. 

Számegyenes. Számszomszédok 

Számok viszonyítása, sorba rendezése, 

helyük megkeresése a számegyenesen, 

számszomszédok megállapítása. 

Egyjegyű számok értelmezése. 

Számtulajdonságok 

Számok válogatása, csoportosítása a 

megismert tulajdonságok alapján. 

Műveletek 

Műveleti jelek (+, –, =, <, >) 

Összeadás, kivonás tartalmának kialakítása: 

halmazok bővítése, szűkítése, halmazok 

egyesítése, különbsége, halmazok 

összemérése 

Műveleti jelek megismerése, értelmezése, 

írása, kiolvasása, használata. 

Műveletek megjelenítése egyszerű történetek 

lejátszásával, tárgyak, matematikai eszközök 

kirakásával, IKT-eszközökkel. 

A mennyiségi változások megfigyelése, 

megfogalmazása, lejegyzésük művelettel. 

Fejben számolás 

Fejben számolás 10-es számkörben. 

Szóbeli összeadás, kivonás 

Egyjegyű számokhoz egyjegyű számok 

hozzáadása, elvétele. 

Az összeadás tagjainak felcserélhetősége 

A tagok felcserélhetőségének érzékeltetése 

kirakásokkal (matematikai eszközökkel, 

IKT-eszközökkel), rajzzal, lejegyzésük 

műveletekkel. 

Egyszerű szöveges feladatok 

 

 

Sorszámnevek ismerete 

 

 

 

Bontás értelmezése 

 

 

Relációk felismerése, relációs jelek 

megfelelő használata, reláció szóbeli 

megfogalmazása 

 

 

Számegyenes megfelelő használata, 

számszomszéd fogalmának ismerete 

 

 

Páros, páratlan fogalmának ismerete 

 

Műveleti jelek ismerete, írása, olvasása 

 

Képről történet elmondása a matematika 

nyelvén 

 

Képről egyszerű művelet lejegyzése 

 

 

Műveletek leolvasása képről, majd 

lejegyzése 

 

 

 

Számok felcserélhetőségének megértése, 

megjelenítése 

 

 

Szöveg értelmezése, kirakása, eljátszása, 

lejegyzése és kiszámolása 

 

 

Páros, páratlan számok ismerete 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Szóban megfogalmazott, egyszerű 

szituációkba ágyazott szöveges feladatok 

lejátszása, megjelenítése matematikai 

eszközök kirakásával, rajzban, lejegyzésük 

műveletekkel.  

Számelméleti ismeretek. Páros-páratlan 

számok 

Halmaz elemeinek (személyek, tárgyak, 

matematikai eszközök) párosítása.  

Páros és páratlan számok helyének 

megfigyelése a számegyenesen. 

Fogalmak 

Számok neve, jele, relációs jel, egyjegyű-kétjegyű szám, kerek tízes, 

(kisebb-nagyobb) szomszéd, számegyenes, sorszám, sorszámnév, pénz, 

forint, ár, áru, olcsó-drága, sorszám, páros, páratlan, művelet, műveleti jel, 

összeadás-kivonás, bontás, hozzátevés, elvétel, semmi, üres, sok, kevés, 

összehasonlítás. 

 

 

NAT témakör Geometria – mérés  40 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Fejlődjön a térbeli és síkbeli tájékozódás területén 

Gyakorlati méréseket gyakoroljon választott és 

szabványmértékegységekkel 

Mennyiségek között tájékozódjon és a becslés képességét kialakítsa 

Megismerje a szabványmértékegységek nevét, jelét.  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Alkot térben, síkban 

Térbeli és síkbeli helyzeteket hoz létre, létrehozott helyzeteket leolvas, 

megfogalmaz 

A tanult térbeli és síkbeli alakzatokat felismeri, tulajdonságaikat 

megfogalmazza. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Térbeli, síkbeli helyzetek 

 

Térbeli helyzetek megfigyelése, leolvasása, 

megfogalmazása. Térbeli helyzetek 

létrehozása tárgyak, matematikai eszközök 

építésével – szabadon, és minta után. 

 

Síkbeli helyzetek létrehozása függőleges és 

vízszintes síkban. Síkbeli helyzetek 

leolvasása, megfogalmazása. Építés saját 

fantázia, minta alapján. 

 

 

 

Építés utánzás után, építés képről 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

Síkbeli alakzatok. Síkidomok tulajdonságai 

 

Síkidomok tulajdonságainak megfigyelése, 

megfogalmazása, előállítása tárgyak, 

matematikai eszközök, IKT-eszközök 

használatával. 

Síkidomok összehasonlítása, azonosságok, 

különbségek megfogalmazása. 

Csoportosításuk, rendezésük adott 

tulajdonság (forma, nagyság) alapján. 

Térbeli alakzatok. Testek tulajdonságai 

Testek tulajdonságainak megfigyelése, 

megnevezése, összehasonlítása. 

Építés szabadon és minta alapján. 

Mérés. Gyakorlati mérések 

Ismerkedés a mennyiségekkel. 

Mérőeszközök 

Mérőeszközök megismerése. 

Mérendő anyagokhoz mérőeszközök 

rendelése.  

 

 

 

Síkidom fogalmának ismerete, tulajdonságok 

alapján való csoportosítása 

Test fogalmának ismerete, tulajdonságok 

alapján való csoportosítás 

 

 

 

 

Mennyiségek neveinek ismerete 

 

 

 

 

Mérőeszközök megfelelő használata 

Fogalmak 
Forma (háromszög, négyszög, kör, gömbölyű, szögletes, kocka), térbeli és 

síkbeli viszonyszó, becslés, mérés 

 

 

NAT témakör Függvények, az analízis elemei 21 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az összehasonlítás, az összefüggés- és szabályfelismerés képességében 

fejlődjön. 

A rendezést, kiegészítést gyakorolja.  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Személyeket, tárgyakat, alakzatokat csoportosít azonosság, azonos 

tulajdonság alapján 

Nagyságbeli, térbeli és síkbeli viszonyszavakat használ. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Relációk 

Összefüggések személyek, tárgyak, 

helyzetek, geometriai alakzatok, halmazok 

számossága között 

Szabályok felismerése 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Személyek, tárgyak, geometriai alakzatok 

közötti egyszerű kapcsolatok, összefüggések 

felismerése. 

Relációk megfogalmazása szóban, jelölésük 

(összekötés, nyíl, relációs jel). 

Sorozatok. Sorba rendezések 

Személyek, tárgyak sorba rendezése 

különböző tulajdonságaik alapján (nagyság, 

szélesség, hosszúság, magasság, tömeg stb.). 

Halmazok sorba rendezése számosság 

alapján. Számok sorba rendezése. 

Ciklikus sorok megfigyelése, az 

ismétlődések megfogalmazása és folytatása 

tevékenységgel (építéssel, kirakással, 

színezéssel, rajzzal). 

Függvények  

Hozzárendelések 

Személyek, tárgyak, matematikai eszközök 

egymáshoz rendelése szóbeli utasítás és 

jelkártyák alapján. 

 

 

 

Különböző tulajdonságok alapján megfelelő 

csoportosítás, sorba rendezés 

Fogalmak Összefüggés, ellentétes viszonyszó, sorozat, hozzárendelés. 
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2. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

144 óra 

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 15 óra 

Számelmélet, algebra 68 óra 

Geometria - mérés 40 óra 

Függvények, az analízis elemei 21 óra 

 

 

NAT témakör 
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika 
15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az előzetes tudást felhasználva vizuális, auditív és taktilis percepció 

területén folyamatosan fejlődik 

Összehasonlítást, azonosítást, megkülönböztetést, válogatást 

gyakoroljon, tárgyakat, dolgokat felismerjen különféle érzékszervekkel, 

más érzékszervek kizárásával, például csak hallással, csak tapintással 

Két vagy több dolog különbözőségét és azonosságát felismerje egy 

vagy több szempont alapján 

Közös tulajdonságokat segítséggel megfigyeljen személyeken, 

tárgyakon, képeken, alakzatokon, jeleken 

A tulajdonságok változását felismerje 

Rész-egész viszonyát tevékenységekkel vizsgálja 

Adott elemeket válogasson megadott szempont szerint 

Konkrét tárgyakat, készletek elemeit halmazokba rendezze mozgásos 

tevékenységgel  

Elemeket elhelyezzen halmazábrában 

Tulajdonságok alapján igaz állításokat megfogalmazzon 
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A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az SNI irányelvek figyelembevételével: 

Megkülönböztet, azonosít látott, hallott, mozgással, tapintással 

érzékelhető tárgyakat, dolgokat; 

Játékos feladatokban személyeket, tárgyakat, számokat, formákat 

néhány meghatározó tulajdonsággal jellemez; 

Válogatásokat végez adott szempont szerint személyek, tárgyak, 

dolgok, számok között; 

Felismeri a mások válogatásában együvé kerülő dolgok közös 

tulajdonságát; 

Folytatja a megkezdett válogatást felismert szempont szerint; 

Azonosítja a közös tulajdonsággal rendelkező dolgok halmazába nem 

való elemeket; 

Megfogalmaz adott halmazra vonatkozó állításokat; segítséggel 

értelemszerűen használja a „mindegyik”, „nem mindegyik”, „van 

köztük…”, „egyik sem…” és a velük rokon jelentésű szavakat; 

Két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg; 

Két meghatározott tulajdonság egyszerre történő figyelembevételével 

szétválogat adott elemeket 

Megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, 

meghatározó tulajdonságát; segítséggel használja a logikai „nem” és a 

logikai „és” szavakat, valamint a velük azonos értelmű kifejezéseket; 

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

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Halmazok 

Személyek, tárgyak, matematikai eszközök 

tulajdonságai (szín, forma, nagyság) 

 

Személyek, tárgyak, matematikai eszközök 

tulajdonságainak megfigyelése, kiemelése, 

egyeztetése, megfogalmazása, jelölése 

jelkártyával, IKT-eszközök alkalmazásával. 

Azonosságok-különbözőségek 

megállapítása, megnevezése, kifejezésük 

tevékenységgel, szóval. 

Tárgyak válogatása, csoportosítása választott 

és adott tulajdonság alapján. 

Tulajdonságok változásának megfigyelése, 

megfogalmazása. 

 

Matematikai logika 

Igaz-hamis állítások 

 

Állítások igazságának eldöntése személyek, 

tárgyak, matematikai eszközök halmazáról. 

 

Kombinatorika 

Kombinatorikai feladatok 

 

 

 

 

Tulajdonságok megfigyelése, tulajdonság 

szerinti csoportba rendezés, válogatás 
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Kombinatorikai feladatok megoldása 

matematikai eszközök kirakásával, 

színezéssel, minél több lehetőség előállítása 

próbálgatással. 

 

Színezés, válogatás, gondolkodás 

 

 

Fogalmak 
Szín, alak, méret, tulajdonság, összehasonlítás, minden, egyetlen, egyik 

sem 

 

NAT témakör Számelmélet, algebra 68 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-Az előzetes tudást felhasználva, tájékozódjon a 20-as számkörben saját 

élményből kiindulva 

- fejlett számolási készséggel rendelkezzen 20-as számkörben,ezt 

változatos gyakorlati feladatok segítségével be tudja mutatni 

-számegyenest készségszinten használja 

-szövegértés, szövegalkotás területén fejlődjön 

-analógiás gondolkodásában fejljön. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Biztos számfogalomra tesz szert 20-as számkörben 

Összeadásokat és kivonásokat végez 20 számkörben készségszinten 

Egyszerű rajzos szöveges feladatokat megold. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Számok 

Számköri ismeretek a 20-as számkörben  

Határozott és határozatlan halmazok alkotása 

(személyek, tárgyak, matematikai eszközök, 

IKT-eszközök segítségével). 

 

Halmazok számossága 

 

Halmazok számosságának megállapítása le- 

és megszámlálással. 

Mennyiségek kirakása játékpénzzel. 

Számfogalom megerősítése a 20-as 

számkörben, választott mértékegységekkel 

végzett mérésekkel (hosszúság, űrtartalom). 

Mennyiségek egyeztetése számnévvel, 

számképpel, számjeggyel. 

 

Sorszámok, sorszámnevek 

 

Sorszámok, sorszámnevek használata valós 

helyzetekben. 

 

 

Biztos számfogalom 10-es, majd 20-as 

számkörben 

Számok nevének, jelének ismerete 

 

 

 

 

 

Számlálás 

Játékpénzek ismerete, megfelelő használata 

 

Mértékegységek, mérőeszközök ismerete 

 

Számnév, számkép, számjegy egyeztetése 

 

 

 

 

Sorszámnevek megfelelő használata 
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Számok írása, olvasása 20-ig 

Számok bontása  

Számok írása és olvasása változatos 

feladathelyzetekben. 

Adott elemszámú tárgyhalmazok bontása 

matematikai és IKT-eszközökkel. A 

kirakásokról bontások megfogalmazása, 

lejegyzése. 

Bontott alakú számoknak megfelelő 

helyzetek előállítása tevékenységgel, rajzzal. 

Számok viszonyítása, rendezése. Relációs jel 

Különböző elemszámú halmazok 

összehasonlítása tárgyak, matematikai és 

IKT-eszközök segítségével, jelölésük 

relációs jelekkel. 

Számegyenes. Számszomszédok 

Számok viszonyítása, sorba rendezése, 

helyük megkeresése a számegyenesen, 

számszomszédok megállapítása. 

Egy- és kétjegyű számok értelmezése. 

Számtulajdonságok 

Helyi érték 

Számok válogatása, csoportosítása a 

megismert tulajdonságok alapján. 

Számok tulajdonságainak megnevezése. 

Tízes csoportok alkotása, tízesek, egyesek 

helyi értékének értelmezése. 

Műveletek 

Műveleti jelek (+, –, =, <, >) 

Összeadás, kivonás tartalmának kialakítása: 

halmazok bővítése, szűkítése, halmazok 

egyesítése, különbsége, halmazok 

összemérése  

Műveleti jelek megfelelő használata. 

Műveletek megjelenítése egyszerű történetek 

lejátszásával, tárgyak, matematikai eszközök 

kirakásával, IKT-eszközökkel. 

A mennyiségi változások megfigyelése, 

megfogalmazása, lejegyzésük művelettel. 

Matematikai művelethez történetek alkotása. 

Fejben számolás 

Fejben számolás 10-es számkörben, 

eszközhasználattal 20-as számkörben. 

Szóbeli összeadás, kivonás 

Kerek tízesekhez egyjegyűek adása. 

Teljes kétjegyű számokból az egyesek 

elvétele. 

 

Biztos számfogalom 20-as körben 

Számok bontása, többféle módon 

 

Relációk felismerése, megfelelő jelölése 

 

 

 

 

 

 

 

Számegyenes biztos használata, 

számszomszédok ismerete 

 

Kétjegyű számok ismerete 20-ig 

 

 

 

 

Tízesek és egyesek értelmezése, jelölése, 

megfelelő helyiérték jelölése 

 

 

Műveleti jelek biztos ismerete, használata 

 

Hozzáadás, elvétel fogalmának biztos 

ismerete 

 

 

 

 

Műveletek lejegyzése képről 

 

 

 

 

Fejben számolás, kirakás 

 

 

Műveletek elvégzése 
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Teljes kétjegyű számokhoz egyjegyűek 

hozzáadása, elvétele tízesátlépés nélkül. 

Az összeadás tagjainak felcserélhetősége 

A tagok felcserélhetőségének érzékeltetése 

kirakásokkal (matematikai eszközökkel, 

IKT-eszközökkel), rajzzal, lejegyzésük 

műveletekkel. 

Egyszerű szöveges feladatok 

Szóban megfogalmazott, egyszerű 

szituációkba ágyazott szöveges feladatok 

lejátszása, megjelenítése matematikai 

eszközök kirakásával, rajzban, lejegyzésük 

műveletekkel.  

Matematikai műveletekhez történet alkotása. 

Számelméleti ismeretek. Páros-páratlan 

számok 

Halmaz elemeinek (személyek, tárgyak, 

matematikai eszközök) párosítása.  

Páros és páratlan számok helyének 

megfigyelése a számegyenesen. 

 

 

 

 

 

Feladat megfogalmazása szóban képről, 

majd a hozzátartozó művelet lejegyzése 

 

 

 

Művelethez történet alkotása 

 

 

 

 

 

Páros és páratlan számok ismerete 

 

Fogalmak 

Számok neve, jele, relációs jel, egyjegyű-kétjegyű szám, kerek tízes, 

(kisebb-nagyobb) szomszéd, számegyenes, sorszám, sorszámnév, pénz, 

forint, ár, áru, olcsó-drága, sorszám, páros, páratlan, művelet, műveleti jel, 

összeadás-kivonás, bontás, hozzátevés, elvétel, semmi, üres, sok, kevés, 

összehasonlítás. 

 

 

NAT témakör Geometria – mérés  40 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-Az előzetes tudást felhasználva, térbeli és síkbeli tájékozódás területén 

fejlődjön 

-gyakorlati méréseket végezzen választott és 

szabványmértékegységekkel 

-mennyiségek között tájékozódjon, becsüljön 

-szabványmértékegységek nevét, jelét ismerje 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

-Tud alkotni térben és síkban 

-a térbeli és síkbeli helyzeteket megkülönbözteti, leolvassa, értelmezi 

-a tanult mértékegységeket tudja, azokat megfelelően használja 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Térbeli, síkbeli helyzetek 

 

Térbeli helyzetek megfigyelése, leolvasása, 

megfogalmazása. 

 

 

Építés 
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Térbeli helyzetek létrehozása tárgyak, 

matematikai eszközök építésével – 

szabadon, minta és szóbeli utasítás után. 

 

Síkbeli helyzetek létrehozása függőleges és 

vízszintes síkban.  

Síkbeli helyzetek leolvasása, 

megfogalmazása. 

Építés saját fantázia, minta, szóbeli utasítás 

alapján. 

 

Síkbeli alakzatok. Síkidomok tulajdonságai 

 

Síkidomok tulajdonságainak megfigyelése, 

megfogalmazása, előállítása tárgyak, 

matematikai eszközök, IKT-eszközök 

használatával. 

Síkidomok összehasonlítása, azonosságok, 

különbségek megfogalmazása. 

Csoportosításuk, rendezésük adott 

tulajdonság (forma, nagyság) alapján. 

 

Térbeli alakzatok. Testek tulajdonságai 

 

Testek tulajdonságainak megfigyelése, 

megnevezése, összehasonlítása. 

Építés szabadon és minta alapján. 

Csoportosításuk, rendezésük adott 

tulajdonság (forma, nagyság) alapján. 

 

Mérés. Gyakorlati mérések 

 

Mennyiségek mérése (hosszúság, tömeg, 

űrtartalom) választott mértékegységekkel. 

Hosszúság, magasság, szélesség mérése és 

összehasonlítása választott egységekkel.  

Űrtartalom mérése és összehasonlítása 

különböző mérőeszközökkel.  

Tömeg mérése és összehasonlítása.. 

 

Mérőeszközök 

Szabványmértékegységek  

 

Mérendő anyagokhoz mérőeszközök 

rendelése.  

Mérés szabványmértékegységekkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síkidomok ismerete, megnevezése, 

tulajdonságai 

 

 

Síkidomok csoportosítása megadott 

tulajdonságok alapján 

 

 

 

 

 

Térbeli testek építése, tulajdonságaik 

ismerete 

 

 

 

 

 

 

 

Mérések, mérőeszközök ismerete, 

használata, mértékegységek megnevezése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rövidítések ismerete, mit mivel mérünk 
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Szabványmértékegységek nevének és 

jelének megismerése, használata (m, dm, kg, 

l, dl, óra). 

Fogalmak 

Forma (háromszög, négyszög, kör, gömbölyű, szögletes, kocka), térbeli és 

síkbeli viszonyszó, becslés, mérés, hosszúságmérték, űrmérték, 

tömegmérték, mértékegység, időmérés 

 

 

NAT témakör Függvények, az analízis elemei 21 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-Tudjon összehasonlítani, az összefüggéseket és szabályokat felismerni 

-a rendezést, kiegészítést tudja 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

-Szabályokat felismer, feltételek alapján szabályokat alkot 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Relációk 

Összefüggések személyek, tárgyak, 

helyzetek, geometriai alakzatok, halmazok 

számossága között 

 

Relációk megfogalmazása szóban, jelölésük 

(összekötés, nyíl, relációs jel).  

 

Sorozatok. Sorba rendezések 

 

Halmazok sorba rendezése számosság 

alapján. Számok sorba rendezése. 

Ciklikus sorok megfigyelése, az 

ismétlődések megfogalmazása és folytatása 

tevékenységgel (építéssel, kirakással, 

színezéssel, rajzzal). 

 

Egyszerű sorozatok  

Növekvő-csökkenő számsorok 

 

Egyszerű sorozatok folytatása megadott, 

felismert és választott szabály alapján. 

 

 

 

 

 

Összefüggések felismerése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorozat szabályának felismerése, megadott 

szabály szerinti folytatása, szabályalkotás 
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Állandó különbségű növekvő és csökkenő 

számsorok leolvasása, folytatása. 

Függvények  

Hozzárendelések 

 

Hozzárendelések párosító játékokban (pl. 

logikai készlet elemeinek egymáshoz 

rendelése egy tulajdonság 

megváltoztatásával). 

Számjegyek hozzárendelése 

tárgyhalmazokhoz, számképekhez, színes 

rudakhoz.  

Természetes számok hozzárendelése a 

számegyenes pontjaihoz és geometriai 

alakzatokhoz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogalmak Összefüggés, ellentétes viszonyszó, sorozat, hozzárendelés. 
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3. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
 

144 óra 

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 10 óra 

Számelmélet, algebra 86 óra 

Geometria - mérés 34 óra 

Függvények, az analízis elemei 14 óra 

 

NAT témakör 
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika 
10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-Társaival tudjon együttműködni 

- figyelmét egyre jobban tudja összpontosítani 

-finommotoros mozgáskoordináció területén fejlődjön 

 -vizuális érzékelés és észlelés terén egyre pontosabb legyen 

 -járatossá váljon az összehasonlításban, azonosításban, 

megkülönböztetésben              

 -közös tulajdonságokat felismerjen, kiemeljen (analizál) 

-matematikai fogalmakat értelmezzen. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az SNI irányelvek figyelembevételével: 

Megkülönböztet, azonosít látott, hallott, mozgással, tapintással 

érzékelhető tárgyakat, dolgokat; 

Játékos feladatokban személyeket, tárgyakat, számokat, formákat 

néhány meghatározó tulajdonsággal jellemez; 

Válogatásokat végez adott szempont szerint személyek, tárgyak, 

dolgok, számok között; 

Felismeri a mások válogatásában együvé kerülő dolgok közös 

tulajdonságát; 

Folytatja a megkezdett válogatást felismert szempont szerint; 

Azonosítja a közös tulajdonsággal rendelkező dolgok halmazába nem 

való elemeket; 

Megfogalmaz adott halmazra vonatkozó állításokat; segítséggel 

értelemszerűen használja a „mindegyik”, „nem mindegyik”, „van 

köztük…”, „egyik sem…” és a velük rokon jelentésű szavakat; 

Két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg; 

Két meghatározott tulajdonság egyszerre történő figyelembevételével 

szétválogat adott elemeket 

Megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, 

meghatározó tulajdonságát; segítséggel használja a logikai „nem” és a 

logikai „és” szavakat, valamint a velük azonos értelmű kifejezéseket; 

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

Személyek, tárgyak, matematikai eszközök, 

számok, geometriai alakzatok 

összehasonlítása  

Személyek, tárgyak, matematikai eszközök, 

számok, geometriai alakzatok 

összehasonlítása. 

Tulajdonságok megfigyelése, 

megfogalmazása. 

Közös tulajdonság kiemelése. 

Csoportosítás adott vagy választott szempont 

szerint  

Osztályozás, rendezés 

Tulajdonságok jelölése 

Csoportosítások, rendezések, osztályozások 

adott vagy választott szempont szerint.  

Tulajdonságok jelölése jelkártyákkal. 

Jelkártyák értelmezése. 

Kombinatorikus feladatok 

Kombinatorikus játékok, építések, 

színezések. 

Matematikai logika 

Igaz-hamis állítások 

Igaz, nem igaz állítások megfogalmazása 

tárgyak, számok és geometriai alakzatok 

halmazáról. 

Állítások igazságának eldöntése. 

 

 

 

 

 

 

 

Összehasonlítás,  tulajdonságok felismerése, 

azonosság, különbség felismerése 

 

 

Csoportosítás, rendszerezés 

 

 

 

 

 

 

Építés, színezés 

Fogalmak Nagyságbeli viszonyszó, tulajdonság, szín, forma. 

 

 

NAT témakör Számelmélet, algebra 86 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-A matematikai eszközöket célszerűen használja 

-valós helyzeteket, összefüggéseket felismerjen, műveletek tartalmát 

megértse 

-számolási készség területén fejlődjön 

-szenzomotoros, algoritmusos, analógiás gondolkodás terén fejlődjön 

-a matematikai nyelvet egyre pontosabban használja 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Számfogalma biztossá válik 

Készségszinten számol 

Használja a matematikai nyelvet 

Szöveges feladatokat értelmezi, műveleteket lejegyzi 
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Számok 

Számfogalom megerősítése 20-as 

számkörben 

Kitekintés 100-as számkörbe 

Számfogalom mint a halmaz tulajdonsága, 

számossága; darabszám  

Tárgyak, matematikai eszközök meg- és 

leszámlálása. 

A számlálás ritmusának (szem, kéz 

koordinációjának) kialakítása. 

Tízes csoportok alkotása. 

Számok írása, olvasása, értelmezése. 

Számok modellezése matematikai 

eszközökkel. 

Római számok 

I, V, X, L 

Ismerkedés a római számokkal. 

Tapasztalatgyűjtés személyes élmények 

alapján. 

Számfogalom mint a mérés eredménye, 

mérőszám 

Mennyiségek meg- és kimérése választott és 

szabványmértékegységekkel. (hosszúság, 

tömeg, űrtartalom). 

 

A tízes számrendszer szerkezeti sajátosságai 

A helyiérték-táblázat szerkezete 

Helyi érték, alaki érték, valódi érték  

Viszonyítás 

 

Helyi értékek közötti összefüggések 

megfigyelése és megfogalmazása. 

Helyi érték, alaki érték, valódi érték 

kapcsolatának megfigyelése, 

megfogalmazása. 

Számok modellezése, összehasonlítása, 

A relációs jelek (< > =) értelmezése, 

használata. 

A több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának 

használata. 

 

Számsorok 

 

Számok tulajdonságai 

Tájékozódás a számegyenesen és a százas 

táblán. 

Egyes és tízes számszomszédok leolvasása. 

 

Biztos számfogalom 20-as körben 

 

 

 

 

 

Számlálás 

 

 

 

Számlálás, csoportosítás tízesével 

 

 

 

 

 

Római számok megismerése, tudja, hol 

használjuk 

 

 

 

 

 

 

Mérés, mértékegységek ismerete 

 

 

 

 

 

Helyiérték pontos ismerete, számok jelölése 

helyiérték táblázatban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



222 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Számok tulajdonságainak megfigyelése, 

megfogalmazása. 

 

Bontás 

Számok bontása tízesek és egyesek 

összegére matematikai eszközökkel. 

Bontások lejegyzése. 

Műveletek 

Összeadás, kivonás 20-as számkörben 

tízesátlépéssel 

Összeadás, kivonás százas számkörben: 

Kerek tízesek összeadása, kivonása, 

Kerek tízesekhez egyesek hozzáadása, teljes 

kétjegyű számokból az egyesek elvétele, 

Teljes kétjegyű számokhoz kerek tízesek 

hozzáadása, elvétele, 

Teljes kétjegyű számokhoz teljes kétjegyű 

számok hozzáadása, elvétele tízesátlépés 

nélkül 

Fejben számolás. 

Összeadás, kivonás, szorzás, bennfoglalás és 

részekre osztás értelmezése. 

Történetek megjelenítése tevékenységgel. 

Mennyiségi változások megfigyelése, 

megfogalmazása, lejegyzése művelettel. 

Műveletek modellezése matematikai 

eszközökkel. 

Összeadás, kivonás eszközök segítségével. 

Önellenőrzés 

Szorzás, bennfoglalás, részekre osztás  

A 10-es, 5-ös, 2-es szorzó- és bennfoglaló 

táblák 

A szorzás, bennfoglalás, részekre osztás 

értelmezése.  

A szorzó- és bennfoglaló táblák 

memorizálása. 

A matematikai jelek  

(+ – : < > =)  

Műveleti tulajdonságok: a tagok és tényezők 

felcserélhetősége 

Műveletek közötti összefüggések 

 

Matematikai jelek használata a műveletek 

lejegyzésekor. 

Tapasztalatok gyűjtése a tagok és tényezők 

felcserélhetőségéről, a műveletek 

inverzitásáról. 

 

Százas tábla ismerete, számok 

elhelyezkedésének vizsgálata 

Egyes és tízes szomszédok leolvasása 

 

 

 

 

Számok bontása tízesekre és egyesekre 

Számok kirakása játékpénzzel 

 

 

 

 

 

Tízesátlépés elsajátítása pótlással 

 

 

 

Kerek tízesek összeadása, kivonása 

eszközzel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Új fogalmak megismerése az összeadás és 

szorzás kapcsolatának értelmezése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szorzás, bennfoglalás, részekre osztás 

értelmezése, megjelenítése tevékenységgel, 

kirakása eszközökkel 
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Műveletek közötti összefüggések 

megjelenítése matematikai- és IKT-

eszközökkel. 

Az összefüggések megfigyelése, 

megfogalmazása, lejegyzése.  

Valóságos helyzetek, történések elképzelése. 

 

Egyszerű szöveges feladatok 

 

Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, 

megjelenítésük lejátszással, kirakással, 

rajzban. 

Ismert és ismeretlen adatok megállapítása, az 

adatok közti összefüggések megfigyelése, 

megfogalmazása. 

 

Számelméleti ismeretek 

Páros, páratlan számok 

 

A páros, páratlan számok fogalmának 

kiterjesztése a  

100-as számkör számaira. 

 

 

 

 

Tudja, mikor lehet felcserélni a művelet 

tagjait 

Feladat értelmezése, elmondása, lejegyzése 

művelettel 

Szöveges feladat megoldásának lépéseit 

tudja 

 

 

 

 

 

 

 

Páros és páratlan számok 100-as körben 

Fogalmak 

Szám neve, jele; alaki, helyi-, valódi érték; egyes, tízes, százas; egyjegyű, 

kétjegyű, háromjegyű szám; kerek tízes, kerek százas; összeadás, 

összeadandó, összeg; kivonás, kisebbítendő, kivonandó, maradék, 

különbség; szorzás, bennfoglalás, osztás. 

 

 

NAT témakör Geometria – mérés  34 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-  Egyre tartósabban tudjon figyelni 

- síkban, térben, időben és a mennyiségi viszonyokban egyre jobban 

tájékozódjon 

-kreativitás területén fejlődjön 

-összehasonlítson, azonosítson, megkülönböztessen, azonosságokat 

megállapítson (vonalak, síkidomok, testek). 

-képi emlékezet terén fejlődjön (geometriai alakzatok, mérőeszközök, 

mértékegységek nagysága) 

-a mérő- és szerkesztőeszközöket célszerűen használja 

-összefüggéseket megértsen 

-szenzomotoros és fogalomalkotó gondolkodás területén fejlődjön 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

-Tud alkotni térben és síkban 

-a térbeli és síkbeli helyzeteket megkülönbözteti, leolvassa, értelmezi 

-a tanult mértékegységeket tudja, azokat megfelelően használja 
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Téri elemek 

Vonalak (görbe, egyenes) 

Egyenes és görbe vonalak előállítása 

pálcikákkal, zsinórral. 

Síkbeli alakzatok 

Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög, kör 

Síkidomok felismerése a környezetben, 

megnevezésük. 

Síkidomok előállítása tépéssel, vágással; 

rajzolásuk szabad kézzel és a szerkesztő 

eszközökkel. 

Síkidomok jellemzőinek megfigyelése,  

Megfogalmazása: 

Határoló vonalak (egyenes, görbe), 

Határoló egyenesek száma, 

Síkidomok összehasonlítása, analizálása, a 

közös tulajdonságok kiemelése, 

csoportosításuk. 

Térbeli alakzatok 

Kocka, téglatest, gömb 

Testek felismerése a környezetben, 

megnevezésük. 

Testek előállítása gyurmából. 

Építés kockákból minta alapján és szabadon. 

Testek tulajdonságainak megfigyelése, 

megfogalmazása: 

Határoló lapok (egyenes- és görbe lap), 

Határoló lapok száma, 

Határoló lapok helyzete, 

Határoló lapok alakja (négyzet, téglalap). 

Testek összehasonlítása, analizálása, a közös 

tulajdonságok kiemelése, csoportosításuk. 

Transzformációk 

Tükrös alakzatok, tengelyes szimmetria 

Tükrözés 

Tükrös alakzatok megfigyelése a 

környezetben. 

Tükrös alakzatok vizsgálata síktükörrel. 

Tükrös alakzatok előállítása tépéssel, 

vágással, hajtogatással. 

Mérés 

Hosszúság, űrtartalom, tömeg 

Mérés választott és 

szabványmértékegységekkel. 

Becslés, megmérés, kimérés. 

Szabványmértékegységek  

Hosszúság (m, dm, cm) 

Űrtartalom (hl, l, dl)  

 

 

 

Vonalak előállítása eszközökkel, egyenes és 

görbe fogalmát tudja 

 

 

Síkidomok felismerése, megnevezése 

 

Való életből vett formákat tudjon 

síkidomokhoz hasonlítani 

 

Síkidomokat elő tudjon állítani változatos 

módokon 

 

 

 

 

 

 

Testek felismerése, megnevezése 

 

Testek előállítása változatos módokon 

 

 

 

Ismerje a tükrözés fogalmát, technikáját 

 

 

Tükrös alakzatok előállítása változatos 

módokon 

 

 

 

 

 

Mérés, eszközhasználat 

 

 

 

 

 

Mértékegységek ismerete 
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Tömeg (kg, dkg) 

Szabványmértékegységek értelmezése, 

nevük, jelük. 

Mérendő anyagok, mérőeszközök, 

mértékegységek egymáshoz rendelése. 

Mértékváltás 

Mértékváltás következtetéssel. 

Idő mértékegységei: év, évszak, hónap, hét, 

nap, óra, perc 

Múlt, jelen, jövő fogalma. 

Előtte, utána, korábban, később 

viszonyfogalmak érzékeltetése, használatuk. 

Időtartam érzékelése, mérése egyenes 

tempójú mozgással, hanggal, szabvány 

egységekkel. 

 

 

 

 

Mértékváltások ismerete 

 

 

Időmérés 

Fogalmak Térbeli elem, síkbeli alakzat, térbeli alakzat, transzformáció, mértékegység 

 

 

NAT témakör Függvények, az analízis elemei 14 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-Összehasonlítson, összefüggéseket felfogjon, megfogalmazzon, 

jelöljön, rendezzen, kiegészítsen 

-relációkat, sorozatokat, függvényeket, táblázatokat megértsen 

- logikus gondolkodás területén fejlődjön 

-relációs szókincsében fejlődjön. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

-Szabályokat felismer, feltételek alapján szabályokat alkot 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Összefüggések 

Kapcsolatok felfedezése a környezetben, 

tárgyhalmazok, számok, műveletek, 

mennyiségek, mértékegységek és geometriai 

alakzatok körében. 

Összefüggések megértése, megfogalmazása, 

jelölése vonallal, nyíllal, relációs jelekkel, 

nyitott mondatokkal. 

 

Sorozatok 

Szabályfelismerés, szabálykövetés 

Szabályjátékok logikai készlettel, számokkal 

egy tulajdonság változásával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorozat szabályának felismerése, sorozat 

folytatása, szabályalkotás 
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Szabály felismerése, megfogalmazása, 

lejegyzése. 

Táblázat kitöltése adott és felismert szabály 

alapján. 

Sorozatok folytatása tárgyakkal, logikai 

játékkal, rajzban. 

Számok rendezése. 

Hiányos számsorok kiegészítése. 

 

Növekvő és csökkenő számsorok 

Növekvő és csökkenő számsorok alkotása 

megadott és felismert szabály alapján. 

 

Függvények megadása, ábrázolása 

 

Táblázat olvasása 

A mindennapi életből megfigyelt, gyűjtött, 

számlált, mért adatok lejegyzése, táblázatba 

rendezésük. 

Táblázat adatainak értelmezése, kitöltésük 

adott és felismert szabály alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudjon számokat növekvő és csökkenő 

sorrendbe rakni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogalmak Kapcsolat, különbség, azonosság, szabály, táblázat, sorozat, függvény. 
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4. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

144 óra 

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 10 óra 

Számelmélet, algebra 80 óra 

Geometria – mérés 34 óra 

Függvények, az analízis elemei 20 óra 

 

 

NAT témakör 
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika 
10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-Társaival tudjon együttműködni 

- figyelmét egyre jobban tudja összpontosítani 

-finommotoros mozgáskoordináció területén fejlődjön 

 -vizuális érzékelés és észlelés terén egyre pontosabb legyen 

 -járatos legyen az összehasonlításban, azonosításban, 

megkülönböztetésben               

-közös tulajdonságokat felismerjen, kiemeljen (analizál) 

-matematikai fogalmakat értelmezzen 

-halmaz elemeit adott, illetve választott szempont szerint válogassa 

csoportosítsa 

-kész halmazról igaz, nem igaz állításokat fogalmazzon meg 
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A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az SNI irányelvek figyelembevételével: 

Megkülönböztet, azonosít látott, hallott, mozgással, tapintással 

érzékelhető tárgyakat, dolgokat; 

Játékos feladatokban személyeket, tárgyakat, számokat, formákat 

néhány meghatározó tulajdonsággal jellemez; 

Válogatásokat végez adott szempont szerint személyek, tárgyak, 

dolgok, számok között; 

Felismeri a mások válogatásában együvé kerülő dolgok közös 

tulajdonságát; 

Folytatja a megkezdett válogatást felismert szempont szerint; 

Azonosítja a közös tulajdonsággal rendelkező dolgok halmazába nem 

való elemeket; 

Megfogalmaz adott halmazra vonatkozó állításokat; segítséggel 

értelemszerűen használja a „mindegyik”, „nem mindegyik”, „van 

köztük…”, „egyik sem…” és a velük rokon jelentésű szavakat; 

Két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg; 

Két meghatározott tulajdonság egyszerre történő figyelembevételével 

szétválogat adott elemeket 

Megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, 

meghatározó tulajdonságát; segítséggel használja a logikai „nem” és a 

logikai „és” szavakat, valamint a velük azonos értelmű kifejezéseket; 

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

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Halmazok 

Személyek, tárgyak, matematikai eszközök, 

számok, geometriai alakzatok 

összehasonlítása. Tulajdonságok 

megfigyelése, megfogalmazása. 

Közös tulajdonság kiemelése. 

 

Csoportosítás adott vagy választott szempont 

szerint  

Osztályozás, rendezés 

Tulajdonságok jelölése 

 

Tulajdonságok változásai 

 

Csoportosítások, rendezések, osztályozások 

adott vagy választott szempont szerint.  

Tulajdonságok jelölése jelkártyákkal. 

Transzformációs játékok egy tulajdonság 

változásával, a változás megfigyelése, 

megfogalmazása. 

 

Kombinatorikus feladatok 

 

Kombinatorikus játékok, színezések 

 

 

 

 

 

 

 

Összehasonlítás,  tulajdonságok felismerése, 

azonosság, különbség felismerése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csoportosítás, rendszerezés 
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Matematikai logika 

Igaz, hamis állítások 

 

Igaz, nem igaz állítások megfogalmazása 

tárgyak, számok és geometriai alakzatok 

halmazáról. 

Állítások igazságának eldöntése. 

Építés, színezés 

 

 

 

 

Igaz-hamis állítások megfogalmazása 

 

 

 

Fogalmak Nagyságbeli viszonyszó, tulajdonság, szín, forma. 

 

NAT témakör Számelmélet, algebra 80 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-A matematikai eszközöket célszerűen használja 

-valós helyzeteket, összefüggéseket felismerjen, műveletek tartalmát 

megértse 

-számolási készség területén fejlődjön 

-szenzomotoros, algoritmusos, analógiás gondolkodásában fejlődjön 

-a matematikai nyelvet egyre pontosabban használja 

-számok írjon, olvasson, értelmezzen 100-as számkörben  

-számokat összehasonlítson, helyüket a számsorban, 

számszomszédokat meghatározza 

-összeadjon, kivonjon 100-as számkörben tízesátlépés nélkül analógia 

és eszközök segítségével 

-tudja a tanult szorzó és bennfoglaló táblákat 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Számfogalma biztossá válik 

Készségszinten számol 

Használja a matematikai nyelvet 

Szöveges feladatokat értelmezi, műveleteket lejegyzi 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Számok 

A 100-as számkör 

Számfogalom mint a halmaz tulajdonsága, 

számossága; darabszám  

Tárgyak, matematikai eszközök meg- és 

leszámlálása. 

Tízes csoportok alkotása. 

Számok írása, olvasása, értelmezése. 

Számok modellezése matematikai 

eszközökkel. 

 

Római számok 

I, V, X, L, C 

 

Biztos számfogalom 100-as körben 
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Előzetes tudás alapján a római számok írása, 

olvasása, használatuk a mindennapi élet 

különböző területein (kerületek, hónapok, 

emeletek). 

 

Sorszám 

 

Számfogalom mint a mérés eredménye, 

mérőszám 

Sorszám írása, olvasása, használata valós 

helyzetekben. 

Mennyiségek meg- és kimérése választott és 

szabványmértékegységekkel. (hosszúság, 

tömeg, űrtartalom). 

Különböző mennyiségek kifizetése öt- és 

tízforintosokkal. 

 

A tízes számrendszer szerkezeti 

Sajátosságai 

A helyiérték-táblázat szerkezete 

Helyi érték, alaki érték, valódi érték  

Viszonyítás 

 

Helyi értékek közötti összefüggések 

megfigyelése és megfogalmazása. 

Helyi érték, alaki érték, valódi érték 

kapcsolatának megfigyelése, 

megfogalmazása. 

Számok modellezése, összehasonlítása, 

A relációs jelek (< > =) értelmezése, 

használata. 

A több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának 

használata. 

 

Számsorok 

 

Számok tulajdonságai 

Tájékozódás a számegyenesen és a százas 

táblán. 

Egyes és tízes számszomszédok leolvasása. 

Számok tulajdonságainak megfigyelése, 

megfogalmazása. 

 

Bontás 

 

Számok bontása tízesek és egyesek 

összegére matematikai eszközökkel. 

Bontások lejegyzése. 

Római számok megismerése, tudja, hol 

használjuk 

 

 

 

 

 

 

 

Sorszámok megfelelő használata 

 

Mérés, mértékegységek ismerete 

 

 

Játékpénz használata 

 

 

 

 

Helyiérték pontos ismerete, számok jelölése 

helyiérték táblázatban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Százas tábla ismerete, számok 

elhelyezkedésének vizsgálata 

Egyes és tízes szomszédok leolvasása 

 

 

 

 

 

Számok bontása tízesekre és egyesekre 
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Műveletek 

Összeadás, kivonás százas számkörben: 

Teljes kétjegyű számokhoz egyjegyű számok 

hozzáadása, elvétele tízesátlépéssel, 

Teljes kétjegyű számokhoz teles kétjegyű 

számok hozzáadása, elvétele tízesátlépéssel 

Fejben számolás. 

Történetek megjelenítése tevékenységgel. 

Mennyiségi változások megfigyelése, 

megfogalmazása, lejegyzése művelettel. 

Műveletek modellezése matematikai 

eszközökkel. 

Összeadás, kivonás eszközökkel, majd egyre 

elvontabb szinten. 

Önellenőrzés, számológép használata. 

 

Szorzás, bennfoglalás, részekre osztás  

A 4-es, 3-as, 6-os szorzó és bennfoglaló 

táblák 

 

A szorzó- és bennfoglaló táblák 

memorizálása. 

 

A matematikai jelek  

(+ – : < > =)  

Műveleti tulajdonságok: a tagok és tényezők 

felcserélhetősége 

Műveletek közötti összefüggések 

 

Műveletek közötti összefüggések 

megjelenítése matematikai- és IKT-

eszközökkel. 

Az összefüggések megfigyelése, 

megfogalmazása, lejegyzése.  

Valóságos helyzetek, történések elképzelése. 

 

Egyszerű szöveges feladatok 

 

Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, 

megjelenítésük lejátszással, kirakással, 

rajzban. 

Ismert és ismeretlen adatok megállapítása, az 

adatok közti összefüggések megfigyelése, 

megfogalmazása. 

Mennyiségi következtetések. 

A megfelelő matematikai művelet 

kiválasztása, a várható eredmény becslése, a 

Számok kirakása játékpénzzel 

 

 

 

 

 

100-as számkör biztos ismerete 

Tízesátlépés pótlással,bontással 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Számológép megfelelő használata 

 

 

 

 

 

Az eddig tanult szorzó és bennfoglaló táblák 

tudása, bővítése 

 

 

 

Tudja, mikor lehet felcserélni a művelet 

tagjait 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladat értelmezése, elmondása, lejegyzése 

művelettel 
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művelet kiszámítása, ellenőrzése 

számológéppel. 

 

 

Számelméleti ismeretek 

Páros, páratlan számok 

 

A páros, páratlan számok fogalmának 

kiterjesztése a  

100-as számkör számaira. 

Tapasztalatok gyűjtése matematikai elemek 

párosításával, a tapasztalatok 

megfogalmazása. 

Szöveges feladat megoldásának lépéseit 

tudja 

 

 

 

 

Páros és páratlan számok 100-as körben 

 

Fogalmak 

Szám neve, jele; alaki, helyi-, valódi érték; egyes, tízes, százas; egyjegyű, 

kétjegyű, háromjegyű szám; kerek tízes, kerek százas; összeadás, 

összeadandó, összeg; kivonás, kisebbítendő, kivonandó, maradék, 

különbség; szorzás, bennfoglalás, osztás. 

 

 

NAT témakör Geometria – mérés  34 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- Egyre tartósabb figyelemre tegyen szert 

- síkban, térben, időben és a mennyiségi viszonyokban egyre jobban 

tájékozódjon 

-kreativitás területén fejlődjön 

-összehasonlítson, azonosítson, megkülönböztessen, azonosságokat 

megállapítson (vonalak, síkidomok, testek). 

-képi emlékezet területén fejlődjön (geometriai alakzatok, 

mérőeszközök, mértékegységek nagysága). 

-a mérő- és szerkesztőeszközöket célszerűen használja,  

-összefüggéseket megértsen 

-szenzomotoros és fogalomalkotó gondolkodásában fejlődjön 

-tudja a négyzet és a téglalap kerületének mérését, számítását mért 

adatok alapján (szükség esetén segítséggel). 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

-Tud alkotni térben és síkban 

-a térbeli és síkbeli helyzeteket megkülönbözteti, leolvassa, értelmezi 

-a tanult mértékegységeket tudja, azokat megfelelően használja 

-a tanult síkidomokat, testeket felismeri, tulajdonságait elmondja 
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Téri elemek 

Vonalak (görbe, egyenes) 

Vonalak rajzolása szabad kézzel, vonalzóval, 

körzővel. 

 

 

Vonalzó és körző szakszerű használata 
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Vonalak tulajdonságainak megfigyelése, 

megfogalmazása: 

egyenes, görbe vonal 

nyitott, zárt vonal 

töröttvonal. 

 

Egyenes helyzete (függőleges, vízszintes, 

ferde egyenesek) 

Különböző helyzetű egyenesek modellezése 

pálcikákkal,  

IKT-eszközökkel. 

Egyenesek helyzetének megfigyelése, 

megfogalmazása. 

Két vagy több egyenes egymáshoz 

viszonyított helyzetének megfigyelése, 

megfogalmazása. 

 

Párhuzamos, merőleges, metsző egyenesek 

Párhuzamos, merőleges, metsző egyenesek 

kirakása pálcikákkal, rajzolásuk vonalzóval. 

 

Pont és vonal helyzete 

Pont és vonal helyzetének megfigyelése, 

egymáshoz való viszonyuk megfogalmazása 

(rajta, kívül, belül). 

Adott helyzet létrehozása. 

 

 

Síkbeli alakzatok 

Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög, kör 

Síkidomok felismerése a környezetben, 

megnevezésük. 

Síkidomok rajzolása szabad kézzel és a 

szerkesztő eszközökkel. 

Síkidomok jellemzőinek megfigyelése,  

megfogalmazása: 

határoló vonalak (egyenes, görbe), 

határoló egyenesek száma, 

oldalak helyzete, 

oldalak nagysága. 

Síkidomok összehasonlítása, analizálása, a 

közös tulajdonságok kiemelése, 

csoportosításuk. 

 

Térbeli alakzatok 

Kocka, téglatest, gömb 

Testek felismerése a környezetben, 

megnevezésük. 

 

 

Új fogalmak memorizálása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Párhuzamos, merőleges, metsző egyenes 

tulajdonságainak ismerete, rajzolása 

 

 

 

Pont és vonal rajzolása 

 

 

 

 

 

 

Síkbeli alakzatok előállítása változatos 

módokon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Térbeli alakzatok előállítása változatos 

módokon 
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Testek előállítása gyurmából. 

Építés kockákból minta alapján és szabadon. 

Testek tulajdonságainak megfigyelése, 

megfogalmazása: 

határoló lapok (egyenes- és görbe lap), 

határoló lapok száma, 

határoló lapok helyzete, 

határoló lapok alakja (négyzet, téglalap). 

Testek összehasonlítása, analizálása, a közös 

tulajdonságok kiemelése, csoportosításuk. 

 

Transzformációk 

Tükrös alakzatok, tengelyes szimmetria 

Tükrözés 

Tükrös alakzatok előállítása térben. 

Alakzatok tükrözése térben, síkban 

síktükörrel. 

Alakzatok és tükörképük összehasonlítása, 

az azonosság és a különbség 

megfogalmazása. 

 

 

Mérés 

Hosszúság, űrtartalom, tömeg 

Mérés választott és 

szabványmértékegységekkel. 

Becslés, megmérés, kimérés. 

Összefüggések felfedezése a mértékegység 

nagysága és a mérőszám között. 

 

Szabványmértékegységek  

hosszúság (m, dm, cm) 

űrtartalom (hl, l, dl)  

tömeg (kg, dkg) 

Szabványmértékegységek értelmezése, 

nevük, jelük. 

Mérendő anyagok, mérőeszközök, 

mértékegységek egymáshoz rendelése. 

Ugyanannak a mennyiségnek megmérése 

különböző mértékegységekkel. 

 

 

Mértékváltás 

Mértékváltás következtetéssel. 

 

 

Idő mértékegységei: év, évszak, hónap, hét, 

nap, óra, perc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mérés ismeretének bővítése 

 

 

 

 

 

 

Mértékegységek megfelelő ismerete, 

mérőeszközök használata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mértékváltás fogalmának értelmezése 
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Múlt, jelen, jövő fogalma. 

Előtte, utána, korábban, később 

viszonyfogalmak érzékeltetése, használatuk. 

Időtartam érzékelése, mérése egyenes 

tempójú mozgással, hanggal, szabvány 

egységekkel. 

Időpont leolvasása percnyi pontossággal. 

Óra beállítása adott időpontra. 

 

Pénz, forint 

Pénzérmék megismerése, használata. 

A forint jele: Ft 

Mennyiségek be- és felváltása. 

Ugyanannak a mennyiségnek kifizetése 

többféleképpen. 

 

 

Kerület, terület 

Négyzet, téglalap kerülete, területe 

Kerület fogalmának alapozása körüljárással, 

méréssel. 

Négyzet és a téglalap kerületének számítása 

mért vagy adott adatok alapján. 

Terület fogalmának előkészítése lefedéssel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pénzhasználat 

 

 

 

 

 

 

 

Kerület és terület fogalmának megismerése 

 

Mérés, lefedés, színezés 

Fogalmak 
Térbeli elem, síkbeli alakzat, térbeli alakzat, transzformáció, 

mértékegység, pénz, kerület, terület. 

 

 

NAT témakör Függvények, az analízis elemei 20 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-Összehasonlítson, összefüggéseket felfogjon, megfogalmazzon, 

jelöljön, rendezzen, kiegészítsen 

-relációkat, sorozatokat, függvényeket, táblázatokat megértsen 

- logikus gondolkodásában fejlődjön 

-relációs szókincsében fejlődjön 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

-Szabályokat felismer, feltételek alapján szabályokat alkot 
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Összefüggések 

Kapcsolatok felfedezése a környezetben, 

tárgyhalmazok, számok, műveletek, 
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mennyiségek, mértékegységek és geometriai 

alakzatok körében. 

Összefüggések megértése, megfogalmazása, 

jelölése vonallal, nyíllal, relációs jelekkel, 

nyitott mondatokkal. 

 

Sorozatok 

Szabályfelismerés, szabálykövetés 

Szabályjátékok logikai készlettel, számokkal 

egy tulajdonság változásával. 

Szabály felismerése, megfogalmazása, 

lejegyzése. 

Táblázat kitöltése adott és felismert szabály 

alapján. 

Sorozatok folytatása tárgyakkal, logikai 

játékkal, rajzban. 

Számok rendezése. 

Hiányos számsorok kiegészítése. 

 

Növekvő és csökkenő számsorok 

Növekvő és csökkenő számsorok alkotása 

megadott és felismert szabály alapján. 

 

Függvények megadása, ábrázolása 

 

Táblázat olvasása 

A mindennapi életből megfigyelt, gyűjtött, 

számlált, mért adatok lejegyzése, táblázatba 

rendezésük. 

Táblázat adatainak értelmezése, kitöltésük 

adott és felismert szabály alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

Sorozat szabályának felismerése, sorozat 

folytatása, szabályalkotás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudjon számokat növekvő és csökkenő 

sorrendbe rakni 

Szabályalkotás növekvő és csökkenő 

számsorokra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogalmak Kapcsolat, különbség, azonosság, szabály, táblázat, sorozat, függvény. 
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5. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

180 óra 

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 24 

Számelmélet, algebra 82 

Geometria-mérés 43 

Függvények, az analízis elemei 25 

Statisztika, valószínűség 6 

 

NAT témakör 
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika 
24 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon: 

Válogatni, csoportosítani, rendszerezni logikai összefüggések alapján 

Kombinatorikus szemléletének kialakítására 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Elemeket halmazokba tud rendezéni két szempont szerint 

Adott tulajdonságú részhalmazt képes előállítani alaphalmazon  

Képes arra, hogy egyszerű állításokat, tagadásokat fogalmazzon meg. 
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Halmazok 

Évfolyamozás. 

 

Személyek, tárgyak, logikai készlet 

elemeinek elhelyezése halmazábrákba.  

Évfolyamozás egy, illetve egyszerre két 

szempont alapján. 

Megfigyelés, lényeges jegyek kiemelése, 

azonosítás, megkülönböztetés. 

 

 

Alaphalmaz, részhalmaz, kiegészítő halmaz. 

 

Részhalmaz előállítása különféle 

alaphalmazokon személyekkel, tárgyakkal, 

logikai készlet elemeivel. 
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Az alaphalmaz, részhalmaz és kiegészítő 

halmaz kapcsolatának értelmezése. 

A halmazábra különböző részeinek jelölése 

jelkártyákkal. 

Elemek besorolása a halmazábra különböző 

részeibe. 

 

Metszethalmaz. 

 

Személyeknek, tárgyaknak, logikai készlet 

elemeinek megfigyelése, metszethalmaz 

képzése. 

 

Matematikai logika 

Állítások igazságtartalma. 

 

Állítások és tagadások megfogalmazása a 

halmazábra különböző részeiről. 

Állítások megítélése igazságtartalmuk 

szerint. 

Tulajdonságok tagadása, a logikai „nem” 

fogalmának használata. 

Logikai „és” fogalmának használata. 

A „minden”, „van olyan”, „van, amelyik 

nem”, „egyik sem” kifejezések használata. 

 

Kombinatorika. 

 

Kombinatorikus játékok. 

Elemek sorba rendezése. 

Lehetőségek sokféleségének észrevétele. 

Variációk képzése különböző nem 

matematikai és matematikai elemekből 

tevékenységgel: néhány lehetőség. 

Tudja alkalmazni a csoportosítást, a 

részhalmaz-képzést más matematikai 

témakörökben. 

 

Ismerje a halmazábra különböző részeinek a 

jelölését.  

Tudjon elemeket besorolni a halmazábra 

különböző részeibe.  

 

 

 

 

 

Tudja kiválogatni két halmaz közös elemeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értse és használja értelmesen  a tanult 

logikai kifejezéseket. 

Tudjon egyszerű állításokat, tagadásokat 

megfogalmazni. 

 

 

 

 

 

Önállóan a variációs lehetőségek közül 

néhányat ismerjen fel.  

Fogalmak 
Halmaz, alaphalmaz, részhalmaz, metszethalmaz,  

logikai kifejezés, „és”, „nem”, „egyik sem”, „minden”, „van olyan”, „van, 

amelyik nem”. 
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NAT témakör Számelmélet, algebra 82 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon:  

Matematikai eszközök célszerű használatára 

A matematikai nyelv egyre pontosabb használatára 

Számolási képességének fejlődésére 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Számfogalma 100-as számkörben biztossá válik  

Megismeri a tört- és negatív számokat 

Egyre biztosabban tudja a szorzó és bennfoglaló táblákat 

Megoldja a tanult írásbeli műveleteket 

Egyszerű szöveges feladatokat önállóan old meg 
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Számok 

Számok 1000-es és 10 000-es számkörben. 

 

Számfogalom megerősítése, biztos 

számfogalom kialakítása 100-as 

számkörben. 

Tízes számrendszer szerkezeti 

sajátosságának értelmezése. 

Helyi érték, alaki érték, valódi érték közötti 

összefüggések megállapítása. 

Törekvés a matematikai fogalmak pontos 

használatára. 

Kétjegyű számok írása, olvasása, 

összehasonlítása, rendezése, 

számtulajdonságok megállapítása. 

Relációs jelek használata. 

Számok pontos és becsült (közelítő) helye a 

számegyenesen. 

Számok egyes, tízes szomszédjainak 

megállapítása. 

Számok kerekítése. 

Számok bontása összeg és szorzat alakban. 

Mennyiségek megszámlálása (pénz), tízes, 

százas, ezres csoportok alkotása. 

 

Az 1000-es és 10 000-es számkör. 

A tízes számrendszer szerkezeti sajátossága. 

A helyiérték-táblázat szerkezete. 

 

Helyiérték-táblázat bővítése 1000-ig 

 

 

 

 

Tudja a háromjegyű számokat írni, olvasni. · 

Legyen biztos számfogalma 100-as 

számkörben. 

 

 

 

 

 

 

Számoljon szóban készségszinten 100-as 

számkörben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen tájékozott 1000-es számkörben. 
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A helyi értékek között lévő összefüggések 

megfigyelése, megfogalmazása (tízszerese, 

tizedrésze; százszorosa, századrésze; 

ezerszerese, ezredrésze). 

Helyi érték, alaki érték, valódi érték közötti 

összefüggések megállapítása. 

Teljes háromjegyű számok írása, olvasása, 

értelmezése a valóság mennyiségeivel. 

Mennyiségek meg- és kimérése választott és 

szabvány mértékegységekkel (hosszúság, 

tömeg, űrtartalom). 

Különböző mennyiségek kifizetése öt-, tíz- 

és száz- forintosokkal. 

Számok képzése egy feltétellel. 

 

Római számok: 

I, V, X, L, C 

 

Tanult római számok írása, olvasása a 

mindennapi élet különböző területein 

(dátum, kerület, óra számlapja). 

 

Viszonyítás. 

 

Számok összehasonlítása (azonos és 

különböző nagyságrendű számok) 

matematikai eszközökkel, majd elvont 

szinten. 

 

A relációs jelek (< > =). 

 

A relációs jelek (< >  = ), használata. 

A több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának 

használata. 

 

Számok helye a számsorban. 

 

Tájékozódás a számegyenesen és a 

számtáblákon 

Egyes-, tízes- és százas számszomszédok 

leolvasása. 

 

Számok tulajdonságai. 

 

Számok tulajdonságainak megfigyelése, 

megfogalmazása 

Pontos matematikai fogalmak használata. 
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Bontás. 

 

Számok bontása összeg- és szorzat alakra 

matematikai eszközökkel, majd elvont 

szinten. 

Bontások lejegyzése. 

 

Közönséges törtszámok 

Törtek a mindennapi életben. 

 

Törtrészek előállítása tevékenységgel 

(darabolás, színezés, kirakás). 

Egységtörtek, egységtörtek többszöröseinek 

előállítása. 

 

 

Negatív szám. 

Negatív számok a mindennapi életben. 

 

Hőmérsékletek leolvasása, hőmérő beállítása 

adott hőmérsékletre, hőmérséklet 

változásának megfigyelése, jelölése nyíllal. 

Negatív számok írása, olvasása. 

0 középpontú számegyenes készítése. 

Negatív számok keresése a számegyenesen. 

 

Műveletek 

Szóbeli műveletek. 

Összeadás, kivonás 1000-es számkörben. 

 

Fejben számolás. 

Szóbeli összeadás, kivonás kerek tízesekkel, 

százasokkal – az egyjegyű számok 

analógiájára. 

Műveletek modellezése. 

 

A 8-as, 9-es, 7-es szorzó- és bennfoglaló 

táblák. 

 

A tanult szorzó- és bennfoglaló táblák 

folyamatos memorizálása. 

A 8-as, 9-es, 7-es szorzó- és bennfoglaló 

táblák kiépítése. 

Azonos tagú összeadások lejegyzése 

szorzással. 

Szorzások lejegyzése azonos tagú 

összeadásokkal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értse a törtszám fogalmát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értse a negatív szám fogalmát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen jártas a szorzó és bennfoglaló 

táblákban. 



242 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Szorzó-, bennfoglaló táblák memorizálása. 

 

Maradékos osztás. 

 

Maradékos osztás kirakással, lejegyzésük, a 

maradék jelölése. 

 

Összefüggések a műveletek között. 

 

Műveletek közötti összefüggések 

felfedezése. 

Kerek tízesek, százasok szorzása, osztása 

analógia alapján. 

Összefüggések a szorzó és bennfoglaló 

táblák között. 

 

 

Írásbeli műveletek. 

Összeadás, kivonás háromjegyű számokkal. 

Két- és háromjegyű számok szorzása 

egyjegy szorzóval. 

Háromjegyű számok osztása egyjegyű 

osztóval. 

Műveletekben szereplő számok elnevezése. 

Műveleti tulajdonságok. 

 

Műveletek megjelenítése, megoldása 

matematikai eszközökkel. 

Mennyiségek közötti összefüggések 

megállapítása, lejegyzése nyitott 

mondatokkal. 

Műveletek megoldása egyre elvontabb 

szinten. 

Műveletek eredményének becslése. 

Tapasztalatok gyűjtése a tagok 

felcserélhetőségéről, a műveletek 

inverzitásáról. 

Műveletek közötti összefüggések 

megjelenítése matematikai és  

IKT-eszközökkel. 

Műveletek közötti összefüggések 

megfigyelése, megfogalmazása. 

Matematikai fogalmak használata. 

Számológép használata önellenőrzésre. 

 

 

Egyszerű és összetett szöveges feladatok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes összefüggések felismerésére a 

matematika különböző témaköreiben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen jártas az írásbeli műveletek 

megoldásában. 

 

Ismerje az írásbeli szorzás, osztás 

lejegyzésének módját. 
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Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, 

megjelenítésük (lejátszással, kirakással, 

rajzban). 

Ismert és ismeretlen adatok megállapítása, az 

adatok közti összefüggések megfigyelése, 

megfogalmazása. 

Együttes emlékezés adatokra és 

összefüggésekre. 

A megfelelő matematikai művelet 

kiválasztása, a várható eredmény becslése, a 

művelet kiszámítása, ellenőrzése, adekvát 

válasz megfogalmazása a kérdésre. 

Összefüggések megértése, kódolása 

(számfeladat, 

Számegyenes, táblázat, rajz, nyitott mondat, 

halmazábra, grafikon). 

Tapasztalatok gyűjtése matematikai elemek 

párosításával, a tapasztalatok 

megfogalmazása. 

 

 

Számelméleti ismeretek 

Páros, páratlan számok. 

Oszthatósági szabályok. 

 

A páros-, páratlan számok fogalmának 

kiterjesztése az 1000-es számkör számaira. 

Gyakorlati tevékenységre épülő 

szabályalkotás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes a szöveges feladat adatait 

önállóan rendezni és feladattervet készíteni. 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes 2 műveletet tartalmazó 

szöveges feladatok megoldására segítséggel. 

Fogalmak 

Szám neve, jele; alaki, helyi, valódi érték; egyes, tízes, százas, ezres, 

összeadás: összeadandó (tag), összeg, kivonás: kisebbítendő, kivonandó, 

különbség, maradék, szorzás: szorzandó, szorzó, szorzat, törtszám, egész 

szám, negatív szám, pozitív szám, plusz, mínusz 

 

 

NAT témakör Geometria, mérés 43 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon: 

Geometriai alakzatok konstruálására, 

Tájékozódásra síkban, térben és mennyiségek között 

Becslésre, mérésre 
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A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Testeket és síkidomokat egy és több szempont szerint csoportosít a 

tanult tulajdonságok alapján 

Ismeri a szabvány mértékegységeket és a közöttük lévő váltó- 

Számokat 

A téglalap és négyzet kerületét leméri és kiszámítja, a területét méri 

lefedéssel 

Párhuzamos és merőleges egyeneseket szerkeszt 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A tér elemei 

Félegyenes, szakasz 

 

Egyenes és pont helyzetének vizsgálata. 

Félegyenes rajzolása, pont elnevezése. 

Szakaszok rajzolása, megmérése, kimérése, 

elnevezése. 

Szögek rajzolása.  

Derékszög előállítása hajtogatással, rajzolása 

négyzethálón, jelölése. 

Szerkesztő eszközök használata. 

 

 

Síkbeli alakzatok 

Sokszög, háromszög, négyzet, téglalap és 

kör. 

 

Síkidomok előállítása, rajzolása. 

Síkidomok tulajdonságainak vizsgálata: 

határoló vonalak, oldalak száma, oldalak 

nagysága 

 

Szabályos sokszög. 

 

Síkidomok csoportosítása a megismert 

tulajdonságok alapján. 

Összehasonlítás adott szempont szerint. 

Azonosságok, különbségek 

megfogalmazása. 

Térbeli alakzatok 

Testek.  

Téglatest, kocka. 

 

Testek építése egységkockákból szabadon és 

adott feltétellel. 

 

Transzformációk 

Tükrözés, nagyítás, kicsinyítés. 
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Síkidomok tükrözése egy tükörtengely 

segítségével négyzethálón. 

Síkidomok nagyítása, kicsinyítése 

négyzethálón  

az egység mérete változik; 

az egységek száma változik. 

 

Szerkesztés 

Párhuzamos, merőleges egyenesek 

 

Párhuzamos és merőleges egyenesek 

rajzolása négyzethálón, majd szerkesztésük 

derékszögű vonalzókkal. 

Négyzet és téglalap rajzolása négyzethálón. 

Különböző sugarú körök szerkesztése. 

Szerkesztő eszközök használata. 

 

Mérés, mértékegységek 

Hosszúság-, tömeg-, űrtartalom.  

Szabvány mértékegységek: 

hosszúság (km, m, dm, cm, mm); 

tömeg (t, kg, dkg, g); 

űrtartalom (hl, l, dl, cl, ml). 

 

Mérés választott és szabvány 

mértékegységekkel. 

Mennyiségek becslése, megmérése, 

kimérése. 

Mennyiségek összehasonlítása, sorba 

rendezése. 

Mértékegységek közötti összefüggések 

megállapítása gyakorlati mérések alapján. 

 

Mértékváltás 

Mértékváltások következtetéssel (tízszerese, 

százszorosa, tizedrésze, századrésze). 

Időmértékek: évezred, évszázad, év, évszak, 

hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc. 

 

A múlt, jelen, jövő viszonyfogalmak 

értelmezése, használata.  

Időpont leolvasása percnyi pontossággal, 

különböző módokon. 

Negyed-, fél-, háromnegyed óra leolvasása, 

beállítása. 

Időtartam érzékelése a mindennapi életből 

vett példákkal. 

Időtartam számítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen gyakorlata a szerkesztőeszközök 

használatában. 

 

 

 

 

 

 

Növekedjen gyakorlottsága a gyakorlati 

mérésekben. Ismerje meg a szabványmér- 

tékegységeket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a mértékegységek közötti váltószá- 

mokat. Segítséggel legyen képes mértékegy- 

ségátváltásokra.  
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Mértékváltások a különböző időmértékek 

között. 

Tájékozódás a naptárban. 

 

 

Pénz 

 

Forint (Ft). 

Pénznemek megismerése, használata. 

Mennyiségek be- és felváltása. 

Mennyiségek kifizetése többféleképpen. 

 

Kerület, terület 

 

Sokszögek kerületének mérése és 

kiszámítása összeadással. 

Négyzet, téglalap kerületének mérése, 

kiszámítása összeadással és szorzással. 

Négyzet és téglalap területének lefedése 

különböző alakú és nagyságú egységekkel. 

A mértékegységek nagysága és a 

mérőszámok közötti összefüggés 

megállapítása. 

Négyzet és téglalap területének mérése az 

egységek összeszámlálásával 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen jártas a kerületszámításban. Tudja a 

négyzet és a téglalap kerületét kiszámítani. 

Fogalmak 
Téri elem, síkbeli alakzat, térbeli alakzat, transzformáció, mértékegység, 

pénz, kerület, terület, szerkesztés 

 

 

NAT témakör Függvények, az analízis elemei 25 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon:  

Összehasonlításokra, általánosításra, szabályalkotásra, kiegészítésre 

Összefüggések egyre elvontabb szinten történő kifejezésére 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Sorozatokat folytat felismert szabály alapján 

Adatokat olvas le táblázatból 

A felismert szabály alapján adatokat ír a táblázatba 
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Összefüggések 

 

Összefüggések felismerése, személyek, 

tárgyak, helyzetek, geometriai alakzatok, 

halmazok számai között; kifejezése rajzzal, 

jelekkel.  

Összefüggések keresése megadott szempont 

szerint a látszólag különböző dolgok között. 

 

 

Sorozatok 

 

Szabályjátékok logikai készlettel, 

számokkal. 

Szabály felismerése, megfogalmazása, 

lejegyzése, 

alkalmazása műveletekkel a hiányzó adatok 

pótlására. 

Sorozatok képzése geometriai alakzatokkal, 

számokkal adott, vagy felismert szabály 

alapján. 

Ciklikus sorok folytatása. 

Állandó különbségű sorozatok folytatása 

mindkét irányban. 

 

Függvények megadása, ábrázolása 

 

Adatok gyűjtése, sorozatba, táblázatba 

rendezése. 

Sorozatban, táblázatban szereplő adatok 

közötti összefüggések, szabályok 

felismerése, megfogalmazása segítséggel, 

lejegyzése. 

Hiányos sorozatba, táblázatba rendezett 

adatok kiegészítése.  

Grafikonok olvasása, értelmezése.  

Értéktáblázat kiegészítése szöveggel, 

matematikai alakban megadott szabály 

alapján. 

Grafikus megjelenítés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A matematikai feladatokban felismert és 

megfogalmazott szabályokat tudja 

lejegyezni, a szabály alapján a sorozatot 

folytatni tudja.  

 

 

 

 

Legyen jártas állandó különbségű 

számsorozatok folytatásában. 

 

 

 

 

Gyűjtött adatokat segítséggel táblázatba tud 

rendezni. 

 

Táblázatban szereplő adatokat képes 

leolvasni, segítséggel értelmezni.  

Fogalmak Grafikon, értéktáblázat, összefüggés, szabály. 
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NAT témakör Statisztika, valószínűség 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon:  

Az adatgyűjtési technikák, adatok ábrázolási módjának megismerésére 

Tapasztalat bővítésre a véletlen és nem véletlen eseményekről 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Statisztikai adatokat lejegyez, egyszerűbb esetekben ábrázol is.  

Valószínűségi játékokban az eseteket lejegyzi 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Statisztika 

 

Statisztikai adatok gyűjtése, közvetlen 

környezetben megfigyelhető események 

megszámlálása, mérések eredménye. 

Ábrázolásuk grafikonon, diagramon 

közösen. 

Grafikonok, diagramok értelmezése, 

leolvasása. 

 

A valószínűség-számítás elemei 

Valószínűségi kísérletek. 

 

Megfigyelések, vizsgálatok, játékos 

valószínűségi kísérletek (pénzfeldobás, 

golyóhúzás, különböző szerencsejátékok) 

végzése. 

Egyszerű valószínűségi kísérletek 

eredményeinek lejegyzése. 

A táblázat adatainak leolvasása, értelmezése. 

Tapasztalatok gyűjtése véletlen és biztos 

eseményekről. 

A „biztos” és a „lehetetlen” fogalmak 

használata. 

Spontán tippelések az események várható 

bekövetkeztéről. 

 

 

 

Gyűjtött adatok tud ábrázolni grafikonon 

segítséggel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A valószínűségi kísérletek eredményeiben 

tudjon tájékozódni. 

 

 

Adekvátan használja a biztos és lehetetlen 

fogalmakat.  

Fogalmak Lehetőség, kísérlet, táblázat, adat, grafikon, diagram. 
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6. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

180 óra 

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 24 

Számelmélet, algebra 82 

Geometria-mérés 43 

Függvények, az analízis elemei 25 

Statisztika, valószínűség 6 

 

 

NAT témakör 
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika 
24 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon: 

Válogatni, csoportosítani, rendszerezni logikai összefüggések alapján 

Kombinatorikus szemléletének kialakítására 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Elemeket halmazokba rendez két szempont szerint 

Adott tulajdonságú részhalmazt előállít alaphalmazon 

Közös tulajdonságokat felismer, képes metszetet előállítani 

Egyszerű állításokat és tagadásokat megfogalmaz 

Logikai kifejezéseket pontosan használja 

Minél több lehetőséget előállít kombinatorikus feladatokban 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Halmazok 

Évfolyamozás. 

 

Személyek, tárgyak, logikai készlet 

elemeinek elhelyezése halmazábrákba.  

Évfolyamozás egy, illetve egyszerre két 

szempont alapján. 

Megfigyelés, lényeges jegyek kiemelése, 

azonosítás, megkülönböztetés. 

Alaphalmaz, részhalmaz, kiegészítő halmaz. 

 

Részhalmaz előállítása különféle 

alaphalmazokon személyekkel, tárgyakkal, 

logikai készlet elemeivel. 
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Az alaphalmaz, részhalmaz és kiegészítő 

halmaz kapcsolatának értelmezése. 

A halmazábra különböző részeinek jelölése 

jelkártyákkal. 

Elemek besorolása a halmazábra különböző 

részeibe. 

Metszethalmaz. 

 

Személyeknek, tárgyaknak, logikai készlet 

elemeinek megfigyelése, metszethalmaz 

képzése. 

A halmazábra különböző részeinek 

elnevezése. 

Alá- és fölérendeltségi viszony felismerése. 

Venn-diagram értelmezése. 

 

Matematikai logika 

Állítások igazságtartalma. 

 

Állítások és tagadások megfogalmazása a 

halmazábra különböző részeiről. 

Állítások megítélése igazságtartalmuk 

szerint. 

Tulajdonságok tagadása, a logikai „nem” 

fogalmának használata. 

Logikai „és” fogalmának használata. 

A „minden”, „van olyan”, „van, amelyik 

nem”, „egyik sem” kifejezések használata. 

 

Kombinatorika. 

 

Kombinatorikus játékok. 

Elemek sorba rendezése. 

Lehetőségek sokféleségének észrevétele. 

Variációk képzése különböző nem 

matematikai és matematikai elemekből 

tevékenységgel: néhány lehetőség. 

 

Legyen képes tárgyakat, logikai készlet 

elemeit elhelyezni a halmazábra megfelelő 

helyére.  

 

 

 

Legyen képes a tanuló két halmaz 

metszetének egyesítésének előállítására, 

elemszámok megállapítására 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értse és használja helyesen a tanult logikai 

kifejezéseket. 

 

 

 

 

 

Legyen képes minél több lehetőséget 

önállóan előállítani. 

Fogalmak 
Halmaz, alaphalmaz, részhalmaz, metszethalmaz,  

logikai kifejezés, „és”, „nem”, „egyik sem”, „minden”, „van olyan”, „van, 

amelyik nem”. 
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NAT témakör Számelmélet, algebra 82 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon:  

Matematikai eszközök célszerű használatára 

Konkretizálásra, absztrahálásra, kódolásra, viszonyításra 

A matematikai nyelv egyre pontosabb használatára 

Számolási képességének fejlődésére 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Számfogalma biztossá válik 1000-es számkörben 

Jártasságot szerez 10000-es számkörben 

Folytatja az ismerkedést a tört- és negatív számokkal 

Megtanulja és tudja valamennyi szorzó és bennfoglaló táblát 

A tanult írásbeli műveleteket megoldja 

Egyszerű szöveges feladatokat önállóan old meg 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Számok 

Számok 10 000-es számkörben.. 

Számfogalom megerősítése, biztos 

számfogalom kialakítása 1000-es 

számkörben. 

Tízes számrendszer szerkezeti 

sajátosságának értelmezése. 

Helyi érték, alaki érték, valódi érték közötti 

összefüggések megállapítása. 

Törekvés a matematikai fogalmak pontos 

használatára. 

Kétjegyű számok írása, olvasása, 

összehasonlítása, rendezése, 

számtulajdonságok megállapítása. 

Relációs jelek használata. 

Számok pontos és becsült (közelítő) helye a 

számegyenesen. 

Számok egyes, tízes szomszédjainak 

megállapítása. 

Számok kerekítése. 

Számok bontása összeg és szorzat alakban. 

Mennyiségek megszámlálása (pénz), tízes, 

százas, ezres csoportok alkotása. 

 

A 10 000-es számkör. 

A tízes számrendszer szerkezeti sajátossága. 

A helyiérték-táblázat szerkezete. 

 

Helyiérték-táblázat bővítése 10 000-ig. 

A helyi értékek között lévő összefüggések 

megfigyelése, megfogalmazása (tízszerese, 

 

 

 

 

Legyen biztos számfogalma 1.000-es 

számkörben. 

 

Tudjon készségszinten számolni ezres 

számkörben. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

tizedrésze; százszorosa, századrésze; 

ezerszerese, ezredrésze). 

Helyi érték, alaki érték, valódi érték közötti 

összefüggések megállapítása. 

Teljes négyjegyű számok írása, olvasása, 

értelmezése a valóság mennyiségeivel. 

Mennyiségek meg- és kimérése választott és 

szabvány mértékegységekkel (hosszúság, 

tömeg, űrtartalom). 

Különböző mennyiségek kifizetése öt- tíz-, 

száz- és ezer forintosokkal. 

Számok képzése több feltétellel. 

 

Római számok: 

I, V, X, L, C, D, M. 

 

Tanult római számok írása, olvasása a 

mindennapi élet különböző területein 

(dátum, kerület, óra számlapja). 

 

Viszonyítás. 

 

Számok összehasonlítása (azonos és 

különböző nagyságrendű számok) 

matematikai eszközökkel, majd elvont 

szinten. 

 

A relációs jelek (< > =). 

 

A relációs jelek (< >  = ), használata. 

A több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának 

használata. 

 

Számok helye a számsorban. 

 

Tájékozódás a számegyenesen és a 

számtáblákon 

Egyes-, tízes-, százas- és ezres 

számszomszédok leolvasása. 

 

Számok tulajdonságai. 

 

Számok tulajdonságainak megfigyelése, 

megfogalmazása 

Pontos matematikai fogalmak használata. 

 

Bontás. 

 

 

 

 

 

 

Legyen jártas 10.000-es számkörben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen jártas a természetes számok nagyság 

szerinti összehasonlításban, tízezres 

számkörben. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Számok bontása összeg- és szorzat alakra 

matematikai eszközökkel, majd elvont 

szinten. 

Bontások lejegyzése. 

 

Közönséges törtszámok 

Törtek a mindennapi életben. 

 

Törtrészek előállítása tevékenységgel 

(darabolás, színezés, kirakás). 

Egységtörtek, egységtörtek többszöröseinek 

előállítása- 

A törtrész kódolása, neve, jele (közönséges 

törtszám). 

Összefüggések keresése, megfogalmazása az 

egész és a törtrészek között, a törtrészek 

száma és nagysága között. 

Közönséges törtek írása, olvasása, 

értelmezése. 

Közönséges törtek helye a számegyenesen. 

Egységtörtek összehasonlítása matematikai 

modelleken 

 

Negatív szám. 

Negatív számok a mindennapi életben. 

 

Hőmérsékletek leolvasása, hőmérő beállítása 

adott hőmérsékletre, hőmérséklet 

változásának megfigyelése, jelölése nyíllal. 

Ellentétes mennyiségek értelmezése 

(adósság-vagyon). 

Negatív számok írása, olvasása. 

0 középpontú számegyenes készítése. 

Negatív számok keresése a számegyenesen. 

Összehasonlításuk egymással,  

0-val, pozitív számokkal. 

 

Műveletek 

Szóbeli műveletek. 

Összeadás, kivonás 10 000-es számkörben. 

 

Fejben számolás. 

Szóbeli összeadás, kivonás kerek tízesekkel, 

százasokkal, ezresekkel – az egyjegyű 

számok analógiájára. 

Műveletek modellezése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értse a közönséges tört szám fogalmát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értse a negatív szám fogalmát. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Szorzó- és bennfoglaló táblák. 

 

A tanult szorzó- és bennfoglaló táblák 

folyamatos memorizálása. 

Azonos tagú összeadások lejegyzése 

szorzással. 

Szorzások lejegyzése azonos tagú 

összeadásokkal. 

Szorzó-, bennfoglaló táblák memorizálása. 

 

Összefüggések a műveletek között. 

 

Műveletek közötti összefüggések 

felfedezése. 

Kerek tízesek, százasok, ezresek szorzása, 

osztása analógia alapján. 

Összefüggések a szorzó és bennfoglaló 

táblák között. 

 

Írásbeli műveletek. 

Összeadás, kivonás három- és négyjegyű 

számokkal. 

Két- és háromjegyű számok szorzása egy- és 

kétjegyű szorzóval. 

Három- és négyjegyű számok osztása 

egyjegyű osztóval. 

Műveletekben szereplő számok elnevezése. 

Műveleti tulajdonságok. 

 

Műveletek megjelenítése, megoldása 

matematikai eszközökkel. 

Mennyiségek közötti összefüggések 

megállapítása, lejegyzése nyitott 

mondatokkal. 

Műveletek megoldása egyre elvontabb 

szinten. 

Műveletek eredményének becslése. 

Tapasztalatok gyűjtése a tagok és tényezők 

felcserélhetőségéről, a műveletek 

inverzitásáról. 

Műveletek közötti összefüggések 

megjelenítése matematikai és  

IKT-eszközökkel. 

Műveletek közötti összefüggések 

megfigyelése, megfogalmazása. 

Matematikai fogalmak használata. 

Számológép használata önellenőrzésre. 

Összeadás, kivonás közönséges törtekkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudja a szorzó és bennfoglaló táblákat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen jártas a szorzásban, osztásban 

egyjegyű szorzó és osztó esetén 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Azonos nevezőjű törtek összeadása, 

kivonása. 

Az egy egésznél kisebb törtek pótlása egy 

egészre. 

Műveletek cselekvésben való értelmezése. 

Műveletek lejegyzése. 

Egyszerű és összetett szöveges feladatok. 

Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, 

megjelenítésük (rajzban). 

Ismert és ismeretlen adatok megállapítása, az 

adatok közti összefüggések megfigyelése, 

megfogalmazása. 

Együttes emlékezés adatokra és 

összefüggésekre. 

A megfelelő matematikai művelet 

kiválasztása, a várható eredmény becslése, a 

művelet kiszámítása, ellenőrzése, adekvát 

válasz megfogalmazása a kérdésre. 

Összetett szöveges feladatok értelmezése. 

Történések megjelenítése matematikai 

modellekkel. 

Problémák logikai sorrendjének 

megállapítása, a megoldás logikai 

menetének megfogalmazása. 

Összefüggések megértése, kódolása 

(számfeladat, 

számegyenes, táblázat, rajz, nyitott mondat, 

halmazábra, grafikon). 

Tapasztalatok gyűjtése matematikai elemek 

párosításával, a tapasztalatok 

megfogalmazása. 

Számelméleti ismeretek 

Páros, páratlan számok. 

Oszthatósági szabályok. 

A páros-, páratlan számok fogalmának 

kiterjesztése a 10 000-es számkör számaira. 

Gyakorlati tevékenységre épülő 

szabályalkotás. 

Oszthatósági szabályok felismerése 

matematikai példák megoldásával (2, 5, 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen jártas azonos nevezőjű törtek összea- 

dásában, kivonásában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes egyszerű szöveges feladat 

adatait önállóan rendezni és feladattervet 

készíteni. 

Fogalmak 

Szám neve, jele; alaki, helyi, valódi érték; egyes, tízes, százas, ezres, 

tízezres; összeadás: összeadandó (tag), összeg, kivonás: kisebbítendő, 

kivonandó, különbség, maradék, szorzás: szorzandó, szorzó, részszorzat, 

szorzat, osztás: osztandó, osztó, hányados, maradék, törtszám, számláló, 

nevező, törtvonal, egész szám, negatív szám, pozitív szám, plusz, mínusz, 

többszörös. 
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NAT témakör Geometria, mérés 43 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon: 

Geometriai alakzatok konstruálására 

Tájékozódni síkban, térben, mennyiségek között 

Becsülni, mérni 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Testeket és síkidomokat csoportosít egy és több szempont szerint a 

tanult tulajdonságok alapján 

Ismeri a szabványmértékegységeket és a közöttük lévő váltó- 

Számokat 

Kiszámítja a négyzet és téglalap kerületét, területüket lefedéssel méri 

Szögeket, szakaszokat rajzol, másol, felez 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A tér elemei 

Félegyenes, szakasz, szög. 

 

Egyenes és pont helyzetének vizsgálata. 

Félegyenes rajzolása, pont elnevezése. 

Szakaszok rajzolása, megmérése, kimérése, 

elnevezése. 

Szögek rajzolása.  

Derékszög előállítása hajtogatással, rajzolása 

négyzethálón, jelölése. 

A szögek alkotórészeinek (szár, csúcs, 

szögtartomány) megnevezése. 

Szerkesztő eszközök használata. 

 

Síkbeli alakzatok 

Sokszög, háromszög, négyzet, téglalap és 

kör. 

 

Síkidomok előállítása, rajzolása. 

Síkidomok tulajdonságainak vizsgálata: 

határoló vonalak, oldalak száma, oldalak 

nagysága, oldalak helyzete, átlók száma és 

nagysága, szimmetria tengelyek száma 

alapján. 

 

 

Szabályos sokszög. 

 

Szabályos sokszögek oldalainak, szögeinek 

vizsgálata, azonosságok megállapítása. 

 

 

 

 

 

 

Képes legyen a szerkesztő eszközök 

használatára. Ismerje a tanult fogalmakat.  

Legyen jártas a szögmérő használatában, a 

szögek mérésében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudjon csoportosítani testek és síkidomokat 

a tanult tulajdonságok alapján. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Síkidomok csoportosítása a megismert 

tulajdonságok alapján. 

Összehasonlítás adott szempont szerint. 

Azonosságok, különbségek 

megfogalmazása. 

 

 

Térbeli alakzatok 

Testek.  

Téglatest, kocka. 

 

Testek építése egységkockákból szabadon és 

adott feltétellel. 

Testek építése lapokból. 

Testek alkotórészeinek megfigyelése, 

elnevezése (lap, él, csúcs). 

Testek tulajdonságainak megfigyelése, 

megfogalmazása: 

határoló lapok (görbe-, síklap); 

határoló lapok száma; 

határoló lapok alakja (háromszög, téglalap, 

négyzet, körlap); 

határoló lapok nagysága (egybevágó, 

különböző nagyságú); 

határoló lapok helyzete (merőleges, 

párhuzamos). 

 

 

Transzformációk 

Tükrözés, nagyítás, kicsinyítés. 

 

Síkidomok tükrözése egy tükörtengely 

segítségével négyzethálón. 

Síkidomok nagyítása, kicsinyítése 

négyzethálón  

az egység mérete változik; 

az egységek száma változik. 

A síkidomok és tükörképük vizsgálata, 

összehasonlítása. 

Azonosságok, különbségek megállapítása.  

Az egybevágó és hasonló fogalmak 

alapozása. 

 

Szerkesztés 

Párhuzamos, merőleges egyenesek. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Párhuzamos és merőleges egyenesek 

rajzolása négyzethálón, majd szerkesztésük 

derékszögű vonalzókkal. 

 

Másolás. 

 

Szakaszok és szögek másolása vonalzóval és 

körzővel. 

Az adott- és a kapott téri elemek 

összehasonlítása (ugyanakkora). 

 

Felezés. 

 

Szakaszok és szögek felezése körzővel és 

vonalzóval. 

A szakaszfelező merőleges és a szögfelező 

fogalmának alapozása. 

 

Szerkesztés. 

 

Négyzet és téglalap rajzolása négyzethálón. 

Különböző sugarú körök szerkesztése. 

Szerkesztő eszközök használata. 

Szerkesztési lépések sorrendjének követése. 

 

Mérés, mértékegységek 

Hosszúság-, tömeg-, űrtartalom.  

Szabvány mértékegységek: 

hosszúság (km, m, dm, cm, mm); 

tömeg (t, kg, dkg, g); 

űrtartalom (hl, l, dl, cl, ml). 

 

Mérés választott és szabvány 

mértékegységekkel. 

Mennyiségek becslése, megmérése, 

kimérése. 

Mennyiségek összehasonlítása, sorba 

rendezése. 

Mértékegységek közötti összefüggések 

megállapítása gyakorlati mérések alapján. 

 

Mértékváltás. 

 

Mértékváltások következtetéssel (tízszerese, 

százszorosa, ezerszerese; tizedrésze, 

századrésze, ezredrésze). 

 

 

 

 

 

Tudja szerkeszteni a tanult geometriai 

alakzatokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a tanult mértékegységeket és a tanult 

mértékegységek között viszonyszámokat. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Időmértékek: évezred, évszázad, év, évszak, 

hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc. 

 

A múlt, jelen, jövő viszonyfogalmak 

értelmezése, használata.  

Időpont leolvasása percnyi pontossággal, 

különböző módokon. 

Negyed-, fél-, háromnegyed óra leolvasása, 

beállítása. 

Időtartam érzékelése a mindennapi életből 

vett példákkal. 

Időtartam számítása. 

Mértékváltások a különböző időmértékek 

között. 

Tájékozódás a naptárban. 

 

 

Pénz. 

 

Forint (Ft). 

Pénznemek megismerése, használata. 

Mennyiségek be- és felváltása. 

Mennyiségek kifizetése többféleképpen. 

 

 

Kerület, terület 

 

Sokszögek kerületének mérése és 

kiszámítása összeadással. 

Négyzet, téglalap kerületének mérése, 

kiszámítása összeadással és szorzással. 

Négyzet és téglalap területének lefedése 

különböző alakú és nagyságú egységekkel. 

A mértékegységek nagysága és a 

mérőszámok közötti összefüggés 

megállapítása. 

Négyzet és téglalap területének mérése az 

egységek összeszámlálásával. 

 

 

 

 

Legyen jártas a mennyiségek átváltásában a 

gyakorlati mérések, illetve analógia alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudja négyzet és téglalap területét lefedéssel 

mérni. 

Fogalmak 
Téri elem, síkbeli alakzat, térbeli alakzat, transzformáció, mértékegység, 

pénz, kerület, terület, szerkesztés.   
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NAT témakör Függvények, az analízis elemei 25 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon: 

Összehasonlításra, általánosításra, szabályalkotásra, kiegészítésre 

Összefüggések egyre elvontabb szinten történő kifejezésére 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Racionális számokat összehasonlít, összefüggéseket felfedez, szabályt 

megfogalmaz. 

Sorozatokat folytat a felismert szabály alapján 

Adatokat leolvas táblázatból, koordináta-rendszerből 

Adatokat táblázatba beír a felismert szabály alapján, azokat koordináta-

rendszerben ábrázolja 
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Összefüggések 

 

Összefüggések felismerése, személyek, 

tárgyak, helyzetek, geometriai alakzatok, 

halmazok számai között; kifejezése rajzzal, 

jelekkel.  

Összefüggések keresése megadott szempont 

szerint a látszólag különböző dolgok között. 

 

Sorozatok 

 

Szabályjátékok számokkal. 

Szabály felismerése, megfogalmazása, 

lejegyzése, 

alkalmazása műveletekkel a hiányzó adatok 

pótlására. 

Sorozatok képzése geometriai alakzatokkal, 

számokkal adott, vagy felismert szabály 

alapján. 

Ciklikus sorok folytatása. 

Állandó különbségű sorozatok folytatása 

mindkét irányban. 

Változó különbségű sorozatok folytatása. 

Hányados sorozatok folytatása. 

 

Függvények megadása, ábrázolása 

 

Adatok gyűjtése, sorozatba, táblázatba 

rendezése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudjon változó különbségű sorozatokat 

folytatni.  
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Sorozatban, táblázatban szereplő adatok 

közötti összefüggések, szabályok 

felismerése, megfogalmazása segítséggel, 

lejegyzése. 

Hiányos sorozatba, táblázatba rendezett 

adatok kiegészítése.  

Grafikonok olvasása, értelmezése.  

Értéktáblázat kiegészítése szöveggel, 

matematikai alakban megadott szabály 

alapján. 

Grafikus megjelenítés 

 

 

 

 

Gyűjtsön adatokat, szerezzen tapasztalatokat 

a legyezési módban.  

 

 

 

 

Fogalmak Grafikon, értéktáblázat, összefüggés, szabály. 

 

 

NAT témakör Statisztika, valószínűség 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon:  

Adatgyűjtési technikák, adatok ábrázolási módjának megismerésére 

Tapasztalatok bővítésére a véletlen és nem véletlen eseményekről 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Statisztikai adatokat lejegyez, egyszerűbb esetekben ábrázol 

Valószínűségi játékokban az eseteket lejegyzi 
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Statisztika 

 

Statisztikai adatok gyűjtése, közvetlen 

környezetben megfigyelhető események 

megszámlálása, mérések eredménye. 

Ábrázolásuk grafikonon, diagramon 

közösen. 

Grafikonok, diagramok értelmezése, 

leolvasása. 

 

A valószínűség-számítás elemei 

Valószínűségi kísérletek. 

 

Megfigyelések, vizsgálatok, játékos 

valószínűségi kísérletek (pénzfeldobás, 

 

Tudjon adatokat ábrázolni grafikonon, 

diagra- 

Mon segítséggel. 
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golyóhúzás, különböző szerencsejátékok) 

végzése. 

Egyszerű valószínűségi kísérletek 

eredményeinek lejegyzése. 

A táblázat adatainak leolvasása, értelmezése. 

Tapasztalatok gyűjtése véletlen és biztos 

eseményekről. 

A „biztos” és a „lehetetlen” fogalmak 

használata. 

Spontán tippelések az események várható 

bekövetkeztéről. 

 

 

 

 

 

 

Értse a biztos és a lehetetlen kifejezéseket. 

Fogalmak Lehetőség, kísérlet, táblázat, adat, grafikon, diagram. 
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7. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

 óra 

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 18 

Számelmélet, algebra 86 

Geometria-mérés 45 

Függvények, az analízis elemei 22 

Statisztika, valószínűség 9 

 

 

NAT témakör 
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika 
18 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon: 

Megfigyelésekre, a megfigyelések elemzésére, a lényeg kiemelésére 

Gondolkodási műveletek elmélyítésére 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Állításokat és tagadásokat fogalmaz meg a halmazábrákról 

Állítások igazságát el tudja dönteni 

Pontosan használja a logikai kifejezéseketű 

Minél több (összes) lehetőséget állít elő a kombinatorikus feladatokban 
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Halmazok 

Alap-, rész-, kiegészítő halmaz és 

metszethalmaz. 

 

A tanult halmazelméleti ismeretek 

alkalmazása más matematikai 

témakörökben, tantárgyakban. 

Elemek szétválogatása több feltétel szerint. 

Halmazok kapcsolatának felismerése: nincs 

közös elemük, egyik a másiknak része, van 

közös elemük, de egyik sem része a 

másiknak. 

Matematikai logika 

Állítások és tagadások igazságtartalma. 

 

 

 

 

 

Legyen képes halmazok kapcsolatának 

vizsgálatára.  
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Állítások alap-, rész- és kiegészítő 

halmazokról. 

Állítások halmazok metszetéről. 

Hibás állítások javítása. 

Feltétel tagadása: a logikai „nem”. 

Több feltétel egyidejű teljesülése: logikai 

„és”. 

Kombinatorika 

Kombinációk és variációk. 

Lehetőségek száma. 

Rendszerezési sémák. 

Sorba rendezés.  

Variációk képzése különböző nem 

matematikai és matematikai elemekből 

tevékenységgel: egyre több lehetőség 

előállítása. 

Rendszerezési sémák megismerése, rögzítése 

(egyszerű lejegyzések, táblázatok). 

 

 

 

 

 

Értse és használja a tanult logikai kifejezése- 

Ket.  

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje meg a rendszerézi sémák 

lehetőségeit. Segítséggel alkalmazza azokat. 

Fogalmak 
Halmaz, alaphalmaz, részhalmaz, kiegészítő halmaz, metszethalmaz, 

variáció.  

 

NAT témakör Számelmélet, algebra 86 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon: 

Matematikai eszközök biztos, célszerű használatára 

Konkretizálásra, absztrahálásra, kódolásra 

Elemzés, összehasonlítás, csoportosítás és általánosítás egyre önállóbb 

alkalmazására 

Matematikai problémamegoldásra, logikus gondolkodásra egyre 

elvontabb szinten 

A matematikai nyelv egyre pontosabb használatára 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Biztos számfogalmat szerez 10000-es számkörben 

Jártasság szintjére jut el 100000-es számkörben 

Ismeri a tört- és negatív számokat 

Ismeri a szorzó és bennfoglaló táblákat 

A tanult írásbeli műveleteket megoldja 

Műveleteket végez közönséges törtekkel és tizedes törtekkel 

Egyszerű és összetett szöveges feladatokat old meg (szükség esetén 

segítséggel) 
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Számok 

Számok 100 000-es számkörben. 
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Számfogalom megerősítése, biztos 

számfogalom kialakítása 10000-es 

számkörben. 

Pontos matematikai fogalmak elmélyítése, 

használata. 

Négyjegyű számok írása, olvasása, 

összehasonlítása, rendezése, 

számtulajdonságok megállapítása. 

Összehasonlítási képesség fejlesztése, a 

relációs jelek használata. 

Pontos és becsült (közelítő helye) helyük 

keresése a számegyenesen. 

Számok egyes, tízes, százas, ezres 

szomszédainak megállapítása. 

Számok kerekítése. 

Tájékozódási képesség fejlesztése. 

Számok bontása összeg és szorzat alakban. 

Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

A 100 000-es számkör: 

A tízes számrendszer szerkezeti sajátossága. 

A helyiérték-táblázat szerkezete. 

Helyi érték, alaki érték, valódi érték 

kapcsolata. 

Számfogalom mint a mérés eredménye, 

mérőszám. 

 

Helyiérték-táblázat bővítése 100000-ig 

A helyi értékek között lévő összefüggések 

megfigyelése, megfogalmazása (tízszerese, 

tizedrésze). 

Összefüggésekre való emlékezés. 

Teljes ötjegyű számok írása, olvasása, 

értelmezése. 

Számok értelmezése a valóság 

mennyiségeivel. 

Mennyiségek meg- és kimérése választott és 

szabvány mértékegységekkel (hosszúság, 

tömeg, űrtartalom). 

Különböző mennyiségek kifizetése tíz-, 

száz-, ezer-, tízezer forintosokkal. 

Becslés, mérés, ellenőrzés. 

Számok képzése egy vagy több feltétellel. 

 

 

Viszonyítás. 

 

 

A relációs jelek (< >  = ), használata. 

 

 

Legyen biztos számfogalma 10.000-es 

számkörben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen jártas 100.000-es számkörben. 
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A több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának 

mélyebb megértése. 

Számok helye a számsorban. 

 

Tájékozódás a számegyenesen és a 

számtáblákon. 

Egyes-, tízes-, százas-, ezres-, tízezres 

számszomszédok leolvasása. 

Számok tulajdonságai. 

Számok tulajdonságainak megfigyelése, 

megfogalmazása.  

Pontos matematikai fogalmak kialakítása, 

használatuk. 

Bontás. 

Számok bontása összeg- és szorzat alakra.  

Bontások lejegyzése. 

Törtszámok. 

Törtrészek előállítása, ábrázolása, jelölése 

törtszámmal. 

Törtszám értelmezése. 

Összefüggések keresése, megfogalmazása az 

egész és a törtrészek között, a törtrészek 

száma és nagysága között. 

Helyük a számegyenesen. 

Közönséges törtek összehasonlítása 

matematikai eszközök segítségével: azonos 

nevezőjű, azonos számlálójú és különböző 

nevezőjű törtek összehasonlítása. 

10, 100, 1000 nevezőjű törtek írása tizedes 

tört alakban. 

Helyiérték-táblázat kiterjesztése a tizedes 

törtek felé. 

Tájékozódás a  

helyiérték-táblázatban 

Összefüggések megállapítása a tized-, 

század- és ezredrészek között. 

Tizedes törtek modellezése. 

Tapasztalatok gyűjtése a mindennapi életben 

használt tizedes tört formában felírt 

mennyiségekről. 

Tizedes törtek írása  

helyiérték-táblázatba, olvasásuk. 

Tizedes törtek szűkítése, bővítése, 

összehasonlításuk, rendezésük. 

Negatív szám. 

Negatív szám fogalmának elmélyítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen jártas a racionális számok körében. 
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Hőmérsékletek leolvasása, hőmérő beállítása 

adott hőmérsékletre, hőmérséklet 

változásának megfigyelése, jelölése nyíllal. 

Ellentétes mennyiségek értelmezése 

(adósság-vagyon). 

Tapasztalatok gyűjtése a mindennapi életből 

vett példákból.  

Negatív számok írása, olvasása. 

0 középpontú számegyenes készítése. 

Negatív számok helye a számegyenesen. 

Összehasonlításuk egymással,  

0-val, pozitív számokkal. 

Műveletek  

Szóbeli műveletek. 

Szóbeli műveletek 10 000-es  számkörben. 

Fejben számolás gyakorlása. 

Szóbeli összeadás, kivonás kerek számokkal 

az egyjegyű számok analógiájára. 

Kerek számok szorzása, osztása egyjegyű 

szorzóval és osztóval. 

Pozitív egész számok szorzása, osztása 

tízzel, százzal, ezerrel. 

Mennyiségi változások megfigyelése 

(tízszerese, százszorosa, ezerszerese; 

tizedrésze, századrésze, ezredrésze), a kapott 

eredmény helye a helyiérték-táblázatban. 

Összefüggések megértése, megfogalmazása. 

Matematikai nyelv pontos használata. 

Írásbeli műveletek 

Összeadás, kivonás 100 000-es és 

számkörben. 

Háromjegyű számok szorzása kétjegyű 

szorzóval.  

Ötjegyű számok osztása egyjegyű osztóval 

(kétjegyű osztóval). 

Műveletek értelmezése, megoldása 

matematikai eszközökkel. 

Mennyiségek közötti összefüggések 

megállapítása, lejegyzése nyitott 

mondatokkal. 

Műveletek megoldása egyre elvontabb 

szinten, a fokozatok betartásával. 

Műveletek eredményének becslése.  

Becslés, számolás, ellenőrzés. 

Tapasztalatok gyűjtése a tagok és tényezők 

felcserélhetőségéről, a műveletek 

inverzitásáról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudjon szorozni, osztani egyjegyű szorzóval, 

osztóval. 

Legyen jártas a kétjegyű szorzóval való 

szorzásban.  
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Műveletek közötti összefüggések 

megjelenítése matematikai- és IKT-

eszközökkel. 

Műveletek közötti összefüggések 

megfigyelése, megfogalmazása. 

Számológép használata önellenőrzésre. 

Műveletek közönséges törtekkel. 

Azonos nevezőjű törtek összeadása, 

kivonása. 

Közönséges törtek bővítése, egyszerűsítése 

matematikai eszközökkel. 

Közös többszörös keresése. 

Különböző nevezőjű közönséges törtek 

összeadása, kivonása. 

Közönséges törtek szorzása egész számmal  

Közönséges törtek osztása egész számmal 

Műveletek cselekvésben való értelmezése, 

rajzos megjelenítése. 

Műveletek tizedes törtekkel. 

Tizedes törtek összeadása, kivonása.  

Helyi értékes írásmód alkalmazása. 

Tizedes törtek szorzása egész számmal. 

Számok értékének és a helyük változásának 

megfigyelése és megfogalmazása. 

 Számlálás, számolás. 

Analízis, szintézis. 

Összefüggések megértése, megfogalmazása. 

Mennyiségi következtetések. 

Tájékozódás a helyiérték-táblázatban. 

Matematikai nyelv pontos használata. 

Egyszerű és összetett szöveges feladatok. 

Fordított szövegezésű feladatok. 

Feladatok értelmezése, adatok gyűjtése és 

lejegyzésük. 

Összefüggések megállapítása, a probléma 

megfogalmazása, feladatterv készítése. 

Megoldás lejegyzése nyitott mondattal, 

művelettel. 

Várható eredmény becslése kerekített 

értékben. 

A feladat kiszámítása, a kapott eredmény 

ellenőrzése, összehasonlítása a becsült 

értékkel és a valósággal. 

A válasz megfogalmazása. 

Rajzokhoz, ábrákhoz, műveletekhez 

egyszerű szöveges feladatok készítése. 

Szövegértés, szövegalkotás. 

Összefüggések megállapítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudjon azonos nevezőjű törteket összeadni, 

kivonni, tört számokat szorozni és osztani 

egész számmal. 

 

 

Legyen ismerete az azonos nevezőjű, illetve 

az azonos számlálójú közönséges törtek 

összehasonlításában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudjon összeadni, kivonni tizedes törteket.  

Legyen képes tizedes törteket nagyság 

szerint rendezni. 
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Mennyiségi következtetések. 

Becslés, számítás, ellenőrzés. 

Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

Számelméleti ismeretek 

Páros, páratlan számok. 

Oszthatósági szabályok. 

A tanult ismeretek felidézése, kiterjesztése a 

100000-es számkörre. 

Oszthatósági szabályok alkalmazása 

matematikai példák megoldásával (2, 5, 10). 

 

 

Tudjon szöveges feladatból adatokat 

önállóan rendezni, hozzá feladattervet 

készíteni, megoldani azt. 

Fogalmak 

Szám neve, jele; alaki-, helyi-, valódi érték; egyes, tízes, százas, ezres, 

tízezres, százezres,  tizedes törtek, törtszám, számláló, nevező, törtvonal; 

egyszerűsítés, bővítés, egész szám, negatív szám, pozitív szám, plusz, 

mínusz, római szám, többszörös. 

 

 

NAT témakör Geometria, mérés 45 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon: 

Sík- és mértani alakzatok előállítására 

Szerkesztési ismeretek bővítésére 

Szerkesztőeszközök egyre pontosabb használatára 

A tiszta, áttekinthető munka iránti igény kialakítására 

Mértékváltásokra következtetéssel 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Testeket, síkidomokat egy és több szempont szerint tud csoportosítani 

Megnevezi a speciális háromszögeket 

Szakaszokat, szögeket szerkeszt, felez 

Négyzetet, téglalapot és háromszöget szerkeszt 

Mértékegységeket vált át 

Négyzet és téglalap területét kiszámolja 
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A tér elemei 

Szög, szögfajták. 

Szögek rajzolása vonalzóval, szögmérővel. 

A szög részeinek megnevezése. 

A szög mérése, mértékegység neve, jele 

(fok, o). 

Szögek viszonyítása a derékszöghöz, 

szögfajták: hegyesszög, derékszög, 

tompaszög, egyenesszög, homorúszög, 

teljesszög. 

Síkbeli alakzatok 

Síkidomok. 

 

 

Ismerje a szögfajták neveit. Tudja a 

szögfajtá- 

Kat egymáshoz viszonyítani.  
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Síkidomok előállítása, vizsgálatuk, 

csoportosításuk a megállapított 

tulajdonságok alapján. 

Háromszög. 

Háromszögek előállítása tépéssel, vágással, 

rajzolással. 

Tulajdonságok megállapítása méréssel 

(oldalak, szögek). 

Évfolyamozásuk oldalak hosszúsága szerint: 

különböző oldalú, egyenlő szárú és egyenlő 

oldalú (szabályos) háromszögek. 

Évfolyamozásuk szögek nagysága szerint: 

hegyes-, derék- és tompaszögű háromszögek 

Kör. 

Különböző sugarú körök rajzolása. 

A kör alkotórészeinek rajzolása, elnevezése, 

jelölése: 

Középpont, sugár, átmérő, húr, körvonal, 

körív, körlap, körcikk, körszelet. 

A sugár és az átmérő közötti összefüggés 

megállapítása mérések alapján. 

Térbeli alakzatok 

Testek. 

Testek építése lapokból. 

Testek kiterítése 

Testek és testhálók egymáshoz rendelése. 

Testek tulajdonságainak megfigyelése, 

megfogalmazása: kiterjedésük, határoló 

lapok alakja, helyzete szerint. 

Kocka, téglatest. 

A kocka és a téglatest tulajdonságainak 

megfigyelése, megállapítása mérések 

alapján, összehasonlításuk: 

Lapok, élek, csúcsok száma; 

Kiterjedésük (hosszúság, szélesség, 

magasság) mérete; 

Határoló lapok alakja, mérete; 

Határoló lapok helyzete. 

Transzformációk 

Tükrözés. 

Síkidomok tükrözése egy tükörtengellyel, 

szerkesztéssel. 

Az eredeti és a tükrözött síkidom 

összehasonlítása, azonosságok és 

különbségek megállapítása: egybevágó 

síkidomok. 

Nagyítás, kicsinyítés. 

 

 

Ismerje a háromszögek csoportosításának 

szempontjait. Nevezze meg a speciális há- 

Romszögeket. 

 

Ismerje a kör alkotórészeit. Egyre 

biztosabban használja a körzőt. 

 

 

 

Tudjon testet és testhálót egymáshoz 

rendelni. 

 

 

 

 

Tudja a kocka és a téglatest tulajdonságait. 

 

 

 

 

Tudjon síkidomot tükrözni. 

 

 

 

Tudjon síkidomot kicsinyíteni, nagyítani.  

 

Legyen jártas a nevezetes szögek szerkeszté- 

Sében.  

 

 

Tudjon négyzetet és téglalapot szerkeszteni. 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a háromszögek szerkesztésének 

lépé- 

Seit különböző adatokból. 

Tudjon a tanult szabványmértékegységekkel 

mérni.  
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Nagyítás, kicsinyítés szerkesztéssel: oldalak 

hosszúságának növelése kétszeresére, 

háromszorosára…; csökkentése felére, 

harmadára…  

Az eredeti és a kapott síkidom 

összehasonlítása, azonosság és különbség 

megfogalmazása: alakjuk megegyezik, 

nagyságuk különbözik, oldalaik aránya 

egyenlő: hasonló síkidomok. 

Szerkesztés 

Szögek. 

Szögek szerkesztése: 360o, 180o, 90o, 45o, 

60o és 30o-os szögek. 

Négyzet, téglalap. 

Négyzet és téglalap szerkesztése adott 

méretek alapján. 

Háromszög. 

Háromszög szerkesztése: 

Három oldalból; 

Két oldalból és a közbezárt szögből; 

Egy oldalból és a rajta fekvő két szögből. 

Mérés, mértékegységek 

Mérés választott és 

szabványmértékegységekkel. 

Mennyiségek becslése, megmérése, 

kimérése. 

Mennyiségek összehasonlítása, sorba 

rendezése. 

Mértékegységek közötti összefüggések 

megállapítása gyakorlati mérések alapján 

Területmérés. 

Terület mérése választott és 

szabványmértékegységekkel. 

Szabványmértékegységek értelmezése, neve, 

jele: km2, m2, dm2, cm2, mm2. 

Mértékváltás. 

Mértékváltások következtetéssel (tízszerese, 

százszorosa, ezerszerese; tizedrésze, 

századrésze, ezredrésze). 

Időmértékek: évezred, évszázad, év, évszak, 

hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc. 

A múlt, jelen, jövő viszonyfogalmak 

értelmezése, használata.  

Időpont leolvasása percnyi pontossággal, 

különböző módokon. 

Negyed-, fél-, háromnegyed óra leolvasása, 

beállítása. 

 

 

 

 

Ismerje a terület mértékegységeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudja kiszámítani a téglalap és négyzet 

területét.  
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Időtartam érzékeltetése a mindennapi életből 

vett példákkal. 

Időtartam számítása. 

Mértékváltások a különböző időmértékek 

között. 

Tájékozódás a naptárban. 

Pénz. 

Pénzhasználat, kifizetés, be- és felváltás. 

Háztartási költségvetés tervezése. 

Kerület, terület 

Sokszögek kerülete. 

Sokszögek kerületének mérése és 

kiszámítása összeadással. 

Négyzet és téglalap területe. 

Négyzet, téglalap kerületének mérése, 

kiszámítása összeadással és szorzással. 

Négyzet és téglalap területének lefedése 

különböző alakú és nagyságú egységekkel. 

Négyzet és téglalap területének mérése a 

négyzetcentiméterek összeszámlálásával. 

Négyzet és téglalap területének kiszámítása. 

Fogalmak Szögfajta, háromszög, kör, négyszög, mértékegység, test 

 

 

NAT témakör Függvények, az analízis elemei 22 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon: 

Összehasonlításra, általánosításra, lényegkiemelésre 

Számköri ismeretek elmélyítésére sorozatok alkotásával 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Össze tudja hasonlítani a racionális számokat, felfedezi az össze- 

Függéseket 

Sorozatokat folytat a felismert szabály alapján 

Adatokat olvas le táblázatból 

Koordináta-rendszer adatpárjait leolvassa, lejegyzi 

Adatokat ír be a táblázatba a felismert szabály alapján, ezeket 

koordináta-rendszerben ábrázolja 
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Összefüggések 

Összefüggések konkrét mennyiségek, 

természetes számok, egységtörtek, 

Legyen képes összefüggéseket önállóan 

felis- 

Merni. 
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geometriai alakzatok, mértékegységek 

között. 

Sorozatok 

 

Számok rendezése. 

Állandó és váltakozó különbségű sorozatok 

folytatása adott és felismert szabály alapján, 

sorozatok kiegészítése. 

Hányados sorozatok folytatása. 

Függvények megadása, ábrázolása 

Összetartozó adatpárok felismerése. 

Táblázatok hiányzó adatainak kiegészítése 

szabály megállapítása után. 

Tapasztalati függvények készítése 

leszámlált, mért adatok alapján. 

Függvények ábrázolása grafikonnal, 

leolvasása. 

Derékszögű koordináta-rendszer. 

Pontok meghatározása síkban. 

Adatpárok ábrázolása derékszögű 

koordináta-rendszerben. 

A táblázat adatai közötti kapcsolat 

felismerése, megfogalmazása, közös 

szabályalkotás, az adatok beírása táblázatba. 

Függvények ábrázolása, leolvasása, 

jelölésük nyilakkal, szabállyal, nyitott 

mondattal. 

 

 

 

 

 

Legyen jártas hányados sorozatok 

folytatására a természetes számok körében. 

Legyen képes táblázat adatpárjai között 

egyszerű összefüggések felfedezésre, a 

szabály megfogalmazására, lejegyzésére. 

 

 

 

Tudjon adatpárokat ábrázolni a koordináta-

rendszerben.  

Fogalmak Függvény, koordináta-rendszer, tengely, középpont. 

 

NAT témakör Statisztika, valószínűség 9 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon: 

Összehasonlításra, rendezésre, általánosításra, következtetésre 

Statisztikai adatok, grafikonok elemzésére segítséggel 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Statisztikai adatokat jegyez le, ábrázolja egyszerűbb esetekben 

Valószínűségi játékokban az eseteket lejegyzi 
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Statisztika 

Statisztikai adatok, kísérletek. 

Adatok, tevékenységek, kísérletek 

eredményeinek gyűjtése.  

Lejegyzésük, elemzésük, rendezésük, 

értékelésük. 

Ábrázolásuk grafikonnal, diagrammal.  

Adatok leolvasása a diagramról, táblázatból. 

A valószínűség-számítás elemei 

Valószínűségi kísérletek. 

Gyakoriság. 

Megfigyelések, vizsgálatok, játékos 

valószínűségi kísérletek végzése 

(pénzfeldobás, golyóhúzás, különböző 

szerencsejátékok, dobókockák, pörgettyűk, 

piros-kék korongok, pénzérmék, 

számkártyák, játékkártyák, dominókészlet, 

színes golyók /(például Babilon-golyók), 

játékrulett). 

Egyszerű valószínűségi kísérletek 

eredményeinek lejegyzése. 

A lejegyzések összesítése táblázatba, 

oszlopdiagramba. 

Az események gyakoriságának 

megfigyelése.  

Tapasztalatok gyűjtése véletlen és biztos 

eseményekről. 

Az események előfordulási gyakoriságának 

megállapítása. 

A „biztos” és a „lehetetlen” fogalmak 

használata. 

Valószínűségi fogalmak használata. 

„Biztos”, „Lehetetlen” fogalmak használata. 

„Lehet, de nem biztos” (lehetséges) 

megértése. 

 

 

 

 

Gyűjtött adatokat tudja grafikonon, 

diagramon ábrázolni. 

 

 

Tudjon adatokat leolvasni diagramról, 

táblázatból. 

 

 

 

 

 

 

 

Szerezzen tapasztalatokat a valószínűség 

számításról a játékos valószínűségi 

kísérletek során.  

 

 

 

 

Tudja a valószínűségi kísérletek eredményeit 

lejegyezni. 

 

 

 

 

 

Gyűjtsön tapasztalatokat a valószínűségi 

viszonyszavakkal kapcsolatban.   

Fogalmak Lehetőség, kísérlet, táblázat, adat, statisztika, grafikon, diagram.  
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8. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

180 óra 

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 18 

Számelmélet, algebra 86 

Geometria-mérés 45 

Függvények, az analízis elemei 22 

Statisztika, valószínűség 9 

 

 

NAT témakör 
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika 
18 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon: 

Megfigyelésekre, a megfigyelések elemzésére, a lényeg kiemelésére 

Gondolkodási műveletek elmélyítésére 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Elemeket rendez több szempont szerint a halmazábrák különböző 

részeibe 

Állításokat és tagadásokat fogalmaz meg a halmazábrákról 

Állítások igazságtartalmát eldönti 

A logikai kifejezéseket pontosan használja 
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Halmazok 

Alap-, rész-, kiegészítő halmaz és 

metszethalmaz. 

A tanult halmazelméleti ismeretek 

alkalmazása más matematikai 

témakörökben, tantárgyakban. 

Elemek szétválogatása több feltétel szerint. 

Halmazok kapcsolatának felismerése: nincs 

közös elemük, egyik a másiknak része, van 

közös elemük, de egyik sem része a 

másiknak. 

Végtelen és üres halmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje fel a halmazok kapcsolatát.  
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Végtelen és üres halmazok megfigyelése, 

létrehozása. 

Halmazok kapcsolatának vizsgálata. 

Matematikai logika 

Állítások és tagadások igazságtartalma. 

Állítások és tagadások megfogalmazása a 

végtelen és üres halmazokról. 

Állítások alap-, rész- és kiegészítő 

halmazokról. 

Állítások halmazok metszetéről. 

Hibás állítások javítása. 

Feltétel tagadása: a logikai „nem”. 

Több feltétel egyidejű teljesülése: logikai 

„és”. 

Valamelyik feltétel teljesülése: logikai 

„vagy”. 

Kombinatorika 

Kombinációk és variációk. 

Lehetőségek száma. 

Rendszerezési sémák. 

Sorba rendezés.  

Variációk képzése különböző nem 

matematikai és matematikai elemekből 

tevékenységgel: egyre több lehetőség, összes 

lehetőség előállítása. 

Rendszerezési sémák megismerése, rögzítése 

(egyszerű lejegyzések, táblázatok). 

 

Ismerje meg a végtelen és üres halmaz fogal- 

Mát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értse és használja a tanult logikai 

kifejezéseket. 

Legyen képes kevés segítséggel az összes 

lehetőséget előállítani.  

Tudja a kapott adatokat táblázatban 

rögzíteni. 

Fogalmak 
Halmaz, alaphalmaz, részhalmaz, kiegészítő halmaz, metszethalmaz, üres 

halmaz, végtelen halmaz, variáció.  

 

 

NAT témakör Számelmélet, algebra 86 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon: 

Matematikai eszközök biztos, célszerű használatára 

Konkretizálásra, absztrahálásra, kódolásra 

Egyre önállóbban alkalmazza az elemzést, összehasonlítást, 

csoportosítást és általánosítást 

A matematikai nyelv egyre pontosabb használatára 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Biztos számfogalma alakul ki 100000-es számkörben 

Jártasságot ér el 1000000-s számkörben 

Ismeri a tört- és negatív számokat 

Ismeri a szorzó és bennfoglaló táblákat 

A tanult írásbeli műveleteket megoldja 

Műveleteket végez közönséges és tizedes törtekkel 

Egyszerű és összetett szöveges feladatokat old meg 
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Számok 

Számok 1 000 000-s számkörben. 

Számfogalom megerősítése, biztos 

számfogalom kialakítása 100000-es 

számkörben. 

Pontos matematikai fogalmak elmélyítése, 

használata. 

Négyjegyű számok írása, olvasása, 

összehasonlítása, rendezése, 

számtulajdonságok megállapítása. 

Összehasonlítási képesség fejlesztése, a 

relációs jelek használata. 

Pontos és becsült (közelítő helye) helyük 

keresése a számegyenesen. 

Számok egyes, tízes, százas, ezres 

szomszédainak megállapítása. 

Számok kerekítése. 

Tájékozódási képesség fejlesztése. 

Számok bontása összeg és szorzat alakban. 

Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

 

A 1 000 000-es számkör: 

A tízes számrendszer szerkezeti sajátossága. 

A helyiérték-táblázat szerkezete. 

Helyi érték, alaki érték, valódi érték 

kapcsolata. 

Számfogalom mint a mérés eredménye, 

mérőszám. 

 

Helyiérték-táblázat bővítése  

1 000 000-ig.  

A helyi értékek között lévő összefüggések 

megfigyelése, megfogalmazása (tízszerese, 

tizedrésze). 

Összefüggésekre való emlékezés. 

Teljes hatjegyű számok írása, olvasása, 

értelmezése. 

Számok értelmezése a valóság 

mennyiségeivel. 

Mennyiségek meg- és kimérése választott és 

szabvány mértékegységekkel (hosszúság, 

tömeg, űrtartalom). 

Különböző mennyiségek kifizetése tíz-, 

száz-, ezer-, tízezer forintosokkal. 

Becslés, mérés, ellenőrzés. 

Számok képzése egy vagy több feltétellel. 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen biztos számfogalma 100000-es 

számkörben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen jártas milliós számkörben. 
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Viszonyítás. 

A relációs jelek (< >  = ), használata. 

A több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának 

mélyebb megértése. 

Számok helye a számsorban. 

 

Tájékozódás a számegyenesen és a 

számtáblákon. 

Egyes-, tízes-, százas-, ezres-, tízezres 

számszomszédok leolvasása. 

Számok tulajdonságai. 

 

Számok tulajdonságainak megfigyelése, 

megfogalmazása.  

Pontos matematikai fogalmak kialakítása, 

használatuk. 

Bontás. 

 

Számok bontása összeg- és szorzat alakra.  

Bontások lejegyzése. 

Törtszámok. 

Törtrészek előállítása, ábrázolása, jelölése 

törtszámmal. 

Törtszám értelmezése. 

Összefüggések keresése, megfogalmazása az 

egész és a törtrészek között, a törtrészek 

száma és nagysága között. 

Helyük a számegyenesen. 

Közönséges törtek összehasonlítása 

matematikai eszközök segítségével: azonos 

nevezőjű, azonos számlálójú és különböző 

nevezőjű törtek összehasonlítása. 

10, 100, 1000 nevezőjű törtek írása tizedes 

tört alakban. 

Helyiérték-táblázat kiterjesztése a tizedes 

törtek felé. 

Tájékozódás a  

helyiérték-táblázatban 

Összefüggések megállapítása a tized-, 

század- és ezredrészek között. 

Tizedes törtek modellezése. 

Tapasztalatok gyűjtése a mindennapi életben 

használt tizedes tört formában felírt 

mennyiségekről. 

Tizedes törtek írása  

helyiérték-táblázatba, olvasásuk. 

Tizedes törtek szűkítése, bővítése, 

összehasonlításuk, rendezésük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen jártas a törtszámok körében.  

 

 

 

 

Tudja a racionális számokat írni, olvasni, 

helyüket a számegyenesen megkeresni, 

nagyságrendjüket megállapítani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen jártas a negatív számok körében.  
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Negatív szám. 

Negatív szám fogalmának elmélyítése. 

Hőmérsékletek leolvasása, hőmérő beállítása 

adott hőmérsékletre, hőmérséklet 

változásának megfigyelése, jelölése nyíllal. 

Ellentétes mennyiségek értelmezése 

(adósság-vagyon). 

Tapasztalatok gyűjtése a mindennapi életből 

vett példákból.  

Negatív számok írása, olvasása. 

0 középpontú számegyenes készítése. 

Negatív számok helye a számegyenesen. 

Összehasonlításuk egymással,  

0-val, pozitív számokkal. 

Műveletek  

Szóbeli műveletek. 

Szóbeli műveletek 100 000-es  számkörben. 

Fejben számolás gyakorlása. 

Szóbeli összeadás, kivonás kerek számokkal 

az egyjegyű számok analógiájára. 

Kerek számok szorzása, osztása egyjegyű 

szorzóval és osztóval. 

Pozitív egész számok szorzása, osztása 

tízzel, százzal, ezerrel. 

Mennyiségi változások megfigyelése 

(tízszerese, százszorosa, ezerszerese; 

tizedrésze, századrésze, ezredrésze), a kapott 

eredmény helye a helyiérték-táblázatban. 

Összefüggések megértése, megfogalmazása. 

Matematikai nyelv pontos használata. 

Írásbeli műveletek 

Összeadás, kivonás 1 000 000-s számkörben. 

Háromjegyű számok szorzása kétjegyű 

szorzóval.  

Ötjegyű számok osztása egyjegyű osztóval 

(kétjegyű osztóval). 

Műveletek értelmezése, megoldása 

matematikai eszközökkel. 

Mennyiségek közötti összefüggések 

megállapítása, lejegyzése nyitott 

mondatokkal. 

Műveletek megoldása egyre elvontabb 

szinten, a fokozatok betartásával. 

Műveletek eredményének becslése.  

Becslés, számolás, ellenőrzés. 

Tapasztalatok gyűjtése a tagok és tényezők 

felcserélhetőségéről, a műveletek 

inverzitásáról. 

 

 

 

 

Tudja a negatív számokat számegyenesen 

áb-rázolni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudjon készségszinten összeadni, kivonni, 

szorozni és osztani egyjegyű osztóval egész 

számokat 

Legyen jártas a két- és háromjegyű számok 

szorzásában.  

Ismerje a kétjegyű számmal való osztás 

technikáját. 
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Műveletek közötti összefüggések 

megjelenítése matematikai- és IKT-

eszközökkel. 

Műveletek közötti összefüggések 

megfigyelése, megfogalmazása. 

Számológép használata önellenőrzésre. 

Műveletek közönséges törtekkel. 

Műveletek megoldása egyre elvontabb 

szinten, a fokozatok betartásával. 

Műveletek eredményének becslése.  

Becslés, számolás, ellenőrzés. 

Tapasztalatok gyűjtése a tagok és tényezők 

felcserélhetőségéről, a műveletek 

inverzitásáról. 

Műveletek közötti összefüggések 

megjelenítése matematikai- és IKT-

eszközökkel. 

Műveletek közötti összefüggések 

megfigyelése, megfogalmazása. 

Számológép használata önellenőrzésre. 

Műveletek tizedes törtekkel. 

Tizedes törtek összeadása, kivonása.  

Helyi értékes írásmód alkalmazása. 

Tizedes törtek szorzása, osztása egész 

számmal. 

Tizedes törtek szorzása tizedes törttel. 

Tizedes tört szorzása, osztása tízzel, százzal, 

ezerrel. 

Számok értékének és a helyük változásának 

megfigyelése és megfogalmazása. 

 Számlálás, számolás. 

Analízis, szintézis. 

Összefüggések megértése, megfogalmazása. 

Mennyiségi következtetések. 

Tájékozódás a helyiérték-táblázatban. 

Matematikai nyelv pontos használata. 

Egyszerű és összetett szöveges feladatok. 

Fordított szövegezésű feladatok. 

Feladatok értelmezése, adatok gyűjtése és 

lejegyzésük. 

Összefüggések megállapítása, a probléma 

megfogalmazása, feladatterv készítése. 

Megoldás lejegyzése nyitott mondattal, 

művelettel. 

Várható eredmény becslése kerekített 

értékben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen gyakorlata a különböző nevezőjű 

törtek összeadásában, kivonásában; tört szám 

szorzásában, osztásában egész- és 

törtszámmal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudjon készségszinten összeadni, kivonni, 

szorozni és osztani egyjegyű osztóval tizedes 

törteket.  
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A feladat kiszámítása, a kapott eredmény 

ellenőrzése, összehasonlítása a becsült 

értékkel és a valósággal. 

A válasz megfogalmazása. 

Rajzokhoz, ábrákhoz, műveletekhez 

egyszerű szöveges feladatok készítése. 

Szövegértés, szövegalkotás. 

Összefüggések megállapítása. 

Mennyiségi következtetések. 

Becslés, számítás, ellenőrzés. 

Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

Számelméleti ismeretek 

Páros, páratlan számok. 

Oszthatósági szabályok. 

A tanult ismeretek felidézése, kiterjesztése a 

számkörre. 

Oszthatósági szabályok alkalmazása 

matematikai példák megoldásával (2, 5, 10). 

 

 

 

 

 

 

Tudja az összetett szöveges feladat adatait 

önállóan rendezni, feladattervet készíteni, 

esetleg több megoldást keresni. 

Fogalmak 

Szám neve, jele; alaki-, helyi-, valódi érték; egyes, tízes, százas, ezres, 

tízezres, százezres, tizedes törtek, törtszám, számláló, nevező, törtvonal; 

egyszerűsítés, bővítés, egész szám, negatív szám, pozitív szám, plusz, 

mínusz, római szám, többszörös. 

 

 

NAT témakör Geometria, mérés 45 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon: 

Sík- és térmértani alakzatokat előállítani 

Szerkesztési ismereteinek a bővítésére 

Szerkesztőeszközök egyre pontosabb használatára 

Tiszta, áttekinthető munka iránti igény kialakítására 

Mértékváltásokra következtetéssel 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Testeket és síkidomokat tud csoportosítani több szempont szerint 

Megnevezi a speciális háromszögeket és négyszögeket 

Szakaszokat, szögeket szerkeszt, felez 

Négyzetet, téglalapot és háromszöget szerkeszt adott adatokból 

Ismeri a henger és kúp tulajdonságait 

Kiszámítja a négyzet és téglalap területét 

Segítséggel kiszámítja a kocka és téglatest felszínét 

Segítséggel méri a kocka és téglatest térfogatát 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A tér elemei  
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Szög, szögfajták. 

Szögek rajzolása vonalzóval, szögmérővel. 

A szög részeinek megnevezése. 

A szög mérése, mértékegység neve, jele 

(fok, o). 

Szögek viszonyítása a derékszöghöz, 

szögfajták: hegyesszög, derékszög, 

tompaszög, egyenesszög, homorúszög, 

teljesszög. 

Síkbeli alakzatok 

Síkidomok. 

Síkidomok előállítása, vizsgálatuk, 

csoportosításuk a megállapított 

tulajdonságok alapján. 

Háromszög. 

Háromszögek előállítása tépéssel, vágással, 

rajzolással. 

Tulajdonságok megállapítása méréssel 

(oldalak, szögek). 

Évfolyamozásuk oldalak hosszúsága szerint: 

különböző oldalú, egyenlő szárú és egyenlő 

oldalú (szabályos) háromszögek. 

Évfolyamozásuk szögek nagysága szerint: 

hegyes-, derék- és tompaszögű háromszögek 

Speciális négyszögek. 

Négyszögek vizsgálata az oldalaik helyzete, 

hosszúsága, szögeik nagysága és a 

szimmetriatengelyek száma szerint: 

Két párhuzamos oldala van (trapéz); 

Két-két párhuzamos oldala van 

(paralelogramma); 

Minden szöge derékszög (téglalap); 

Minden oldala egyenlő (rombusz); 

Minden oldala egyenlő és minden szöge 

derékszög (négyzet); 

Egyik átlója mentén szimmetrikus (deltoid). 

Térbeli alakzatok 

Testek. 

Testek építése lapokból. 

Testek kiterítése, testhálók készítése. 

Testek és testhálók egymáshoz rendelése. 

Testek tulajdonságainak megfigyelése, 

megfogalmazása: kiterjedésük, határoló 

lapok alakja, helyzete szerint. 

Kocka, téglatest. 

A kocka és a téglatest tulajdonságainak 

megfigyelése, megállapítása mérések 

alapján, összehasonlításuk: 

 

 

 

 

 

Ismerje a szögfajtákat. Egyre pontosabban 

mérjen szögmérővel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a háromszög szerkesztésének 

algorit- 

Musát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a speciális négyszögek tulajdonsá- 

Gait. Legyen jártas ezek szerkesztésében. 

 

Törekedjen a tiszta és pontos 

szerkesztésekre.  
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Lapok, élek, csúcsok száma; 

Kiterjedésük (hosszúság, szélesség, 

magasság) mérete; 

Határoló lapok alakja, mérete; 

Határoló lapok helyzete. 

Henger, kúp. 

Henger és kúp előállítása gyurmából, 

építésük testhálóból. 

Tulajdonságok megfigyelése, határoló lapok 

számának, alakjának megállapítása 

Transzformációk 

Tükrözés. 

Síkidomok tükrözése egy tükörtengellyel, 

szerkesztéssel. 

Az eredeti és a tükrözött síkidom 

összehasonlítása, azonosságok és 

különbségek megállapítása: egybevágó 

síkidomok. 

Nagyítás, kicsinyítés. 

Nagyítás, kicsinyítés szerkesztéssel: oldalak 

hosszúságának növelése kétszeresére, 

háromszorosára…; csökkentése felére, 

harmadára…  

Az eredeti és a kapott síkidom 

összehasonlítása, azonosság és különbség 

megfogalmazása: alakjuk megegyezik, 

nagyságuk különbözik, oldalaik aránya 

egyenlő: hasonló síkidomok. 

Szerkesztés 

Szögek. 

Szögek szerkesztése: 360o, 180o, 90o, 45o, 

60o és 30o-os szögek. 

Négyzet, téglalap. 

Négyzet és téglalap szerkesztése adott 

méretek alapján. 

Háromszög. 

Háromszög szerkesztése: 

Három oldalból; 

Két oldalból és a közbezárt szögből; 

Egy oldalból és a rajta fekvő két szögből. 

Mérés, mértékegységek 

Mérés választott és 

szabványmértékegységekkel. 

Mennyiségek becslése, megmérése, 

kimérése. 

Mennyiségek összehasonlítása, sorba 

rendezése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a henger és a kúp tulajdonságait.  
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Mértékegységek közötti összefüggések 

megállapítása gyakorlati mérések alapján. 

Területmérés. 

Terület mérése választott és 

szabványmértékegységekkel. 

Szabványmértékegységek értelmezése, neve, 

jele: km2, m2, dm2, cm2, mm2. 

Térfogatmérés. 

Térfogat mérése választott és 

szabványmértékegységekkel. 

Szabványmértékegységek értelmezése, neve, 

jele: m3, dm3, cm3. 

Hosszúság-, terület- és térfogat-

mértékegységek közötti összefüggések 

megállapítása tapasztalatok alapján. 

Mértékváltás. 

Mértékváltások következtetéssel (tízszerese, 

százszorosa, ezerszerese; tizedrésze, 

századrésze, ezredrésze). 

Időmértékek: évezred, évszázad, év, évszak, 

hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc. 

A múlt, jelen, jövő viszonyfogalmak 

értelmezése, használata.  

Időpont leolvasása percnyi pontossággal, 

különböző módokon. 

Negyed-, fél-, háromnegyed óra leolvasása, 

beállítása. 

Időtartam érzékeltetése a mindennapi életből 

vett példákkal. 

Időtartam számítása. 

Mértékváltások a különböző időmértékek 

között. 

Tájékozódás a naptárban. 

Pénz. 

Pénzhasználat, kifizetés, be- és felváltás. 

Háztartási költségvetés tervezése. 

Kerület, terület 

Sokszögek kerülete. 

Sokszögek kerületének mérése és 

kiszámítása összeadással. 

Négyzet és téglalap területe. 

Négyzet, téglalap kerületének mérése, 

kiszámítása összeadással és szorzással. 

Négyzet és téglalap területének kiszámítása. 

Térfogat, felszín 

A téglatest és kocka felszíne. 

Testekhez testhálók rendelése. 

Tudjon önállóan síkidomot tükrözni, 

nagyítani, kicsinyíteni.  

 

 

 

 

Törekedjen a szerkesztőeszközök pontos 

használatára. 

 

 

Tudja alkalmazni a mennyiségek átváltását, 

beváltását.  

 

 

 

Ismerje meg a térfogat mértékegységeit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudja kiszámolni a négyzet és a téglalap 

területét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjtsön tapasztalatokat a testek felszínével 

kapcsolatban. Legyen képes a kocka és 

téglatest felszínének kiszámítására testháló 

segítségével. 

 

 

 

 

Gyűjtsön tapasztalatokat a testek 

térfogatával kapcsolatban.  
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Testek felszínének számítása: a határoló 

lapok és a testhálók közötti összefüggés 

megfigyelése.  

Testek felszínének számítása a határoló 

lapok területének összeadásával, szorzással. 

A téglatest és kocka térfogata. 

A téglatest és a kocka térfogatának mérése 

választott és szabványmértékegységekkel. 

A téglatest és a kocka térfogatának számítása 

gyakorlati tevékenységgel, adott és mért 

adatok alapján 

Fogalmak Szögfajta, háromszög, kör, négyszög, mértékegység, test, felszín, térfogat. 

 

 

NAT témakör Függvények, az analízis elemei 22 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon:  

Összehasonlításra, általánosításra, lényegkiemelésre 

Számköri ismeretek elmélyítésére sorozatok alkotásával 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Racionális számokat képes összehasonlítani, összefüggéseket 

felfedezni, szabályt megfogalmazni 

Sorozatokat folytat felismert szabály alapján 

Adatokat olvas le táblázatból 

Leolvassa koordináta-rendszer adatpárjait, azokat lejegyzi 

Adatokat ír be táblázatba a felismert szabály alapján, azokat ábrázolja 

koordináta-rendszerben 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Összefüggések 

 

Összefüggések konkrét mennyiségek, 

természetes számok, egységtörtek, 

geometriai alakzatok, mértékegységek 

között. A felismert összefüggések 

megfogalmazása viszonyszavakkal, 

kifejezése matematikai jelekkel.  

Sorozatok 

Számok rendezése. 

 

 

 

 

 

 

 

Tudjon hányados sorozatokat folytatni egész 

számokkal, közönséges és tizedes törtekkel.  
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Állandó és váltakozó különbségű sorozatok 

folytatása adott és felismert szabály alapján, 

sorozatok kiegészítése. 

Hányados sorozatok folytatása. 

Függvények megadása, ábrázolása 

Összetartozó adatpárok felismerése. 

Táblázatok hiányzó adatainak kiegészítése 

szabály megállapítása után. 

Tapasztalati függvények készítése 

leszámlált, mért adatok alapján. 

Függvények ábrázolása grafikonnal, 

leolvasása. 

 

Derékszögű koordináta-rendszer. 

 

Pontok meghatározása síkban. 

Adatpárok ábrázolása derékszögű 

koordináta-rendszerben. 

A táblázat adatai közötti kapcsolat 

felismerése, megfogalmazása, közös 

szabályalkotás, az adatok beírása táblázatba. 

Függvények ábrázolása, leolvasása, 

jelölésük nyilakkal, szabállyal, nyitott 

mondattal. 

 

 

 

Legyen képes adott szabályú táblázat 

kiegészítésére egész számokkal, közönséges 

és tizedes törtekkel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes adatokat táblázatba rendezni, 

azokat koordináta-rendszerben ábrázolni.  

Fogalmak Függvény, koordináta-rendszer, tengely, középpont. 

 

 

NAT témakör Statisztika, valószínűség 9 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képessé váljon: 

Összehasonlításra, rendezésre, általánosításra, következtetésre 

Statisztikai adatok, grafikonok elemzésére 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Statisztikai adatokat jegyez le, ábrázolja azokat 

Valószínűségi játékokban lejegyzi az eseteket 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Statisztika 

Statisztikai adatok, kísérletek. 

 

Adatok, tevékenységek, kísérletek 

eredményeinek gyűjtése.  

Lejegyzésük, elemzésük, rendezésük, 

értékelésük. 

Ábrázolásuk grafikonnal, diagrammal.  

Adatok leolvasása a diagramról, táblázatból. 

 

 

A valószínűség-számítás elemei 

Valószínűségi kísérletek. 

Gyakoriság. 

 

Megfigyelések, vizsgálatok, játékos 

valószínűségi kísérletek végzése 

(pénzfeldobás, golyóhúzás, különböző 

szerencsejátékok, dobókockák, pörgettyűk, 

piros-kék korongok, pénzérmék, 

számkártyák, játékkártyák, dominókészlet, 

színes golyók /(például Babilon-golyók), 

játékrulett). 

Egyszerű valószínűségi kísérletek 

eredményeinek lejegyzése. 

A lejegyzések összesítése táblázatba, 

oszlopdiagramba. 

Az események gyakoriságának 

megfigyelése.  

Tapasztalatok gyűjtése véletlen és biztos 

eseményekről. 

Az események előfordulási gyakoriságának 

megállapítása. 

A „biztos” és a „lehetetlen” fogalmak 

használata. 

Egyre tudatosabb tippelések az események 

várható bekövetkeztéről. 

Valószínűségi fogalmak használata. 

„Biztos”, „Lehetetlen” fogalmak használata. 

„Lehet, de nem biztos” (lehetséges) 

megértése. 

Következtetés a relatív gyakoriságra. 

 

 

 

 

Gyűjtött adatokat tudjon lejegyezni, 

elemezni, értékelni segítséggel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudja lejegyezni a valószínűségi játékok és 

kísérletek kimenetelét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje meg a tanult valószínűségi 

viszonyszavakat. 

 

 

Tippjei egyre reálisabbak legyenek az 

események várható bekövetkeztéről.  

Fogalmak Lehetőség, kísérlet, táblázat, adat, statisztika, grafikon, diagram.  
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Technika és tervezés 

 
A tantárgy heti 

óraszáma 
A tantárgy éves óraszáma  

1. évfolyam 2 72 

2. évfolyam 2 72 

3. évfolyam 1 36 

4. évfolyam 1 36 

5. évfolyam 1 36 

6. évfolyam 1 36 

7. évfolyam 1 36 

8. évfolyam 1 36 

1. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

72 óra 

Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 30 

Anyagok alakítása, modellezés 30 

Háztartás, gazdálkodás, életmód 12 

 

 

NAT témakör Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 30 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Kialakítsa a személyes higiénia, az esztétikus környezet és a kulturált 

étkezési szokások iránti igényét 

Kialakítsa elemi szabályismeretét, szabályalkalmazását, biztonságos 

gyalogos közlekedésre való igényét és képességét. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Fokozódó önállósággal öltözködik, tisztálkodik 

Fokozódó önállósággal végzi tevékenységeit  

Törekszik az öltözködés tempójának növelésére  

Kulturáltan, szabályosan étkezik 

Közvetlen környezetét rendben tartja 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Önkiszolgálás, öltözködés, étkezés 

Személyes tér gondozása (tanulóhely, 

játszóhely, tisztálkodás helye, ruházat) 

 

Igény a rendezett külső megjelenésre. 

Fokozódó önállósággal az aktuális 

tevékenységek gyakorlása, az időjárásnak 

megfelelő öltözék kiválasztása. 

Az étkezéshez kapcsolódó tevékenységek 

végzése, a szükséges eszközök kiválasztása, 

megfelelő használata. 

Az adott helyszínek és eszközök 

rendeltetésszerű, körültekintő használata és 

rendben tartásának gyakorlása.  

Ruhanemű elrakása, hajtogatása, lábbeli 

tisztítása. 

 

 

Tisztálkodás (érzékszervek, kéz és láb 

tisztántartása, fogápolás) 

Eszközök 

Alkalmak 

Helyei 

 

Irányítással a tisztálkodás helyes menetének 

gyakorlása, személyes higiénét szolgáló 

gyakorlatok végzése.  

Helyes fogápolás. 

A tisztálkodás helyszíneinek megismerése, a 

tisztálkodási alkalmakhoz kötődő szituációs 

gyakorlatok végzése. 

 

 

Közlekedés 

Gyalogos közlekedés szabályai 

Közlekedés saját településen, az iskola 

környezetében (városban, faluban) 

 

Szabályok gyakorlása terepasztalon, 

maketten, csoportos tréning a terepen, valós 

helyzetben, folyamatosan (úttesten való 

átkelés, vészhelyzetek megfigyelése, 

felismerése). 

Beszámoló, gyűjtés, válogatás, csoportosítás, 

tanulmányi séta tapasztalatai alapján. 

Képes legyen  önállóan  öltözni,  átöltözni, 

cipőt fűzni,  gombolni. 

 

Saját  ruháit  felismerje. 

 

Legyen önmagával  szemben  igényes, képes 

legyen önállóan tisztálkodni,  arcot, kezet, 

fogat mosni, törölközni. 

 

Önállóan  tudja  használni  az  

evőeszközöket, 

kulturáltan  tudjon  étkezni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a helyes fogápolás menetét, önállóan  

is  képes  legyen  rá. 

 

 

 

 

 

Képes  legyen  az  utcai közlekedésre,  a  

kulturált  viselkedésre  utcán, köztereken. 

Képes legyen  a  felelős,  figyelmes  

viselkedésre. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fogalmak 

Szekrény, fogas, öltöző, felsőruha, fehérnemű, lábbeli, fűzés, gombolás, 

megkötés, lábbeli, cipőkefe, cipőkrém, időjárás, étkezés, evőeszköz, 

terítés, tálalás, abrosz, tanulóhely, játszóhely, mosdó, WC, tisztálkodási 

eszköz, lefekvés, felkelés, gyalogátkelőhely, zebra, forgalom, jelzőlámpa, 

jármű, rendőr, karjelzés, Állj! Várj! Indulj! Nézz körül! Balra, azután 

jobbra figyelj! 

 

 

NAT témakör Anyagok alakítása, modellezés 30 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Tudatosítsa magában az anyagok sokféleségét 

Változatos alakítási technikákat sajátítson el 

Saját elképzelését megjelenítse az alkotásokban 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A természetes anyagok minél szélesebb körének megismerésére és 

használatára törekszik 

A megismert anyagokat csoportosítja tulajdonságaik alapján 

Anyagok alakításánál megjelenik az alaptechnikák egyre önállóbb 

kivitelezése, az eszközök balesetmentes használata 

Egyszerű, néhány elemből álló modellt összeállít utánzással és egyéni 

elképzelés alapján 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Képlékeny anyagok alakítása 

 

Manipulálás homokkal, darával (homokozó, 

homoktábla, daratábla). 

Agyag, gyurma megmunkálása, gömb és 

hengerforma előállítása, adott formák 

keresése a környezetben 

 

 

Papírmunkák 

 

A papír fajtáinak, tulajdonságainak 

megismerése. 

Megmunkálása tépéssel, nyírással, vágással 

(olló használatának gyakorlása), 

hajtogatással. 

Manipuláció fonallal, zsineggel 

 

Formakövetés, formaalakítás, fűzés. 

Csokorkötés öltözködéshez, csomagoláshoz. 

 

 

Képes legyen  homokot, agyagot, gyurmát  

más  képlékeny  anyagot alakítani, formálni. 

 

 

 

 

 

 

 

Tudja  megmunkálni a  papírt,  akár  

eszközzel  is. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Természetes anyagok 

 

Gyűjtés, csoportosítás (kavics, termések, 

falevél), formakitöltés, alkotások készítése 

minta és egyéni elképzelés alapján. 

 

 

Modellezés 

 

Sík- és térbeli elemek (logikai készlet, színes 

rúd, építőkockák) felhasználásával, 

csoportosítás, válogatás forma, nagyság, szín 

alapján.  

Néhány elemből készült modell összeállítása 

minta alapján. 

Saját elképzelés alapján síkbeli és térbeli 

formák készítése spontán módon és előzetes 

terv alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes  legyen  tárgyak,  szín  vagy  forma  

szerinti  válogatására 

Fogalmak 

Kemény, puha, képlékeny, homok, agyag, gyurma, sógyurma, 

gömbölyítés, hengerítés, sodrás, lapítás, mélyítés, csigavonal, papír, sima, 

gyűrt, hajtogatás, él, tépés, nyírás, nedvszívó, éghető, cérna, fonal, zsineg, 

spárga, szál, csomó, csomózás, csokor, természetes anyag, műanyag, 

termés, falevél, toboz, makk, csuhé, kavics, sík, tér, modell, makett, terv, 

tulajdonság, forma, szín, nagyság, méret. 

 

 

NAT témakör Háztartás, gazdálkodás, életmód 12 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Tudatosan figyelemmel kíséri saját testi fejlődését, annak változását 

Képes egészségi állapota regisztrálására, megbízható 

megfogalmazására 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Fokozódó önállósággal végzi tisztálkodási tevékenységeit 

Kulturáltan, szabályosan étkezik   

Közvetlen környezetét rendben tartja  

Saját egészségi állapotát megbízhatóan értékeli 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Egészség, betegség 

Egészséges életmód kialakítása 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

Saját test megfigyelése, a tapasztalt érzések 

felismerése, megnevezése. 

Napirend megbeszélése. 

A rendszeres mozgás szükségességének 

felismerése. 

A munka és pihenés közötti egyensúlyra 

törekvés.  

Egészséges táplálkozás megismerése 

(kerülendő és fontos ételek megnevezése, 

csoportosítása). 

 

Képes  legyen  saját  magán  megfigyelni,  

elmondani  a  betegségre  utaló  jeleket. 

Legyen igénye  a  rendszeres  

testmozgáshoz. 

Legyen képes  meghatározott  napirend  

szerint  élni. 

 

Legyen  képes  rávezetéssel  

megkülönböztetni  a  tápláló  és  a  

kerülendő  ételeket. 

Fogalmak 

Közérzet, hangulat, jól érzem magam. rosszul érzem magam, napirend, 

rendszeres, néha, testi változás (fogváltás), nélkülözhetetlen táplálék, 

kerülendő étel, ital. 
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2. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

72 óra 

Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 26 

Anyagok alakítása, modellezés 30 

Háztartás, gazdálkodás, életmód 16 

 

 

NAT témakör Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 26 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Kialakítsa a személyes higiénia, az esztétikus környezet és a kulturált 

étkezési szokások iránti igényét 

Kialakítsa elemi szabályismeretét, szabályalkalmazását, biztonságos 

gyalogos közlekedésre való igényét és képességét. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Fokozódó önállósággal öltözködik, tisztálkodik 

Fokozódó önállósággal végzi tevékenységeit  

Törekszik az öltözködés tempójának növelésére  

Kulturáltan, szabályosan étkezik 

Közvetlen környezetét rendben tartja 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Önkiszolgálás, öltözködés, étkezés 

Személyes tér gondozása (tanulóhely, 

játszóhely, tisztálkodás helye, ruházat) 

 

Igény a rendezett külső megjelenésre. 

Fokozódó önállósággal az aktuális 

tevékenységek gyakorlása, az időjárásnak 

megfelelő öltözék kiválasztása. 

Az étkezéshez kapcsolódó tevékenységek 

végzése, a szükséges eszközök kiválasztása, 

megfelelő használata. 

Az adott helyszínek és eszközök 

rendeltetésszerű, körültekintő használata és 

rendben tartásának gyakorlása.  

Ruhanemű elrakása, hajtogatása, lábbeli 

tisztítása. 

 

Tisztálkodás (érzékszervek, kéz és láb 

tisztántartása, fogápolás) 

 

Képes  legyen az önálló  öltözködésre,  

ruháit  felismerje. Tudjon  cipőt kötni,  

ruháit,  cipőit,  igényesen, rendesen  tárolni. 

 

Legyen igénye  a tisztaságra,  a  jó  

megjelenésre. 

 

Képes  legyen  az  evőeszközöket  

megfelelően használni, azokkal  kulturáltan  

étkezni. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Eszközök 

Alkalmak 

Helyei 

 

Irányítással a tisztálkodás helyes menetének 

gyakorlása, személyes higiénét szolgáló 

gyakorlatok végzése.  

Helyes fogápolás. 

A tisztálkodás helyszíneinek megismerése, a 

tisztálkodási alkalmakhoz kötődő szituációs 

gyakorlatok végzése. 

 

Közlekedés 

Gyalogos közlekedés szabályai 

Közlekedés saját településen, az iskola 

környezetében (városban, faluban) 

 

Szabályok gyakorlása terepasztalon, 

maketten, csoportos tréning a terepen, valós 

helyzetben, folyamatosan (úttesten való 

átkelés, vészhelyzetek megfigyelése, 

felismerése). 

Beszámoló, gyűjtés, válogatás, csoportosítás, 

tanulmányi séta tapasztalatai alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje  a gyalogos  közlekedés  szabályait  

és  azokat  alkalmazza.  

Fogalmak 

Szekrény, fogas, öltöző, felsőruha, fehérnemű, lábbeli, fűzés, gombolás, 

megkötés, lábbeli, cipőkefe, cipőkrém, időjárás, étkezés, evőeszköz, 

terítés, tálalás, abrosz, tanulóhely, játszóhely, mosdó, WC, tisztálkodási 

eszköz, lefekvés, felkelés, gyalogátkelőhely, zebra, forgalom, jelzőlámpa, 

jármű, rendőr, karjelzés, Állj! Várj! Indulj! Nézz körül! Balra, azután 

jobbra figyelj! 

 

 

NAT témakör Anyagok alakítása, modellezés 30 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Tudatosítsa magában az anyagok sokféleségét 

Változatos alakítási technikákat sajátítson el 

Saját elképzelését megjelenítse az alkotásokban 
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A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A természetes anyagok minél szélesebb körének megismerésére és 

használatára törekszik 

A megismert anyagokat csoportosítja tulajdonságaik alapján 

Anyagok alakításánál megjelenik az alaptechnikák egyre önállóbb 

kivitelezése, az eszközök balesetmentes használata 

Egyszerű, néhány elemből álló modellt összeállít utánzással és egyéni 

elképzelés alapján 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Képlékeny anyagok alakítása 

 

Manipulálás homokkal, darával (homokozó, 

homoktábla, daratábla). 

Agyag, gyurma megmunkálása, gömb és 

hengerforma előállítása, adott formák 

keresése a környezetben 

 

 

Papírmunkák 

 

A papír fajtáinak, tulajdonságainak 

megismerése. 

Megmunkálása tépéssel, nyírással, vágással 

(olló használatának gyakorlása), hajtogatással. 

 

 

Manipuláció fonallal, zsineggel 

 

Formakövetés, formaalakítás, fűzés. 

Csokorkötés öltözködéshez, csomagoláshoz. 

 

 

Természetes anyagok 

 

Gyűjtés, csoportosítás (kavics, termések, 

falevél), formakitöltés, alkotások készítése 

minta és egyéni elképzelés alapján. 

 

 

Modellezés 

 

Sík- és térbeli elemek (logikai készlet, színes 

rúd, építőkockák) felhasználásával, 

csoportosítás, válogatás forma, nagyság, szín 

alapján.  

Néhány elemből készült modell összeállítása 

minta alapján. 

 

 

Tudjon  bánni  a képlékeny  anyagokkal, 

képes legyen  megmunkálni  azokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes  a papír  megmunkálására/ 

hajtogatás, nyírás , tépés, gyűrés/ 

 

 

 

 

Ismerje a fonalat,  madzagot,  tudjon  vele 

bánni,  alakítani, csomózni,  fűzni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen  képes  szín,  és  forma  szerint  

válogatni. A  formákból képet  alakzatokat  

kirakni. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Saját elképzelés alapján síkbeli és térbeli 

formák készítése spontán módon és előzetes 

terv alapján. 

Fogalmak 

Kemény, puha, képlékeny, homok, agyag, gyurma, sógyurma, 

gömbölyítés, hengerítés, sodrás, lapítás, mélyítés, csigavonal, papír, sima, 

gyűrt, hajtogatás, él, tépés, nyírás, nedvszívó, éghető, cérna, fonal, zsineg, 

spárga, szál, csomó, csomózás, csokor, természetes anyag, műanyag, 

termés, falevél, toboz, makk, csuhé, kavics, sík, tér, modell, makett, terv, 

tulajdonság, forma, szín, nagyság, méret. 

 

 

NAT témakör Háztartás, gazdálkodás, életmód 16 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Tudatosan figyelemmel kíséri saját testi fejlődését, annak változását 

Képes egészségi állapota regisztrálására, megbízható 

megfogalmazására 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Fokozódó önállósággal végzi tisztálkodási tevékenységeit 

Kulturáltan, szabályosan étkezik   

Közvetlen környezetét rendben tartja  

Saját egészségi állapotát megbízhatóan értékeli 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Egészség, betegség 

Egészséges életmód kialakítása 

 

Saját test megfigyelése, a tapasztalt érzések 

felismerése, megnevezése. 

Napirend összeállítása. 

A rendszeres mozgás szükségességének 

felismerése. 

A munka és pihenés közötti egyensúlyra 

törekvés.  

Egészséges táplálkozás megismerése 

(kerülendő és fontos ételek megnevezése, 

csoportosítása). 

 

Ismerje  a  testét.   

Ismerje  a  betegségre  utaló  jeleket.  

Legyen  igénye  a  mozgásra! 

 

Legyen igénye  egy  szabályozott  napi  

ritmus  betartására.  

Fogalmak 

Közérzet, hangulat, jól érzem magam. rosszul érzem magam, napirend, 

rendszeres, néha, testi változás (fogváltás), nélkülözhetetlen táplálék, 

kerülendő étel, ital. 
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3. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

36 óra 

Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 11 

Anyagok alakítása, modellezés 15 

Háztartás, gazdálkodás, életmód 10 

 

 

NAT témakör Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 26 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Kialakítsa a személyes higiénia, az esztétikus környezet és a kulturált 

étkezési szokások iránti igényét 

Kialakítsa elemi szabályismeretét, szabályalkalmazását, biztonságos 

gyalogos közlekedésre való igényét és képességét. 

Tudatosítsa a veszélyforrásokat 

Gyakorolja a tömegközlekedés során a kulturált közlekedés 

illemszabályait 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Fokozódó önállósággal öltözködik, tisztálkodik 

Fokozódó önállósággal végzi tevékenységeit  

Törekszik az öltözködés tempójának növelésére  

Kulturáltan, szabályosan étkezik 

Közvetlen környezetét rendben tartja 

Képes kulturáltan közlekedni 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Önkiszolgálás, öltözködés, étkezés 

Személyes tér gondozása (tanulóhely, 

játszóhely, tisztálkodás helye, ruházat) 

 

Igény a rendezett külső megjelenésre. 

Az öltözék kiválasztása több szempont 

mérlegelésével (időjárás, napszak, alkalom).  

Hajtogatás gyakorlása, hiányok észlelése, 

jelzése (gombhiány, húzózár hibája). 

Ruhanemű gondos tárolása, számontartása 

(testneveléshez, úszáshoz). 

 

Az étkezéshez kapcsolódó tevékenységek 

egyre önállóbb végzése, a tanult 

tevékenységek spontán elvégzése (gyümölcs 

megmosása, étkezéshez kapcsolódó helyi 

szokások spontán gyakorlása). 

 

Képes  legyen  az  önálló  öltözködésre, 

átöltözésre.  Saját  ruháit  képes  legyen  

felismerni,  igényesen  hajtogatni  tárolni. 

 

 

Tudjon  cipőt  fűzni,  kötni. 

 

Legyen képes  az  igényes  öltözködésre,  

ruhái  tisztaságának  megőrzésére. 

 

 

 

 

 

Ismerje  az  evőeszközöket,  és  tudja  azokat  

megfelelően  használni. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Söprés, szemétgyűjtés, portalanítás. 

Takarítóeszközök ismerete, célszerű, 

rendszeres használata. 

 

 

Tisztálkodás (érzékszervek, kéz és láb 

tisztántartása, fogápolás) 

Eszközök 

Alkalmak 

Helyei 

 

A tisztálkodás helyes menetének gyakorlása, 

személyes higiénét szolgáló gyakorlatok 

végzése.  

A tisztálkodás helyszíneinek megismerése, a 

tisztálkodási alkalmakhoz kötődő 

gyakorlatok végzése. 

 

Szituációs gyakorlatok, veszélyforrások 

felismerése, csoportosítása, aktuális 

piktogramok megismerése. 

 

Közlekedés 

Tömegközlekedés 

Tömegközlekedési illemszabályok 

 

Jelzőtáblák 

 

 

Tömegközlekedés tudnivalóinak gyakorlása, 

közlekedési eszközök csoportosítása. 

Csoportos közlekedés gyakorlása valós 

helyzetekben. 

Gyakorlás modellált helyzetekben. 

A jelzőtáblák céljának, formájának, 

jelentésének tanulása, gyakorlása. 

 

Igényes  legyen  környezetére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes  legyen saját  testét  tisztán  tartani  ,  

legyen  rá  igénye  is. 

A  mellékhelyiséget  képes  legyen  

rendeltetésszerűen  használni  és  rendben 

tartani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje  és   gyakorolja  a  tömegközlekedés  

és a  gyalogos  közlekedés  szabályait. 

 

 

 

Fogalmak 

Napszak, alkalom, ünnepi ruha, sportruházat, ápoltság, aktuálisan használt 

konyhai eszközök és tevékenységek, áramütés, takarítóeszközök, veszélyes 

anyagok, piktogramok és jelentésük, tömegközlekedési eszközök, 

közlekedési jelzőtáblák, tiltó táblák, tájékoztató jelzések, udvariasság. 
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NAT témakör Anyagok alakítása, modellezés 30 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Tudatosítsa magában az anyagok sokféleségét, bővítse ismereteit 

A tervezéshez szükséges képességei fejlődjenek egyszerű tárgy 

készítése során 

Változatos alakítási technikákat sajátítson el 

Saját elképzelését megjelenítse az alkotásokban 

Finommozgása fejlődjön 

Pontosan mérjen 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A természetes anyagok minél szélesebb körének megismerésére és 

használatára törekszik 

A megismert anyagokat csoportosítja tulajdonságaik alapján 

Anyagok alakításánál megjelenik az alaptechnikák egyre önállóbb 

kivitelezése, az eszközök balesetmentes használata 

Egyszerű, néhány elemből álló modellt összeállít utánzással és egyéni 

elképzelés alapján 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fa megmunkálása 

Fa tulajdonságai, megmunkálásának eszközei. 

Fa használatának területei (épület, bútor, 

tüzelés, papír) 

 

 

Fából készült tárgyak keresése (válogatás, 

csoportosítás). 

Hurkapálcika, puhafa megmunkálása 

(darabolás, csiszolás, tördelés, ragasztás). 

 

 

Varrás, vágás 

Tű balesetmentes használatának szabályai 

Vágóeszközök balesetmentes használata 

 

 

Tű befűzése, csomó kötése. 

Egyszerű öltések gyakorlása papíron, textilen. 

Különböző anyagok (textil, műanyag, papír) 

vágása. 

 

 

Természetes anyagok felhasználásával 

alkotások készítése 

 

 

Falevél préselése, ragasztása (képeslap). 

Kavics festése (állat, tárgyak). 

Ismerje  az  anyagfajtákat,  tudja  ,hogyan  

lehet  alakítani  megmunkálni,  mire  valók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes  legyen  egy- két öltésfajta  

elsajátítására,  alkalmazására:  papíron, 

textílián. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes  legyen  terméseket  megkülönböztetni, 

legyen kreativitása  azok  felhasználásához. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Termések, magok felhasználásával játékok, 

díszek készítése. 

 

 

Modellezés 

 

 

Terepasztalon, homokozóban térbeli 

alakzatok készítése tervek, minta alapján (vár, 

autópálya, vasútvonal). 

Kockákból, építőelemekből ház, házsor 

(segítséggel) látszati rajz alapján. 

Fémépítőből egyszerűbb szerkezetek 

összeállítása, szerszámhasználat gyakorlása. 

 

 

 

 

 

 

 

Képes legyen  alakítható  anyagokat  

formázni,  belőlük  formát  készíteni. 

 

Tudjon  építőelemekből  épületeket,  formákat  

tárgyakat  építeni. 

Fogalmak 

Szalma, nád, mag, termés, fonal, alaklemez, befűzés, puhafa, keményfa, 

szeg, kalapács, harapófogó, mérés, mérőeszköz, pontosság, tervrajz, sík, 

tér.  

 

 

NAT témakör Háztartás, gazdálkodás, életmód 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Teendőit számba veszi a gyógyulás és az egészség megőrzésének 

érdekében 

Igénye van egészséges életmódra 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az egészséges életmód érdekében szükséges tennivalók megismerése. 

Aktív részvétel a család életében, képességének megfelelő feladat 

vállalásával. 

Életkorának és képességeinek megfelelően ismeretek az 

energiatakarékosságról, a szelektív hulladékgyűjtésről. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Teendők betegség, baleset esetén. 

Gyógyszerek tárolása, alkalmazásuk 

feltételei. 

 

Szülő, tanár tájékoztatása, orvos, mentő 

értesítése (telefonálás gyakorlása, 

szerepjáték). 

Gyógyszerekkel kapcsolatos veszélyek 

megismerése, balesetek elkerülése. 

 

Felismerje  saját  magán  a  betegség jeleit.  

Betartsa  az  orvos  utasításait. 

 

Képes  legyen  egyszerű  telefonhívásra. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

Egészséges életmód 

 

 

Az egészséges életmód kialakításának 

feltételei, előnyeinek megismerése a saját 

egészség fenntartásában (egészséges 

táplálkozás, rendszeres mozgás, káros 

szokások elutasítása). 

 

 

Munkamegosztás a családban 

Saját környezet rendben tartása 

 

 

Részvétel a családi munkában (vásárlás, 

takarítási munkák). 

Rendezett környezet kialakítása és 

fenntartása, szelektív hulladékgyűjtés. 

Takarítás, takarítási eszközök. 

 

 

Növényápolás, kisállat gondozása a tanuló 

környezetében. 

 

 

Az élőlények tartásával járó felelősség 

megismerése, növények és állatok 

gondozásához kapcsolódó teendők 

számbavétele (rendszeresség, felelősség, 

megbízhatóság). 

 

 

Takarékosság 

 

A személyes teendők számbavétele a 

takarékosság körében (víz, villany, fűtés, 

ruhák megkímélése, zsebpénz beosztása) 

 

 

 

 

Legyen  igénye  az  egészséges  életre, a 

hozzá  szükséges  mozgásra,  vitaminokra, 

megfelelő táplákozásra. 

 

 

 

 

 

 

 

Képes  legyen  szerepet vállalni  a 

házimunkában. 

 

 

Igényelje  maga körül  a  rendet  és  a 

tisztaságot. 

 

 

 

 

 

Felelősséget  érezzen  a körülötte  élő  

növényekért,  állatokért, gondozza, ápolja   

azokat. 

Fogalmak 

Veszélyforrás, segítségkérés helyszínei, formája, egészséges életmód, 

döntés, választás, káros szokás, felelősség, gondozási feladat, 

rendszeresség, megbízhatóság, takarékosság, pazarlás.  
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4. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

36 óra 

Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 22 

Anyagok alakítása, modellezés 30 

Háztartás, gazdálkodás, életmód 20 

 

 

NAT témakör Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 22 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A rendszeres és következetes testi higiéné megteremtéséhez szükséges 

tevékenységeket elsajátítsa 

A tevékenységek során előforduló veszélyeket tudatosítsa, és azok 

kivédését megismerje 

A tömegközlekedés során a kulturált közlekedés illemszabályait 

megismerje és gyakorolja 

A legfontosabb közlekedési jelzőtáblákra vonatkozó tudnivalókat 

elsajátítsa. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A test és a ruházat gondozását, a kapcsolódó alapvető tevékenységeket, 

szokásokat ismeri és rendszeresen elvégzi 

A környezetében meglévő veszélyforrásokat ismeri és elkerüli 

Takarítóeszközöket ismeri, célszerűen használja.  

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Önkiszolgálás, öltözködés, étkezés 

Személyes tér gondozása (tanulóhely, 

játszóhely, tisztálkodás helye, ruházat) 

 

Igény a rendezett külső megjelenésre. 

Az öltözék kiválasztása több szempont 

mérlegelésével (időjárás, napszak, alkalom).  

Hajtogatás gyakorlása, hiányok észlelése, 

jelzése (gombhiány, húzózár hibája). 

Ruhanemű gondos tárolása, számontartása 

(testneveléshez, úszáshoz). 

 

Az étkezéshez kapcsolódó tevékenységek 

egyre önállóbb végzése, a tanult 

tevékenységek spontán elvégzése (gyümölcs 

megmosása, étkezéshez kapcsolódó helyi 

szokások spontán gyakorlása). 

 

 

 

Képes  legyen  önállóan  öltözködni. 

 

 

 

Igényes  legyen  a  külső  megjelenésére. 

 

 

 

 

 

 

Igénye  legyen  a kulturált  étkezésre. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Söprés, szemétgyűjtés, portalanítás. 

Takarítóeszközök ismerete, célszerű, 

rendszeres használata. 

 

 

Tisztálkodás (érzékszervek, kéz és láb 

tisztántartása, fogápolás) 

Eszközök 

Alkalmak 

Helyei 

 

A tisztálkodás helyes menetének gyakorlása, 

személyes higiénét szolgáló gyakorlatok 

végzése.  

A tisztálkodás helyszíneinek megismerése, a 

tisztálkodási alkalmakhoz kötődő gyakorlatok 

végzése. 

 

Szituációs gyakorlatok, veszélyforrások 

felismerése, csoportosítása, aktuális 

piktogramok megismerése. 

 

Közlekedés 

Tömegközlekedés 

Tömegközlekedési illemszabályok 

 

Jelzőtáblák 

 

 

Tömegközlekedés tudnivalóinak gyakorlása, 

közlekedési eszközök csoportosítása. 

Csoportos közlekedés gyakorlása valós 

helyzetekben. 

Gyakorlás modellált helyzetekben. 

A jelzőtáblák céljának, formájának, 

jelentésének tanulása, gyakorlása. 

Környezetét  képes  legyen  tisztán  tartani,  a  

tisztántartás  eszközeit  rendeltetésszerűen  

használni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igénye  legyen  teste  tisztántartására,  

használja  a  tisztálkodó  eszközöket  

megfelelően. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje  a gyalogos  és  a tömegközlekedés  

szabályait , és  azokat  tartsa is  be. 

Fogalmak 

Napszak, alkalom, ünnepi ruha, sportruházat, ápoltság, aktuálisan használt 

konyhai eszközök és tevékenységek, áramütés, takarítóeszközök, veszélyes 

anyagok, piktogramok és jelentésük, tömegközlekedési eszközök, 

közlekedési jelzőtáblák, tiltó táblák, tájékoztató jelzések, udvariasság. 
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NAT témakör Anyagok alakítása, modellezés 30 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Tudatosítsa magában az anyagok sokféleségét, bővítse ismereteit 

A tervezéshez szükséges képességei fejlődjenek egyszerű tárgy 

készítése során 

Változatos alakítási technikákat sajátítson el 

Saját elképzelését megjelenítse az alkotásokban 

Finommozgása fejlődjön 

Pontosan mérjen 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A természetes anyagok minél szélesebb körének megismerésére és 

használatára törekszik 

A megismert anyagokat csoportosítja tulajdonságaik alapján 

Anyagok alakításánál megjelenik az alaptechnikák egyre önállóbb 

kivitelezése, az eszközök balesetmentes használata 

Egyszerű, néhány elemből álló modellt összeállít utánzással és egyéni 

elképzelés alapján 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fa megmunkálása 

Fa tulajdonságai, megmunkálásának eszközei. 

Fa használatának területei (épület, bútor, 

tüzelés, papír) 

 

Fából készült tárgyak keresése (válogatás, 

csoportosítás). 

Hurkapálcika, puhafa megmunkálása 

(darabolás, csiszolás, tördelés, ragasztás). 

 

Varrás, vágás 

Tű balesetmentes használatának szabályai 

Vágóeszközök balesetmentes használata 

 

Tű befűzése, csomó kötése. 

Egyszerű öltések gyakorlása papíron, textilen. 

Különböző anyagok (textil, műanyag, papír) 

vágása. 

 

Természetes anyagok felhasználásával 

alkotások készítése 

 

Falevél préselése, ragasztása (képeslap). 

Kavics festése (állat, tárgyak). 

Termések, magok felhasználásával játékok, 

díszek készítése. 

 

Modellezés 

 

 

 

 

 

 

Ismerje  a különféle  anyagokat  és  azok  

megmunkálásának  menetét.  A  

megmunkálás  során  tartsa  be  a megadott  

szabályokat. 

 

 

 

 

 

 

 

Képes  legyen  néhány  öltésforma  

elsajátítására,  alkalmazására. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

Terepasztalon, homokozóban térbeli 

alakzatok készítése tervek, minta alapján (vár, 

autópálya, vasútvonal). 

Kockákból, építőelemekből ház, házsor 

(segítséggel) látszati rajz alapján. 

Fémépítőből egyszerűbb szerkezetek 

összeállítása, szerszámhasználat gyakorlása. 

Ismerje fel  a természetben  megtalálható  

anyagok  hasznát és  azok  kreatívan  alakítsa, 

használja. 

 

 

 

 

Tudjon  képlékeny  anyagokat  alakítani 

azokból  formákat,  tárgyakat  készíteni. 

Fogalmak 

Szalma, nád, mag, termés, fonal, alaklemez, befűzés, puhafa, keményfa, 

szeg, kalapács, harapófogó, mérés, mérőeszköz, pontosság, tervrajz, sík, 

tér.  

 

 

NAT témakör Háztartás, gazdálkodás, életmód 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Teendőit számba veszi a gyógyulás és az egészség megőrzésének 

érdekében 

Igénye van egészséges életmódra 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az egészséges életmód érdekében szükséges tennivalókat megismeri 

Aktívan részt vesz a család életében, képességének megfelelő feladat 

vállalásával. 

Életkorának és képességeinek megfelelően megismeri az 

energiatakarékosságot, a szelektív hulladékgyűjtést. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Teendők betegség, baleset esetén. 

Gyógyszerek tárolása, alkalmazásuk feltételei. 

 

Szülő, tanár tájékoztatása, orvos, mentő 

értesítése (telefonálás gyakorlása, 

szerepjáték). 

Gyógyszerekkel kapcsolatos veszélyek 

megismerése, balesetek elkerülése. 

 

Egészséges életmód 

 

Az egészséges életmód kialakításának 

feltételei, előnyeinek megismerése a saját 

egészség fenntartásában (egészséges 

 

 

Ismerje  fel  testén  a  betegség  jeleit,  az  

orvos  utasításait  képes  legyen  betartani. 

 

 

Képes  legyen  egyszerű  segélyhívásra,  a  

telefon  használatára. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

táplálkozás, rendszeres mozgás, káros 

szokások elutasítása). 

 

Munkamegosztás a családban 

Saját környezet rendben tartása 

 

Részvétel a családi munkában (vásárlás, 

takarítási munkák). 

Rendezett környezet kialakítása és 

fenntartása, szelektív hulladékgyűjtés. 

Takarítás, takarítási eszközök. 

 

Növényápolás, kisállat gondozása a tanuló 

környezetében. 

 

Az élőlények tartásával járó felelősség 

megismerése, növények és állatok 

gondozásához kapcsolódó teendők 

számbavétele (rendszeresség, felelősség, 

megbízhatóság). 

 

 

Takarékosság 

 

A személyes teendők számbavétele a 

takarékosság körében (víz, villany, fűtés, 

ruhák megkímélése, zsebpénz beosztása) 

Legyen  igénye  az  egészséges  életre,  tudja  

megválogatni  az  egészséges  ételeket.  

Igénye  legyen  a  rendszeres testmozgásra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudjon  rendet tartani  iskolai  környezetében  

és  otthon  is.  Ismerje  a  szükséges  

eszközöket,  azokat  használni  is  tudja. 

 

Segítsen  a  házimunkában. 

 

 

 

Érezzen  felelősséget  a körülötte  élő  

élőlényekért,  tudja  azokat  megfelelően  

ápolni,  gondozni. 

Fogalmak 

Veszélyforrás, segítségkérés helyszínei, formája, egészséges életmód, 

döntés, választás, káros szokás, felelősség, gondozási feladat, 

rendszeresség, megbízhatóság, takarékosság, pazarlás.  
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5. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

36 óra 

Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 5 

Anyagok alakítása, modellezés 18 

Háztartás, gazdálkodás, életmód 13 

 

 

NAT témakör Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az ápolt, kulturált megjelenéshez szükséges rutinfeladatokat 

megbízhatóan elvégezze 

A biztonságos közlekedés szabályait elsajátítsa. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Megjelenése ápolt, kulturált, következetesen és rendszeresen ápolja a 

testét 

Ismeri és csoportosítja az élelmiszereket   az egészséges táplálkozás 

megvalósítása és az étkezési zavarok elkerülése érdekébe 

Érzékeli a test változásait, a pubertáskornak megfelelő higiéniás 

szokásokat alkalmazza 

Önállósul a gyalogos és közösségi közlekedésben, a kerékpáros 

közlekedés szabályait elsajátítja. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Önkiszolgálás 

Öltözködés 

 

Divattal, öltözködéssel kapcsolatos ismeretek 

szerzése (üzletek kínálata, divatlapok 

tanulmányozása, egyéni ízlés, előnyös viselet, 

öltözködési stílus). 

 

Saját ruhanemű gondozása 

 

Fehérnemű-használat fontosságának belátása 

(napi váltás, mosás). 

 

Étkezés 

 

 

 

 

 

Ismerje a divat fogalmát, tudja ruhatárát 

megfelelően válogatni. 

 

 

 

 

 

 

Mondja el a ruhatisztítás folyamatát. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Korszerű, sokoldalú táplálkozás megismerése 

(tanulmányi séta, üzletek kínálata, saját 

tapasztalat elmondása, fogyókúra, 

táplálkozási zavarok felismerése). 

 

 

Tisztálkodás (a pubertáskor testi higiénéje) 

 

Megbízható, önálló tisztálkodás, 

körömápolás, testápoló szerek használatának 

gyakorlása. Dezodorálás. 

 

 

Közlekedés 

Tömegközlekedés 

Kerékpáros közlekedés 

Illemszabályok 

Jelzőtáblák 

 

Az időjárás hatásának felismerése a 

közlekedés biztonságára (gyűjtőmunka, 

baleseti leírások, statisztika).  

Kerékpározás szabályainak megismerése. 

Előzékenység, udvariasság szabályainak 

megismerése, gyakorlása. 

A közlekedési táblák ismeretének bővítése, 

tanulmányi séta forgalmas csomópontokon, 

közlekedési parkban. 

 

 

Legyen tisztában a táplálékpiramis 

fogalmával. 

 

 

 

 

 

 

Tartsa be a személyi higiénét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyzetgyakorlatban tudja alkalmazni a 

közlekedés szabályait. 

Tartsa be az udvarias viselkedés szabályait. 

Fogalmak 

Divat, ízléses, előnyös, kirívó, fogyókúra, táplálkozási zavar, anorexia, 

elhízás, pubertáskor, testi változás, testápolás, közlekedési szabály, baleseti 

statisztika, időjárási front, rendőri intézkedés, közlekedési csomópont, 

forgalomirányítás. 
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NAT témakör Anyagok alakítása, modellezés 18 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A tevékenységek örömének megéli 

Önállóságra tesz szert az esztétikus munkadarabok készítése során  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Új anyagokat és újabb technikákat ismer meg a tárgyak alakításához, 

modellek készítéséhez. 

 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Papírmunkák 

 

Papír (selyempapír, karton, krepp-papír 

újságpapír, hullámpapír) megmunkálása 

(karcolás, festés, lyukasztás, ragasztás, 

papírmasé), tárgyak készítése alkalmakra 

(jelmez, álarc, dekoráció, ajándék). 

 

 

Drót, zsineg, fonal, alufólia alakítása 

 

Formák, tárgyak készítése minta és egyéni 

elképzelés alapján. 

Fonás, sodrás, hajlítás. 

 

 

Természetes anyagok használata 

 

Toboz, makk, csuhé, kavics, parafa, termések 

felhasználásával babák, díszek, képek 

készítése (festés, ragasztás). 

 

 

Modellezés 

 

Egyszerű ház megtervezése, alaprajz, nézeti 

rajzok és látszati rajz alapján. Makett 

készítése. A házépítés modellezése. 

Építőanyagok megismerése tanulmányi 

 

 

 

Használja segítséggel a tanult technikákat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgyak készítése segítséggel és önállóan. 

 

 

 

 

 

 

Termésképek készítése. 

 

 

 

 

 

 

 

Egyszerű alaprajz és makett készítése. 

Fémépítő használata. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

kirándulások során (építkezés, szaküzlet 

felkeresése). 

Építés, szerelés fémépítő és tetszés szerinti 

építőjáték felhasználásával (autó, daru, 

kerítés, jelzőlámpa). 

Puhafa ragasztása, faragása, szögelése, szögek 

kihúzása, kalapács, fogó használata 

(képkeret). 

 

 

Hulladékkezelés 

 

Törekvés a takarékos anyaghasználatra, 

szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás 

területeinek megismerése, lehetőségek 

szerinti gyakorlása. 

 

 

 

 

 

Balesetvédelem betartása a munkák során. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Fogalmak 
Papírfajta, tervrajz, lépték, arány, építési mód, épületelem, funkció, 

szelektív, újrahasznosítás. 

 

 

NAT témakör Háztartás, gazdálkodás, életmód 13 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ok-okozati összefüggéseket ismerjen fel   

Fejlődjön a problémamegoldó képesség területén 

Bővítse pénzügyi ismereteit 

Felmérje igényeit és lehetőségeit 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Bővíti az egészséges életmód érdekében szükséges tennivalók körét 

 életkorának és képességeinek megfelelően ismereteket szerez az 

energiatakarékosságról, a szelektív hulladékgyűjtésről 

A gazdálkodással és pénzhasználattal kapcsolatos fogalmakat 

megismeri. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Egészség-betegség: betegségmegelőzés 

Egészséges életmód 

 

Különféle szituációk feldolgozása (tréning, 

szerepjáték). 

Táplálkozás: javasolt és kevésbé javasolt 

élelmiszerek gyűjtése, csoportosítása. 

 

 

 

 

 

 

Szerepjátékokban aktív részvétel.  

Beszélgetés a táplálkozásról. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Mozgás, sport területei a mindennapi 

tevékenységek között (testedzés, 

kondicionálás, természetjárás). 

 

 

Takarékos energiafogyasztás 

 

A víz-, elektromosság-, hőenergia használata 

során alkalmazható takarékossági technikák 

(energiatakarékos égők, szigetelés, 

odafigyelés a vízcsapok kifogástalan 

működésére). 

 

 

Házimunkák 

Lakásgondozás 

 

 

Rendszeres és időközönként szükséges 

munkák elvégzése (csoportosítás, gyakorlás, 

tanulmányi séta).Tevékenység tervezése, 

gyakorlása, utómunkák. 

 

 

Ételkészítés 

 

Vendéglátás (szituációs gyakorlatok). 

 

 

Gazdálkodás 

 

A család költségvetése, bevétel, kiadás. 

Közüzemi számlák tanulmányozása.  

Példák átmeneti pénzügyi zavarok kezelésére. 

 

 

Vásárlás 

 

Zsebpénz, háztartási pénz, vásárlások 

tervezése, akciók, kedvezmények, diszkont, 

internetes vásárlás – ismeretek szerzése, 

tapasztalatok megbeszélése. 

 

 

 

 

 

Helyzetgyakorlatokban aktív részvétel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alapvető takarítási technikák elsajátítása. 

 

 

 

 

 

 

Szituációs gyakorlatokban részvétel. 

 

 

 

 

 

Számlatanulmányozások, feladatmegoldások. 

 

 

 

 

 

Játékok pénzzel. Bevásárlólista készítése. 

Fogalmak 

Tápanyag, zsír, szénhidrát, vitamin, kondicionálás, energiafajta, 

házimunka, eszköz, tevékenység, költségvetés, bevétel, kiadás, banki 

művelet, kölcsön, kamat, határidő, akció, leértékelés, kedvezmény. 
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6. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

36 óra 

Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 5 

Anyagok alakítása, modellezés 18 

Háztartás, gazdálkodás, életmód 13 

 

 

NAT témakör Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az ápolt, kulturált megjelenéshez szükséges rutinfeladatokat 

megbízhatóan elvégezze 

A biztonságos közlekedés szabályait elsajátítsa. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Megjelenése ápolt, kulturált, következetesen és rendszeresen ápolja a 

testét 

Az élelmiszereket ismeri és csoportosítja az egészséges táplálkozás 

megvalósítása és az étkezési zavarok elkerülése érdekében 

A test változásait érzékeli, a pubertáskornak megfelelő higiéniás 

szokásokat alkalmazza 

Önállósul a gyalogos és közösségi közlekedésben, a kerékpáros 

közlekedés szabályait elsajátítja. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Önkiszolgálás 

Öltözködés 

 

Divattal, öltözködéssel kapcsolatos ismeretek 

szerzése (üzletek kínálata, divatlapok 

tanulmányozása, egyéni ízlés, előnyös viselet, 

öltözködési stílus). 

 

 

Saját ruhanemű gondozása 

 

Fehérnemű-használat fontosságának belátása 

(napi váltás, mosás). 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a divat fogalmát, tudja ruhatárát 

megfelelően válogatni. 

 

 

 

 

 

 

Mondja el a ruhatisztítás folyamatát. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Étkezés 

 

Korszerű, sokoldalú táplálkozás megismerése 

(tanulmányi séta, üzletek kínálata, saját 

tapasztalat elmondása, fogyókúra, 

táplálkozási zavarok felismerése). 

 

Tisztálkodás (a pubertáskor testi higiénéje) 

 

Megbízható, önálló tisztálkodás, 

körömápolás, testápoló szerek használatának 

gyakorlása. Dezodorálás. 

 

Közlekedés 

Tömegközlekedés 

Kerékpáros közlekedés 

Illemszabályok 

Jelzőtáblák 

 

Az időjárás hatásának felismerése a 

közlekedés biztonságára (gyűjtőmunka, 

baleseti leírások, statisztika).  

Kerékpározás szabályainak megismerése. 

Előzékenység, udvariasság szabályainak 

megismerése, gyakorlása. 

A közlekedési táblák ismeretének bővítése, 

tanulmányi séta forgalmas csomópontokon, 

közlekedési parkban. 

 

 

 

Legyen tisztában a táplálékpiramis 

fogalmával. 

 

 

 

 

 

 

Tartsa be a személyi higiénét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyzetgyakorlatban tudja alkalmazni a 

közlekedés szabályait. 

Tartsa be az udvarias viselkedés szabályait. 

Fogalmak 

Divat, ízléses, előnyös, kirívó, fogyókúra, táplálkozási zavar, anorexia, 

elhízás, pubertáskor, testi változás, testápolás, közlekedési szabály, baleseti 

statisztika, időjárási front, rendőri intézkedés, közlekedési csomópont, 

forgalomirányítás. 
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NAT témakör Anyagok alakítása, modellezés 18 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A tevékenységek örömét megélje 

Esztétikus munkadarabok készítése során növelje önállóságát. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Új anyagokat és újabb technikákat ismer meg a tárgyak alakításához, 

modellek készítéséhez. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Papírmunkák 

 

Papír (selyempapír, karton, krepp-papír 

újságpapír, hullámpapír) megmunkálása 

(karcolás, festés, lyukasztás, ragasztás, 

papírmasé), tárgyak készítése alkalmakra 

(jelmez, álarc, dekoráció, ajándék). 

 

 

Drót, zsineg, fonal, alufólia alakítása 

 

Formák, tárgyak készítése minta és egyéni 

elképzelés alapján. 

Fonás, sodrás, hajlítás. 

 

Természetes anyagok használata 

 

Toboz, makk, csuhé, kavics, parafa, termések 

felhasználásával babák, díszek, képek 

készítése (festés, ragasztás). 

 

Modellezés 

 

Egyszerű ház megtervezése, alaprajz, nézeti 

rajzok és látszati rajz alapján. Makett 

készítése. A házépítés modellezése. 

Építőanyagok megismerése tanulmányi 

kirándulások során (építkezés, szaküzlet 

felkeresése). 

 

 

 

Használja segítséggel a tanult technikákat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgyak készítése segítséggel és önállóan. 

 

 

 

 

 

 

Termésképek készítése. 

 

 

 

 

 

 

 

Egyszerű alaprajz és makett készítése. 

Fémépítő használata. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Építés, szerelés fémépítő és tetszés szerinti 

építőjáték felhasználásával (autó, daru, 

kerítés, jelzőlámpa). 

Puhafa ragasztása, faragása, szögelése, szögek 

kihúzása, kalapács, fogó használata 

(képkeret). 

 

 

Hulladékkezelés 

 

Törekvés a takarékos anyaghasználatra, 

szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás 

területeinek megismerése, lehetőségek 

szerinti gyakorlása. 

 

 

Balesetvédelem betartása a munkák során. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Fogalmak 
Papírfajta, tervrajz, lépték, arány, építési mód, épületelem, funkció, 

szelektív, újrahasznosítás. 

 

 

NAT témakör Háztartás, gazdálkodás, életmód 13 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Ok-okozati összefüggéseket ismerjen fel  

Fejlődjön a problémamegoldó képesség területén 

Pénzügyi ismeretek bővüljenek 

Felmérje igényeit és lehetőségeit felmérése 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az egészséges életmód érdekében szükséges tennivalók körét bővíti 

 életkorának és képességeinek megfelelően ismereteket szerez az 

energiatakarékosságról, a szelektív hulladékgyűjtésről 

A gazdálkodással és pénzhasználattal kapcsolatos fogalmakat 

megismeri. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Egészség-betegség: betegségmegelőzés 

Egészséges életmód 

 

Különféle szituációk feldolgozása (tréning, 

szerepjáték). 

Táplálkozás: javasolt és kevésbé javasolt 

élelmiszerek gyűjtése, csoportosítása. 

Mozgás, sport területei a mindennapi 

tevékenységek között (testedzés, 

kondicionálás, természetjárás). 

 

 

 

 

 

 

Szerepjátékokban aktív részvétel.  

Beszélgetés a táplálkozásról. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

 

Takarékos energiafogyasztás 

 

A víz-, elektromosság-, hőenergia használata 

során alkalmazható takarékossági technikák 

(energiatakarékos égők, szigetelés, 

odafigyelés a vízcsapok kifogástalan 

működésére). 

 

 

Házimunkák 

Lakásgondozás 

 

 

Rendszeres és időközönként szükséges 

munkák elvégzése (csoportosítás, gyakorlás, 

tanulmányi séta).Tevékenység tervezése, 

gyakorlása, utómunkák. 

 

 

Ételkészítés 

 

Vendéglátás (szituációs gyakorlatok). 

 

 

Gazdálkodás 

 

A család költségvetése, bevétel, kiadás. 

Közüzemi számlák tanulmányozása.  

Példák átmeneti pénzügyi zavarok kezelésére. 

 

 

Vásárlás 

 

Zsebpénz, háztartási pénz, vásárlások 

tervezése, akciók, kedvezmények, diszkont, 

internetes vásárlás – ismeretek szerzése, 

tapasztalatok megbeszélése. 

 

 

 

 

Helyzetgyakorlatokban aktív részvétel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alapvető takarítási technikák elsajátítása. 

 

 

 

 

 

 

Szituációs gyakorlatokban részvétel. 

 

 

 

 

 

Számlatanulmányozások, feladatmegoldások. 

 

 

 

 

 

Játékok pénzzel. Bevásárlólista készítése. 

Fogalmak 

Tápanyag, zsír, szénhidrát, vitamin, kondicionálás, energiafajta, 

házimunka, eszköz, tevékenység, költségvetés, bevétel, kiadás, banki 

művelet, kölcsön, kamat, határidő, akció, leértékelés, kedvezmény. 

 

 



317 

 

7. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

36 óra 

Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 4 

Anyagok alakítása, modellezés 13 

Háztartás, gazdálkodás, életmód 9 

Pályaorientáció 10 

 

 

NAT témakör Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az esztétikus külső megjelenésre törekedjen 

A tájékozódás eszközeit és módjait megismerje és alkalmazza. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ápoltan, kulturáltan jelenik meg, következetesen és rendszeresen ápolja 

testét 

Tájékozódik a térképen, közlekedési jelzéseket felismer és alkalmaz 

Használja a menetrendet  

A  közlekedéssel kapcsolatos tájékoztatást figyelemmel kíséri. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Önkiszolgálás 

Öltözködés 

 

Önállóság a személyes teendők elvégzésében 

(a tanultak alkalmazása a napi 

tevékenységekben, a szolgáltatások 

rendszeres igénybevétele, fodrász, bőrápolás, 

kozmetikai szerek, sminkelés, körömápolás), 

a túlzások kerülése. 

 

 

 

Közlekedés 

 

A település közlekedési viszonyainak 

ismerete.  

Tájékozódás a térképen. 

 

 

 

 

Ismerje a divat fogalmát, kerülje a túlzást 

 

 

 

 

 

 

Tudjon térkép segítségével tájékozódni. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Közlekedési útvonal kiválasztása. 

A közlekedési szabályok ismerete és 

betartása.  

Tájékozódás a menetrendben. 

 

 

Helyzetgyakorlatban tudja alkalmazni a 

közlekedés szabályait. 

Tartsa be az udvarias viselkedés szabályait. 

Fogalmak 
Bőrápolás, sminkelés, alkalomnak megfelelés, térképfajta, közlekedési 

útvonal, közlekedési szabály és jelzés, menetrend.  

 

 

NAT témakör Anyagok alakítása, modellezés 13 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Műveleti algoritmusokat pontosan kövessen a tervezésben és a 

kivitelezésben 

Egyszerűbb hibákat felfedezzen és javítson irányítással. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Működő modelleket készít irányítással.  

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Modellezés 

 

Általánosan használt egyszerű gépek, 

berendezések (működő modellek) készítése, 

tanulmányozása. 

Csengő, elemlámpa, izzó ellenőrzése, belső 

égésű motor modelljének tanulmányozása. 

Vasúti pálya, vasúti modell működésének 

megfigyelése. 

Háztartási gépek használata, világítás, fűtés, 

vízhasználat (balesetmentes, szakszerű 

használat, időzítő, fokozat beállítása), az 

eszközök megfigyelése működés közben. 

Háztartási eszközök hibájának megfigyelése 

(csöpögő csap, WC-tartály, festékhiba, 

szobanövény átültetése) és javítása 

irányítással. 

Makett készítése változatos anyagokból, 

építőelemekből. 

Alaprajz, térkép tanulmányozása, készítése, 

eligazodás alaprajzon, térképen. 

 

 

 

 

 

Segítséggel tudjon megfigyeléseket végezni. 

 

 

 

 

Legyen tisztában a háztartási gépek 

működésével. 

 

 

Tudjon egyszerű javításokat irányítással 

elvégezni. 



319 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fogalmak 

Gép, technikai rendszer, belső égésű motor, elektromos hálózat, biztosíték, 

áramtalanítás, mérőóra-állás, vízvezeték, gázvezeték, időzítő, tömítés, 

hőfokszabályozó, balesetvédelem, használati utasítás, garancia. 

 

 

NAT témakör Háztartás, gazdálkodás, életmód 9 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A vásárlói jogokat megismerje, és szükség esetén alkalmazza 

A gazdálkodással, pénzkezeléssel kapcsolatos elemi összefüggéseket 

felismerje. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Vásárlással, szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos 

fogyasztóvédelmi szabályokat és információkat megismer 

Háztartási pénzgazdálkodás, felelős pénzkezelés elemeit megérti, az 

ismereteket alkalmazza. 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Vásárlás. Szavatosság. 

Jótállás. Garancia. 

Csere. 

 

Vásárlás során lényeges körülmények 

mérlegelése. Szavatossági idő, kezelés, 

fogyaszthatóság, tárolás módja a 

piktogramokon: piktogramok megfigyelése, 

leolvasása. 

Vásárolt áru cseréje, a feltételek megismerése. 

 

Háztartási pénzgazdálkodás 

 

Bevétel, kiadás tervezése, fiktív és valós 

adatokkal. Közüzemi számlák 

tanulmányozása, értelmezése.  

Háztartási füzet használata (zsebpénz 

felhasználásának figyelemmel kísérése, a 

kiadások elemzése, hasznos vagy haszontalan 

célra költötte-e, gyűjtés nagyobb vásárlás 

megvalósítására). 

 

 

 

 

 

 

 

Szerepjátékokban aktív részvétel.  

  

 

 

 

 

 

 

Helyzetgyakorlatokban aktív részvétel. 

 

 

 

 

 

Szituációs gyakorlatokban részvétel. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Felelős pénzkezelés 

 

Készpénz, bankkártya használata.  

Megtakarítások, kölcsön, törlesztés.  

Bank felkeresése, viselkedési szabályok 

megismerése, betartása; tennivalók 

 

 

 

Számlatanulmányozások, feladatmegoldások. 

 

 

 

Játékok pénzzel. Bevásárlólista készítése. 

Fogalmak 

Bevétel, kiadás, rezsi, háztartási füzet, készpénz, bankkártya, jelszó, 

automata, átutalás, kamat, kölcsön, jelzálog, árverezés, megtakarítás, 

pontosság, folyószámla. 

 

 

NAT témakör Pályaorientáció 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Szakmákat, és a szükséges képességeket minél szélesebb körben 

megismerje. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A pályaválasztás során felmerülő szempontokat és teendőket megismeri 

és mérlegeli a helyes döntés érdekében. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Önismeret. Képességek. Főbb érdeklődési 

területek. 

 

Önismereti foglalkozások, tréning; szívesen 

végzett tevékenységek, érdeklődés irányának 

számbavétele, megfogalmazása. 

 

 

 

Pályaválasztással kapcsolatos alapfogalmak 

 

 

A felmerült alapfogalmak megismerése, 

értelmezése, gyakorlati példák keresése, 

megbeszélése. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pályaképek, pályatükrök, egyes foglalkozások 

megismerése. 

 

Foglalkozások, a szükséges készségek, a 

végett tevékenységek, eszközök 

számbavétele. 

Üzemlátogatás. Munkahelyek, foglalkozások 

megfigyelése. 

 

Pályaalkalmasság. 

 

A vizsgált foglalkozásokhoz szükséges 

képességek, készségek számbavétele. 

 

Pályaválasztással kapcsolatos 

dokumentumok. 

 

 

Önéletrajz készítése 

 

Továbbtanulási, szakmatanulási lehetőségek. 

A munkavállalás feltételei. 

 

Pályaválasztási tanácsadó felkeresése. 

Pályaválasztási kézikönyv, szakmákkal 

kapcsolatos ismertető tanulmányozása. 

Tájékozódás a munkaerőpiacon. 

Fogalmak 

Önismeret, tréning, képesség, készség, őszinteség, továbbtanulás, 

pályaválasztás, pályaalkalmasság, önéletrajz, pályaválasztási tanácsadó, 

jelentkezési lap, foglalkozás, szakma, munkaügyi központ, munkakör, 

beosztás.  
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8. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

36 óra 

Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 4 

Anyagok alakítása, modellezés 13 

Háztartás, gazdálkodás, életmód 9 

Pályaorientáció 10 

 

 

NAT témakör Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az esztétikus külső megjelenésre törekjen 

A tájékozódás eszközeit és módjait megismerje és alkalmazza. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Megjelenése ápolt, kulturált, következetesen és rendszeresen ápolja 

testét 

Tájékozódik a térképen, közlekedési jelzéseket felismeri és alkalmazza 

Használja a menetrendet 

A közlekedéssel kapcsolatos tájékoztatást figyelemmel kíséri. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Önkiszolgálás 

Öltözködés 

 

Önállóság a személyes teendők elvégzésében 

(a tanultak alkalmazása a napi 

tevékenységekben, a szolgáltatások 

rendszeres igénybevétele, fodrász, bőrápolás, 

kozmetikai szerek, sminkelés, körömápolás), 

a túlzások kerülése. 

 

Közlekedés 

 

 

A település közlekedési viszonyainak 

ismerete.  

Tájékozódás a térképen. 

Közlekedési útvonal kiválasztása. 

 

 

 

 

Ismerje a divat fogalmát, kerülje a túlzást 

 

 

 

 

 

 

Tudjon térkép segítségével tájékozódni. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A közlekedési szabályok ismerete és 

betartása.  

Tájékozódás a menetrendben. 

Helyzetgyakorlatban tudja alkalmazni a 

közlekedés szabályait. 

Tartsa be az udvarias viselkedés szabályait. 

Fogalmak 
Bőrápolás, sminkelés, alkalomnak megfelelés, térképfajta, közlekedési 

útvonal, közlekedési szabály és jelzés, menetrend.  

 

 

NAT témakör Anyagok alakítása, modellezés 13 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Műveleti algoritmusokat pontosan kövessen a tervezésben és a 

kivitelezésben 

Egyszerűbb hibákat felfedezzen és javítson irányítással. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Működő modelleket készít irányítással.  

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Modellezés 

 

Általánosan használt egyszerű gépek, 

berendezések (működő modellek) készítése, 

tanulmányozása. 

Csengő, elemlámpa, izzó ellenőrzése, belső 

égésű motor modelljének tanulmányozása. 

Vasúti pálya, vasúti modell működésének 

megfigyelése. 

Háztartási gépek használata, világítás, fűtés, 

vízhasználat (balesetmentes, szakszerű 

használat, időzítő, fokozat beállítása), az 

eszközök megfigyelése működés közben. 

Háztartási eszközök hibájának megfigyelése 

(csöpögő csap, WC-tartály, festékhiba, 

szobanövény átültetése) és javítása 

irányítással. 

Makett készítése változatos anyagokból, 

építőelemekből. 

Alaprajz, térkép tanulmányozása, készítése, 

eligazodás alaprajzon, térképen. 

 

 

 

 

 

Segítséggel tudjon megfigyeléseket végezni. 

 

 

 

 

Legyen tisztában a háztartási gépek 

működésével. 

 

 

Tudjon egyszerű javításokat irányítással 

elvégezni. 



324 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fogalmak 

Gép, technikai rendszer, belső égésű motor, elektromos hálózat, biztosíték, 

áramtalanítás, mérőóra-állás, vízvezeték, gázvezeték, időzítő, tömítés, 

hőfokszabályozó, balesetvédelem, használati utasítás, garancia. 

 

 

NAT témakör Háztartás, gazdálkodás, életmód 9 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A vásárlói jogok megismerje, és szükség esetén alkalmazza 

A gazdálkodással, pénzkezeléssel kapcsolatos elemi összefüggéseket 

felismerje. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Vásárlással, szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos 

fogyasztóvédelmi szabályokat és információkat megismeri 

A háztartási pénzgazdálkodás, felelős pénzkezelés elemeit megérti, az 

ismereteket alkalmazza. 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Vásárlás. Szavatosság. 

Jótállás. Garancia. 

Csere. 

 

Vásárlás során lényeges körülmények 

mérlegelése. Szavatossági idő, kezelés, 

fogyaszthatóság, tárolás módja a 

piktogramokon: piktogramok megfigyelése, 

leolvasása. 

Vásárolt áru cseréje, a feltételek megismerése. 

 

Háztartási pénzgazdálkodás 

 

Bevétel, kiadás tervezése, fiktív és valós 

adatokkal. Közüzemi számlák 

tanulmányozása, értelmezése.  

Háztartási füzet használata (zsebpénz 

felhasználásának figyelemmel kísérése, a 

kiadások elemzése, hasznos vagy haszontalan 

célra költötte-e, gyűjtés nagyobb vásárlás 

megvalósítására). 

 

 

 

 

 

 

 

Szerepjátékokban aktív részvétel.  

  

 

 

 

 

 

 

Helyzetgyakorlatokban aktív részvétel. 

 

 

 

 

 

Szituációs gyakorlatokban részvétel. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Felelős pénzkezelés 

 

Készpénz, bankkártya használata.  

Megtakarítások, kölcsön, törlesztés.  

Bank felkeresése, viselkedési szabályok 

megismerése, betartása; tennivalók, szükséges 

dokumentumok megismerése a banki 

szolgáltatás igénybevételéhez. 

 

 

 

Számlatanulmányozások, feladatmegoldások. 

 

 

 

Játékok pénzzel. Bevásárlólista készítése. 

Fogalmak 

Bevétel, kiadás, rezsi, háztartási füzet, készpénz, bankkártya, jelszó, 

automata, átutalás, kamat, kölcsön, jelzálog, árverezés, megtakarítás, 

pontosság, folyószámla. 

 

 

NAT témakör Pályaorientáció 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Szakmákat, és a szükséges képességeket minél szélesebb körben 

megismerje. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A pályaválasztás során felmerülő szempontokat és teendőket megismeri 

és mérlegeli a helyes döntés érdekében. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Önismeret. Képességek. Főbb érdeklődési 

területek. 

 

Önismereti foglalkozások, tréning; szívesen 

végzett tevékenységek, érdeklődés irányának 

számbavétele, megfogalmazása. 

Pályaválasztással kapcsolatos alapfogalmak 

A felmerült alapfogalmak megismerése, 

értelmezése, gyakorlati példák keresése, 

megbeszélése. 

Pályaképek, pályatükrök, egyes foglalkozások 

megismerése. 

Foglalkozások, a szükséges készségek, a 

végett tevékenységek, eszközök 

számbavétele. 

Üzemlátogatás. Munkahelyek, foglalkozások 

megfigyelése. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

 

Pályaalkalmasság. 

 

A vizsgált foglalkozásokhoz szükséges 

képességek, készségek számbavétele. 

 

Pályaválasztással kapcsolatos 

dokumentumok. 

Önéletrajz készítése 

Továbbtanulási, szakmatanulási lehetőségek. 

A munkavállalás feltételei. 

Pályaválasztási tanácsadó felkeresése. 

Pályaválasztási kézikönyv, szakmákkal 

kapcsolatos ismertető tanulmányozása. 

Tájékozódás a munkaerőpiacon. 

Fogalmak 

Önismeret, tréning, képesség, készség, őszinteség, továbbtanulás, 

pályaválasztás, pályaalkalmasság, önéletrajz, pályaválasztási tanácsadó, 

jelentkezési lap, foglalkozás, szakma, munkaügyi központ, munkakör, 

beosztás.  
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Természettudomány 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma  

5. évfolyam 2 72 

6. évfolyam 3 108 

7. évfolyam 5 180 

8. évfolyam 5 180 

5. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

72 óra 

Anyag, energia, információ 5 

Rendszerek 11 

Felépítés és működés kapcsolata 9 

Állandóság, változás 13 

Az ember megismerése és egészsége 4 

Környezet, fenntarthatóság 9 

Tájékozódás a földrajzi térben 4 

Tájékozódás az időben 3 

Tájékozódás a környezet anyagairól és jelenségeiről 5 

Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól – A társadalmi-gazdasági élet 

szerveződése és folyamatai 

4 

Tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti folyamatokról 3 

Tájékozódás a regionális és a globális földrajzi, környezeti folyamatokról 2 
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NAT témakör Anyag, energia, információ 5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képes legyen természettudományosan megalapozott, tanulók által 

megfigyelhető tapasztalatai bővítésére, alkalmazására,  

Az érdeklődés, a kíváncsiság, a motiváció erősítése az élettelen 

természet anyagai és jelenségei iránt 

Kommunikációs képessége, kauzális gondolkodása fejlődjön 

 szociális képessége fejlődjön csoportmunka során.  

Aktívan részt vegyen a kísérletekben 

Önálló megismeréseit, tapasztalatait rögzítése szóban, írásban, rajzban 

Egyszerű információk feldolgozásának képességében fejlődjön 

Szociális érzékenysége, felelősségtudata fejlődjön  

Ok-okozati összefüggéseket felismejen 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Aktívan részt vesz a kísérletek végzésében 

Tanult és vizsgált anyagok jellemző tulajdonságait ismeri 

Kölcsönhatásokat, változásokat, folyamatokat ismer a mindennapi 

környezetben 

Egyre önállóbb tapasztalatszerzéseiben, a tapasztalatok 

megfogalmazásában és lejegyzésükben írásban és rajzban 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Anyag 

Anyagfajták a mindennapi környezetben 

(fémek, fák, bőr, szövet, üveg, műanyag, 

kerámia, papír). 

Tulajdonságaik. 

 

Tulajdonságok vizsgálata. 

Megfigyelések előre megadott szempontok 

szerint, csoportosítások. 

Egyszerű kísérletek végzése különböző 

köznapi anyagokkal (alakítható, rugalmas, 

hajlítható, törékeny, morzsolható, faragható, 

olvasztható, szilárd, képlékeny, folyékony, 

légszerű). 

 

 

Halmazállapotok. 

 

A környezet legismertebb anyagai 

halmazállapotának felismerése (víz, levegő, 

zsír, olaj). 

 

 

Tömegmegmaradás. 

 

Egyszerű fizikai változások létrehozása. 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes egyszerű kísérletek elvégzésére 

és azokból következtetések levonására. 

 

Ismerje az anyagok főbb tulajdonságait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen tisztában a halmazállapot fogalmával. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Mérések, vizsgálatok (törés, darálás, 

hajtogatás). 

 

 

Oldatok, keverékek. 

 

Ételek (saláták) készítése. 

Italok (szörpök, teák) készítése. 

Alkotórészeik mérése előtte és utána. 

Jelenségek értelmezése segítséggel a 

tömegmegmaradás szempontjából. 

 

 

Víz a természetben. 

 

Példák gyűjtése személyes tapasztalatok 

alapján (eső, folyó, tó). 

 

 

Az emberi szervezet energiaszükséglete, 

felhasználása (normál testsúly, 

mértékletesség, változatosság). 

 

Élelmiszerek tájékoztatójának megfigyelése. 

Táplálkozás, életvitel, testsúly 

összefüggéseinek felfedezése. 

 

 

Információ 

Jelek, jelzések (közlekedési jelzőtáblák, 

piktogramok, katasztrófavédelmi 

jelzésrendszer). 

 

Irányított megfigyelések a mindennapi 

életünket segítő, tájékoztató jelrendszerekről 

(élelmiszerek, háztartási vegyszerek, 

közlekedési jelző- és tiltó táblák, életvédő, 

katasztrófa-megelőző, menekülést segítő 

jelzések, internet piktogramok). 

 

 

A természet jelzései. 

Növények jelzései, állatok kommunikációja. 

 

Példák gyűjtése személyes tapasztalatok 

alapján (pl. hervadó növény, kiszáradt fa, 

kutya, macska hangjelzései). 

Irányítással legyen képes egyszerű 

vizsgálatok elvégzésére. 

 

 

 

 

 

 

Tudjon mérleget használni adekvátan. 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a víz megnevezéseit a természetben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen tisztában a táplálékpiramis 

fogalmával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes élelmiszerek adatainak 

értelmezésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Példák gyűjtése személyes tapasztalatok 

alapján. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fogalmak 
Anyagi tulajdonság, megmunkálhatóság, kölcsönhatás, mértékegység,  

információs jel, jelrendszer. 

 

 

NAT témakör Rendszerek 11 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képes lehet a megismerés módszereinek alkalmazására fokozott 

önállósággal és tartóssággal 

Térbeli, időbeli tájékozódási képességi fejlődnek  

Térképhasználati ismeretei bővülnek  

Nemzeti tudata erősödik 

Kommunikációs, együttműködési képességei fejlődnek  

Analizáló és szintetizáló gondolkodása, kauzális képessége fejlődik 

Rendszerező képessége fejlődik  

Ökológiai szemlélete megalapozódik 

Képes célirányos megfigyelésekre épülő tartós észlelés végzésére, rész-

egész viszonyainak elemzésére, összefüggések, kapcsolatrendszerek 

felfedezésére 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Látja a térkép és a valóság kapcsolatát.  

Ismeri a Föld alakját.  

Megérti, hogy a térkép a valóság sajátos ábrázolása.   

Tud tájékozódni egyszerű térkép, térképvázlat alapján.  

Segítséggel képes műveletvégzésre a térképen, földgömbön.  

Képes elemi térképolvasásra (felismerés, keresés) és szemléleti 

térképolvasásra.  

Ismeri a történelmi és a földtörténeti időegységek időnagyságrendi és 

időtartambeli különbözőségét.  

Térképismeret, térképhasználat. IKT-eszközök használata. 

A közvetlen földrajzi térben való tájékozódáshoz szükséges topográfiai 

fogalmakat felismeri a térképen és a földgömbön.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tér és idő 

 

 

Tájékozódás a lakóhelyen és környékén, hely, 

irány, távolságok meghatározása. 

Térkép és földgömb. 

Világtájak a valóságban és a térképen. A 

térkép tájolása. Iránytű. 

Alaprajz, térképvázlat, síktérkép, domború 

térkép. 

Hazánk térképe. 

Domborzati viszonyokat jelölő színek, jelek. 

Vizek ábrázolása a térképen. 

Ciklusok a természetben (napszakok, 

évszakok, az élővilág változásai ennek 

megfelelően). 

Az időmérés lehetőségei, eszközei (óra, perc, 

másodperc). 

Időjárás. 

Mozgás és idő összefüggése. 

 

Tájékozódási gyakorlatok a lakóhelyen és 

környékén, az épített és természetes 

környezetben. 

Az iránytű használatának gyakorlása.  

Felszíni formák és világtájak ráismerési 

szinten. 

Alaprajzok, egyszerű térképvázlatok 

rajzolása. 

A látott, tapasztalt valóság ábrázolása 

homokasztalon, terepasztalon.  

Vizsgálódáshoz, méréshez szükséges 

eszközök (óra, hőmérő) használatának 

gyakorlása.  

Az időjárás elemeinek figyelemmel kísérése 

napszaknak és az adott évszaknak 

megfelelően. 

Időjárás-jelentések értelmezése. Időjárási 

naptár készítése. Hőmérsékletmérések. Napi 

és évi változások figyelemmel kísérése, 

rögzítése.  

A napszakok és a Nap állásának 

megfigyelése, összekapcsolása. (A Hold 

változásainak megfigyelése.) 

 

 

Mezőgazdasági kultúrák (főbb 

kultúrnövényeink, tenyésztett állatok) 

 

 

 

 

 

Ismerje a térkép és a földgömb kapcsolatát. 

Képes legyen önállóan tájékozódni. 

 

Ismerje hazánk térképét. 

 

 

 

 

Ismerje a térkép jelzéseit és legyen képes 

használni azokat. 

 

 

Legyen képes analóg óra olvasására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudja ábrázolni a tapasztalt valóságot 

terepasztalon. 

 

 

 

Tudjon időjárási naplót vezetni. 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a napszakok változásait. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

 

Élőlények a ház körül.  

Rendszer részei, ház részei, ország részei, 

élőlények részei. 

 

A gazdaságok hatékony működésének 

megfigyelése természetes környezetben, 

tanulmányi séták alkalmával.  

Múzeumlátogatás, rövid beszámoló készítése 

a látottakról. 

Összefüggések keresése, feltárása, a 

növénytermesztés, állattenyésztés között 

(komposztálás, trágyázás, állatok etetése, 

silózás, széna, szalma). 

A rovarkártevőket pusztító hasznos állatok 

(énekesmadarak, sün, vakondok), és a 

biológiai növényvédelem összefüggéseinek 

felfedezése.  

A kölcsönös egymásrautaltság felismerése 

konkrét példákban. 

Az okos gazdálkodás és a fenntartható 

fejlődés összefüggésének felismerése. 

 

 

Szerveződési szintek, hálózatok 

 

 

Hálózatok a természetben és a mesterséges 

környezetben. 

Táplálék, energiaellátás, úthálózat. 

Élőlény és élőhely, a lakóház és a 

közműellátás. 

 

 

 

Lássa a kisebb részek szerepét a nagyobb 

rendszerben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kölcsönös egymásrautaltság felismerése 

konkrét példákban. 

Az okos gazdálkodás és a fenntartható 

fejlődés összefüggésének felismerése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Példák gyűjtése egy-egy élőhely 

táplálékláncaira és táplálékpiramisára. 

 

 

Fogalmak 
Térkép, iránytű, felszíni forma, vizek, térképjel, időmérés, időjárási naptár, 

időjárás-jelentés, természeti és mesterséges környezet, hálózat, rendszer. 
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NAT témakör Felépítés és működés kapcsolata 9 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képes természettudományosan megalapozott megismerési, 

tapasztalatszerzési folyamatok elsajátítására 

Megtartó emlékezete, kommunikációs, koncentrációs képessége 

fejlődik 

Kauzális gondolkodása fejlődik, aktív részvétel vizsgálatokban, 

kísérletekben, önálló és csoportos munkában 

Helyes tanulási szokások, feladattudat elmélyítése, szabályok betartása 

Képes az élővilág rendszerezésére, ismeretek szerzésére az 

életközösségekről és összetevőikről 

Összefüggések elemi szintű megismerése, összefüggések felfedezése, 

környezettudatos attitűd formálása, ökológiai szemlélet alapozása, 

felelősségtudat fejlesztése, környezetszeretetre nevelés, kritikai érzék 

fejlesztése, fogalomalkotó gondolkodás fejlesztése 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes életközösségek élő és élettelen összetevőinek 

megkülönböztetésére, ismereteket szerez az élőlények, az emberi test 

felépítéséről 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Élőlények 

 

 

A virágos növények testfelépítése, 

életfeltételei (víz, levegő, talaj, napfény, 

hőmérséklet). 

Fás- és lágyszárú növények (szilva, szőlő). 

Szobanövények, kerti növények gondozása. 

Ehető és mérgező gombák (testfelépítés, 

tápanyagfelvétel, szaporodás). 

Az állatok általános testfelépítése (egy 

gerinces és egy gerinctelen testfelépítés 

összehasonlítása /pl. házi és ház körül élő 

állatok/). 

Az állatok életfeltételei (élőhelyi feltételek, 

táplálék, víz). 

Az állatok életmódjának főbb jellemzői (aktív 

mozgás, táplálkozás, szaporodás, 

utódgondozás, viselkedés).  

Testfelépítés, testalkat, életmód kapcsolata 

(ragadozók, patások, halak, madarak). 

A testalkat változatossága. 

 

 

Egy-egy virágos növény részeinek, 

testfelépítésének vizsgálata (tulipán, petúnia).  

 

 

 

 

 

Ismereteket szerez az élőlények felépítéséről. 

 

Adatokat gyűjt önállóan. 

 

 

Tisztában van az élővilág változatosságával és 

ezt ki is tudja szóban fejezni. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Nagyító használata. 

Rajzos vázlatok készítése. 

Kísérletek növényekkel (életfeltételek 

biztosítása, megvonása), elgondolások, 

következtetések. 

A növénygondozás alapszabályai, egy 

választott növény gondozása. 

Naplóvezetés. 

A gombák testfelépítésének, életfeltételeinek 

vizsgálata. 

Gombák és növények összehasonlítása 

irányított megfigyeléssel. 

Hasonlóságok és különbségek felfedezése.  

A gombafogyasztás szabályai!  

Néhány gerinces és gerinctelen állat 

testfelépítésének megfigyelése, vizsgálata. 

Csoportosítások megadott szempontok 

szerint. 

Jeles napok (Állatok világnapja, Madarak és 

fák napja).  

Tablók, rajzok készítése. 

Képek, filmek, állatkerti látogatások, 

kirándulások tapasztalatai alapján a fajok 

sokféleségének érzékelése. 

 

 

Életközösségek 

 

 

Életközösségek a lakókörnyezetben vagy egy 

közeli természetes élőhelyen. 

Természetvédelem, természeti értékek 

megőrzésének lehetőségei. 

 

Hazai mezők, rétek, erdőségek, vizek, 

vízpartok legjellemzőbb élőlényeinek 

megfigyelése. 

Kirándulások, filmek, képek segítségével az 

élőlények és élettelen összetevők közötti 

kapcsolatrendszerek felfedezése. 

 

 

Az élővilág rendszerezése 

 

 

Legjellegzetesebb élőlénycsoportok.  

Gombák, növények, állatok. 

 

Legyen képes alapvető ismeretek lejegyzésére 

és következtetések levonására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néhány gerinces és gerinctelen állat 

testfelépítésének megfigyelése, vizsgálata. 

Csoportosítások megadott szempontok 

szerint. 

 

 

 

Ismerjen jeles napokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a természetvédelem, természeti 

értékek megőrzésének lehetőségeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje meg az élőlények hierarchikus 

rendszerét. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A hierarchikus rendszerek megismerése 

(gerinces, gerinctelen, emlős…). 

 

Példák gyűjtése, rendszerezés, konkretizálás, 

általánosítás, megkülönböztetés, azonosítás. 

 

Fogalmak 
Virágos növény, állatcsoport, erdő, mező, víz, vízparti életközösség, 

időjárás. 

 

 

NAT témakör Állandóság, változás 13 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Természettudományos ismeretszerzési képességei fejlődjenek.  

Az önálló ismeretszerzési képességei fejlődjenek.  

Képes legyen tapasztalatok, eredmények megfogalmazása szóban, 

rögzítésére írásban, rajzban.  

Aktív részvétel vizsgálatokban, mérésekben, kísérletezésekben. 

Kooperatív technikák alkalmazása.  

Az élettelen természetben bekövetkező fizikai, kémiai, biológiai 

változások ismereteinek bővítése.  

Algoritmikus gondolkodás fejlesztése, technikai készség és kreatív 

képesség fejlesztése, a természet iránti pozitív attitűd erősítése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Kölcsönhatások, változások, folyamatok ismerete a mindennapi 

környezetben.  

Egyre önállóbb tapasztalatszerzés, a tapasztalatok megfogalmazása és 

lejegyzése írásban és rajzban. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Állapot 

Anyagok és testek minőségi és mennyiségi 

tulajdonságai. 

 

Anyagok, testek érzékelhető tulajdonságainak 

megfigyelése, felismerése, megnevezése, 

összehasonlítása. Egyszerű, mindennapi 

életben használható mérőeszközök 

alkalmazása.  

Összehasonlítások végzése (hosszúság, 

tömeg, űrtartalom, hőmérséklet).  

Mérések gyakorlása. 

A gyakran használt mértékegységek 

fokozatos megismerése (kg, l, m, cm, °C). 

 

 

Változás 

Változások környezetünkben  

 

 

 

 

 

 

Anyagok, testek érzékelhető tulajdonságainak 

megfigyelése, felismerése, megnevezése, 

összehasonlítása. 

 

 

 

Összehasonlítások végzése (hosszúság, 

tömeg, űrtartalom, hőmérséklet) 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Természeti változások: víz halmazállapot-

változásai 

 

Példák gyűjtése, csoportosítása, folyamatok 

megfigyelése, tapasztalatok elmondása. 

 

 

Kémiai változások: égés, tűzvédelem. 

 

Tűz, égés, kára, haszna, kiinduló anyag és 

keletkezett anyagok összehasonlítása. 

 

 

Változásokat irányító információk.  

Tervrajz – házépítés. 

Útiterv – utazás. 

 

Építőjátékokból, legóból házépítés.  

Útitervkészítés. 

 

 

Egyensúly, stabilitás 

 

 

Egyszerű, hétköznapi példák, játékos 

kísérletek segítségével a fogalom bevezetése 

(mérleghinta, hőmérséklet-mérések, hideg-

meleg-langyos). 

 

 

Újrahasznosítás 

 

Szelektív hulladékgyűjtés gyakorlása iskolai 

és otthoni környezetben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje az égés fogalmát, folyamatát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperatív munkavégzés, csoportos munkák 

közös tervezéssel. 

 

 

 

 

 

Alapvető fogalmak ismerete. 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a szelektív hulladékgyűjtés 

szempontjait. 

Fogalmak 
Minőségi és mennyiségi tulajdonság, mérőeszköz, fizikai változás, 

termékkészítési folyamat, újrahasznosítás, információfeldolgozás. 
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NAT témakör Az ember megismerése és egészsége 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A megismerő képesség és az önálló tanulás képességének fejlesztése, 

kommunikációs képesség, a szociális képesség fejlesztése.  

Törekvés erősítése az egészséges táplálkozási szokások betartására. 

Megfelelő viselkedési formák kialakítása és betartása betegségek, 

fertőzések, járványos betegségek esetén, a szociális együttélés 

szabályainak betartása, feladat- és szabálytudat erősítése.  

A másság elfogadása, sérült embertársaink segítése, mérlegelő 

gondolkodás fejlesztése, empátiakészség fejlesztése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az egészséges életmód feltételeinek ismerete.  

Aktív részvétel a környezetvédő tevékenységekben.  

Törekvés az egészséges táplálkozás szabályainak betartására.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Testkép, testalkat, mozgás 

 

 

Az emberi test arányai, méretviszonyai, 

testalkat, szimmetria. 

Testtájak, testsúly, soványság, elhízás, a 

mozgás szerepe életünkben. 

 

A rendszeres mozgás és sport hatása és 

jelentőségének felismerése, összefüggés a 

mozgás és a normál testsúly fenntartása 

között.  

Mozgássérült társak elfogadása, segítése. 

 

 

Önfenntartás 

 

 

Az egészséges táplálkozás alapelvei, módjai. 

Tápanyagok, vitaminok.  

Szent-Györgyi Albert.  

Mennyiségi és minőségi szempontok. 

 

Törekvés az egészséges táplálkozás 

szabályainak betartására.  

Napi étrend összeállítása.  

A tudós munkájának megismerése.  

Információk gyűjtése, feldolgozása. 

 

 

Személyi higiénia. 

 

 

 

 

 

Ismerje az egészség és betegség fogalmát.  

 

Legyen képes példákat hozni a sport 

egészségmegőrző hatására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törekedjen az egészséges táplálkozás 

szabályainak betartására.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

Az érzékszervek védelme és tisztasága.  

Orvosi ellátás.  

Fertőző és járványos betegségek, védőoltás.  

Alapfokú elsősegélynyújtás. 

 

 

Helyes testápolás.  

Járványos és fertőző betegség esetén a 

szükséges előírások betartása.  

Veszélyhelyzetek felismerése otthon, az 

iskolában, a közlekedésben.  

Orvosi segítségnyújtás kérése, elfogadása, 

mentőhívás. 

Az előírások betartása.  

Teendők elsősegélynyújtáskor. Szituációs 

gyakorlatok. 

Plakátok, tablók elemzése, készítése. 

 

 

Egyedfejlődés  

 

 

Az emberi egyedfejlődés szakaszai.  

Serdülőkori változások. 

 

Felismerés és összehasonlítás jellemző jegyek 

alapján.  

A serdülőkorra jellemző tulajdonságok 

gyűjtése.  

A szülői és saját tulajdonságok közötti 

hasonlóság keresése. 

 

 

Magatartás 

 

 

Milyen vagyok, milyen szeretnék lenni. 

Önismeret, viselkedési normák, szabályok 

szerepe.  

Kapcsolatok társakkal és a családdal. 

Az iskolai élet szabályai, házirend. 

 

Közösségi viselkedési normák ismerete.  

Képanyagok, filmek elemzése.  

Szituációs játékokban az önismeret 

fejlesztése. 

 

 

Ismerje az alapvető elsőségnyújtás szabályait. 

 

 

 

 

 

 

Törekedjen a személyi higiéné betartására. 

 

 

 

Ismerje az orvosi rendelés folyamatát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes hasonlóságok keresésére 

jellemző jegyek alapján.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a hétköznapi élet viselkedési normáit. 

 

Ismerje az iskolai élet szabályait, házirendjét. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fogalmak 
Testméret, testalkat, tápanyag, testi és érzékszervi sérülés, járvány és 

fertőzés, betegség, elsősegélynyújtás, gyógyítási mód, magatartás. 

 

 

NAT témakör Környezet, fenntarthatóság 9 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A megfigyelőképesség, az analizáló, szintetizáló képesség, a kauzális 

gondolkodás fejlesztése.  

A szóbeli és írásbeli kifejezőképesség fejlesztése, kritikai érzék 

fejlesztése, az ember természeti környezetéről, a környezeti rendszerek 

állapotáról, védelméről, fenntarthatóságáról szerzett ismeretek bővítése. 

Környezetvédő tevékenységek gyakorlása, információszerző képesség 

fejlesztése.  

A természetes és a kulturális értékek megbecsülése.  

Kauzális gondolkodás fejlesztése, kritikai érzék fejlesztése, 

felelősségtudat további erősítése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az energiatakarékos magatartás szükségességét megérti, követését 

elfogadja.  

Belátja az emberiség jövője, fennmaradása szempontjából fontos 

problémákat: ivóvízkészletek és energiaforrások biztosítása.  

Ismer a földrajzi környezetre kifejtett emberi hatásokat, és azokból 

adódó problémákat.  

Ismeri Magyarország nagytájainak átfogó természet- és 

gazdaságföldrajzi jellegzetességeit.  

Képről megismeri lakóhelye és a főváros nevezetes épületeit.  

Magyarország tipikus tájait képről szóban képes jellemezni.  

(A tanulók a tevékenységek végzésében és a teljesítményekben az 

önállóság szempontjából nagy egyéni különbségeket mutathatnak.)   

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Globális környezeti rendszerek 

 

 

Életvitel és fenntarthatóság. 

Környezettudatos magatartás. 

Helyes és helytelen magatartások elemzése. 

Egyszerű megoldások keresése.  

Az egyén lehetőségei a környezet 

megóvásában (étkezés, szelektív 

hulladékgyűjtés, fűtés, csomagolás, 

közlekedés). 

 

A víz körforgása. 

Időjárási jelenségek, folyamatok. 

Táj és ember kapcsolata a Kárpát-

medencében.  

 

 

 

 

 

 

Ismerje az egyén lehetőségei a környezet 

megóvásában. 

 

 

 

 

 

 

Tudja bemutatni a víz körforgását. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Kirándulásokon tapasztalatok gyűjtése, 

lejegyzése.  

 

 

Környezeti tényezők 

Kölcsönhatások a természetes, a mesterséges 

környezet és az időjárás között. 

 

Az éghajlat és az időjárás környezetre 

gyakorolt hatásainak megfigyelése, 

felismerése képek, filmek segítségével. 

Megbeszélések, elemzések, rendszerezések, 

csoportosítások.  

Épületek hő- és vízszigetelésének fontossága, 

egyszerű bemutató kísérletek 

megfigyelésével, megbeszélésével. 

 

Az élőlényekre ható élettelen környezeti 

tényezők. 

Az élőlények alkalmazkodása a környezeti 

tényezőkhöz, feltételekhez (levegő, víz, talaj, 

hőmérséklet, fényviszonyok). 

 

Példák gyűjtése a növények, állatok 

alkalmazkodásáról (növények és 

fényviszonyok, vízigény, hőmérséklet, 

állatok,). 

 

 

 

A környezeti rendszerek állapota, védelme, 

fenntarthatósága 

 

 

A környezeti állapot és az ember egészsége. 

A környezetszennyezés jellemző esetei, 

következményei (levegő-, víz-, 

talajszennyezés). 

Energiatakarékosság. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

 

Természetközeli és leromlott állapotú 

élőhelyek megfigyelése sétákon, 

kirándulásokon. Tapasztalatok megbeszélése, 

tablók, plakátok készítése, összefüggések 

keresése a tiszta, egészséges környezet és a 

szennyezett környezet hatásairól az ember 

egészségi állapotára.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes legyen az éghajlat és az időjárás 

környezetre gyakorolt hatásainak 

megfigyelésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mondjon példát az élőlények 

alkalmazkodására a környezeti tényezőkhöz, 

feltételekhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a földrajzi környezetre kifejtett 

emberi hatásokat, és azokból adódó 

problémákat.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A Föld szépsége, egyedisége  

 

 

A Kárpát-medence természeti és kulturális 

értékei. 

Hazánk nagy tájai, vizei és felszínformái, 

éghajlati sajátosságai. 

Jellegzetes növénytakarójuk, állatviláguk. 

 

Ismeretterjesztő kiadványok, filmek 

segítségével ismeretek bővítése, 

érdekességek, értékek felfedezése.  

A térkép használata, térképismeret.  

A földrajzi fogalmak ismerete. 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje és legyen képes segítséggel bemutatni 

a Kárpát-medence természeti és kulturális 

értékeit. 

 

 

Fogalmak 

Fenntarthatóság, időjárási jelenség, kölcsönhatás, környezetszennyeződés, 

veszélyeztetett faj, energiatakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés, 

földrajzi fogalmak, térképismeret. 

 

 

  



342 

 

6. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

72 óra 

Anyag, energia, információ 5 

Rendszerek 11 

Felépítés és működés kapcsolata 9 

Állandóság, változás 13 

Az ember megismerése és egészsége 4 

Környezet, fenntarthatóság 9 

Tájékozódás a földrajzi térben 7 

Tájékozódás az időben 6 

Tájékozódás a környezet anyagairól és jelenségeiről 10 

Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól – A társadalmi-gazdasági élet 

szerveződése és folyamatai 

6 

Tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti folyamatokról 11 

Tájékozódás a regionális és a globális földrajzi, környezeti folyamatokról 8 

Szabadon felhasználható  9 

 

 

NAT témakör Anyag, energia, információ 5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képes legyen természettudományosan megalapozott, tanulók által 

megfigyelhető tapasztalatai bővítésére, alkalmazására,  

Az érdeklődés, a kíváncsiság, a motiváció erősítése az élettelen 

természet anyagai és jelenségei iránt 

Kommunikációs képessége, kauzális gondolkodása fejlődjön 

 szociális képessége fejlődjön csoportmunka során.  

Aktívan részt vegyen a kísérletekben 

Önálló megismeréseit, tapasztalatait rögzítése szóban, írásban, rajzban 

Egyszerű információk feldolgozásának képességében fejlődjön 

Szociális érzékenysége, felelősségtudata fejlődjön  

Ok-okozati összefüggéseket felismejen 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Aktívan részt vesz a kísérletek végzésében 

Tanult és vizsgált anyagok jellemző tulajdonságait ismeri 

Kölcsönhatásokat, változásokat, folyamatokat ismer a mindennapi 

környezetben 

Egyre önállóbb tapasztalatszerzéseiben, a tapasztalatok 

megfogalmazásában és lejegyzésükben írásban és rajzban 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Anyag 

Anyagfajták a mindennapi környezetben 

(fémek, fák, bőr, szövet, üveg, műanyag, 

kerámia, papír). 

Tulajdonságaik. 

 

Tulajdonságok vizsgálata. 

Megfigyelések előre megadott szempontok 

szerint, csoportosítások. 

Egyszerű kísérletek végzése különböző 

köznapi anyagokkal (alakítható, rugalmas, 

hajlítható, törékeny, morzsolható, faragható, 

olvasztható, szilárd, képlékeny, folyékony, 

légszerű). 

 

 

Halmazállapotok. 

 

A környezet legismertebb anyagai 

halmazállapotának felismerése (víz, levegő, 

zsír, olaj). 

 

 

Tömegmegmaradás. 

 

Egyszerű fizikai változások létrehozása. 

Mérések, vizsgálatok (törés, darálás, 

hajtogatás). 

 

 

Oldatok, keverékek. 

 

Ételek (saláták) készítése. 

Italok (szörpök, teák) készítése. 

Alkotórészeik mérése előtte és utána. 

Jelenségek értelmezése segítséggel a 

tömegmegmaradás szempontjából. 

 

 

Víz a természetben. 

 

Példák gyűjtése személyes tapasztalatok 

alapján (eső, folyó, tó). 

 

 

Kölcsönhatások, erők 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes egyszerű kísérletek elvégzésére 

és azokból következtetések levonására. 

 

Ismerje az anyagok főbb tulajdonságait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen tisztában a halmazállapot fogalmával. 

 

 

 

 

 

 

Irányítással legyen képes egyszerű 

vizsgálatok elvégzésére. 

 

 

 

 

 

 

Tudjon mérleget használni adekvátan. 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a víz megnevezéseit a természetben. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Egyszerű kölcsönhatások a mindennapi 

környezetben (mechanikai, melegítés, hűtés, 

mágneses vonzás, taszítás, halmazállapot-

változások, térfogatváltozás (hőterjedés, 

hőtágulás, hőáramlás, hősugárzás), statikus, 

elektromasszázs, hang- és fényforrások). 

 

Energia 

 

Energiaforrások a háztartásban. 

Energia, energiafajták. 

Az elektromos energia felhasználása, szerepe 

a mindennapi életben (fűtés, főzés, hűtés…). 

Megújuló és nem megújuló energiaforrások. 

 

A tapasztalatok összehasonlítása a 

mindennapi élet történéseivel. Egyszerű 

kísérletek végzése a hang, fény, anyag 

kapcsolatára. 

Az energia elemi szintű értelmezése.  

Energiahordozók megfigyelése (fűtőanyagok, 

üzemanyagok, tápanyagok). 

Ábrák, képek megfigyelése, elemzése adott 

szempontok szerint folyamatos segítséggel. 

Összefüggések felfedezése. 

 

Az emberi szervezet energiaszükséglete, 

felhasználása (normál testsúly, 

mértékletesség, változatosság). 

 

Élelmiszerek tájékoztatójának megfigyelése. 

Táplálkozás, életvitel, testsúly 

összefüggéseinek felfedezése. 

 

 

Információ 

Jelek, jelzések (közlekedési jelzőtáblák, 

piktogramok, katasztrófavédelmi 

jelzésrendszer). 

 

Irányított megfigyelések a mindennapi 

életünket segítő, tájékoztató jelrendszerekről 

(élelmiszerek, háztartási vegyszerek, 

közlekedési jelző- és tiltó táblák, életvédő, 

katasztrófa-megelőző, menekülést segítő 

jelzések, internet piktogramok). 

 

 

Legyen képes segítséggel egyszerű példákat 

felhozni. 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes segítséggel beszélni a megújuló 

és nem megújuló energiaforrásokról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen tisztában a táplálékpiramis 

fogalmával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes élelmiszerek adatainak 

értelmezésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Példák gyűjtése személyes tapasztalatok 

alapján. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A természet jelzései. 

Növények jelzései, állatok kommunikációja. 

 

Példák gyűjtése személyes tapasztalatok 

alapján (pl. hervadó növény, kiszáradt fa, 

kutya, macska hangjelzései). 

Fogalmak 
Anyagi tulajdonság, megmunkálhatóság, kölcsönhatás, mértékegység, 

energiafajta, energiaforrás, információs jel, jelrendszer.  

 

 

NAT témakör Rendszerek 11 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képes lehet a megismerés módszereinek alkalmazására fokozott 

önállósággal és tartóssággal 

Térbeli, időbeli tájékozódási képességi fejlődnek  

Térképhasználati ismeretei bővülnek  

Nemzeti tudata erősödik 

Kommunikációs, együttműködési képességei fejlődnek  

Analizáló és szintetizáló gondolkodása, kauzális képessége fejlődik 

Rendszerező képessége fejlődik  

Ökológiai szemlélete megalapozódik 

Képes célirányos megfigyelésekre épülő tartós észlelés végzésére, rész-

egész viszonyainak elemzésére, összefüggések, kapcsolatrendszerek 

felfedezésére 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Látja a térkép és a valóság kapcsolatát.  

Ismeri a Föld alakját.  

Megérti, hogy a térkép a valóság sajátos ábrázolása.   

Tud tájékozódni egyszerű térkép, térképvázlat alapján.  

Segítséggel képes műveletvégzésre a térképen, földgömbön.  

Képes elemi térképolvasásra (felismerés, keresés) és szemléleti 

térképolvasásra.  

Ismeri a történelmi és a földtörténeti időegységek időnagyságrendi és 

időtartambeli különbözőségét.  

Térképismeret, térképhasználat. IKT-eszközök használata. 

A közvetlen földrajzi térben való tájékozódáshoz szükséges topográfiai 

fogalmakat felismeri a térképen és a földgömbön.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tér és idő 

 

 

Tájékozódás a lakóhelyen és környékén, hely, 

irány, távolságok meghatározása. 

Térkép és földgömb. 

Világtájak a valóságban és a térképen. A 

térkép tájolása. Iránytű. 

 

 

 

 

 

Ismerje a térkép és a földgömb kapcsolatát. 

Képes legyen önállóan tájékozódni. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Alaprajz, térképvázlat, síktérkép, domború 

térkép. 

Hazánk térképe. 

Domborzati viszonyokat jelölő színek, jelek. 

Vizek ábrázolása a térképen. 

Ciklusok a természetben (napszakok, 

évszakok, az élővilág változásai ennek 

megfelelően). 

Az időmérés lehetőségei, eszközei (óra, perc, 

másodperc). 

Időjárás. 

Mozgás és idő összefüggése. 

 

Tájékozódási gyakorlatok a lakóhelyen és 

környékén, az épített és természetes 

környezetben. 

Az iránytű használatának gyakorlása.  

Felszíni formák és világtájak ráismerési 

szinten. 

Alaprajzok, egyszerű térképvázlatok 

rajzolása. 

A látott, tapasztalt valóság ábrázolása 

homokasztalon, terepasztalon.  

Vizsgálódáshoz, méréshez szükséges 

eszközök (óra, hőmérő) használatának 

gyakorlása.  

Az időjárás elemeinek figyelemmel kísérése 

napszaknak és az adott évszaknak 

megfelelően. 

Időjárás-jelentések értelmezése. Időjárási 

naptár készítése. Hőmérsékletmérések. Napi 

és évi változások figyelemmel kísérése, 

rögzítése.  

A napszakok és a Nap állásának 

megfigyelése, összekapcsolása. (A Hold 

változásainak megfigyelése.) 

 

 

Rendszer, a rendszer és környezete 

 

Természeti és mesterséges technikai és épített 

rendszerek környezetünkben. 

Természetes táj, mesterséges környezet. 

Élőlény és élőhelye, lakóház és közmű 

kapcsolatai. 

Rendszerek egymásba ágyazódása (szoba-

ház, város-ország). 

 

Ismerje hazánk térképét. 

 

 

 

 

Ismerje a térkép jelzéseit és legyen képes 

használni azokat. 

 

 

Legyen képes analóg óra olvasására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudja ábrázolni a tapasztalt valóságot 

terepasztalon. 

 

 

 

Tudjon időjárási naplót vezetni. 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a napszakok változásait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudjon segítséggel beszélni természetes és 

mesterséges környezetről. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Séták, kirándulások során irányított 

megfigyelések. 

A tapasztalatok megbeszélése, vázlatok, 

rajzok, tablók készítése.  

Megfigyelések végzése, részvétel 

csoportmunkában (építőjátékok, legózás, 

terepasztal berendezése stb. során). 

 

Mezőgazdasági kultúrák (főbb 

kultúrnövényeink, tenyésztett állatok) 

 

 

Élőlények a ház körül.  

Rendszer részei, ház részei, ország részei, 

élőlények részei. 

 

A gazdaságok hatékony működésének 

megfigyelése természetes környezetben, 

tanulmányi séták alkalmával.  

Múzeumlátogatás, rövid beszámoló készítése 

a látottakról. 

Összefüggések keresése, feltárása, a 

növénytermesztés, állattenyésztés között 

(komposztálás, trágyázás, állatok etetése, 

silózás, széna, szalma). 

A rovarkártevőket pusztító hasznos állatok 

(énekesmadarak, sün, vakondok), és a 

biológiai növényvédelem összefüggéseinek 

felfedezése.  

A kölcsönös egymásrautaltság felismerése 

konkrét példákban. 

Az okos gazdálkodás és a fenntartható 

fejlődés összefüggésének felismerése. 

 

 

Szerveződési szintek, hálózatok 

 

 

Hálózatok a természetben és a mesterséges 

környezetben. 

Táplálék, energiaellátás, úthálózat. 

Élőlény és élőhely, a lakóház és a 

közműellátás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lássa a kisebb részek szerepét a nagyobb 

rendszerben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kölcsönös egymásrautaltság felismerése 

konkrét példákban. 

Az okos gazdálkodás és a fenntartható 

fejlődés összefüggésének felismerése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Példák gyűjtése egy-egy élőhely 

táplálékláncaira és táplálékpiramisára. 

 

Fogalmak 
Térkép, iránytű, felszíni forma, vizek, térképjel, időmérés, időjárási naptár, 

időjárás-jelentés, természeti és mesterséges környezet, hálózat, rendszer.  
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NAT témakör Felépítés és működés kapcsolata 9 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Képes természettudományosan megalapozott megismerési, 

tapasztalatszerzési folyamatok elsajátítására 

Megtartó emlékezete, kommunikációs, koncentrációs képessége 

fejlődik 

Kauzális gondolkodása fejlődik, aktív részvétel vizsgálatokban, 

kísérletekben, önálló és csoportos munkában 

Helyes tanulási szokások, feladattudat elmélyítése, szabályok betartása 

Képes az élővilág rendszerezésére, ismeretek szerzésére az 

életközösségekről és összetevőikről 

Összefüggések elemi szintű megismerése, összefüggések felfedezése, 

környezettudatos attitűd formálása, ökológiai szemlélet alapozása, 

felelősségtudat fejlesztése, környezetszeretetre nevelés, kritikai érzék 

fejlesztése, fogalomalkotó gondolkodás fejlesztése 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes életközösségek élő és élettelen összetevőinek 

megkülönböztetésére, ismereteket szerez az élőlények, az emberi test 

felépítéséről 

Képes átlátni és segítséggel értelmezni a naprendszer felépítését 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Élőlények 

 

 

A virágos növények testfelépítése, 

életfeltételei (víz, levegő, talaj, napfény, 

hőmérséklet). 

Fás- és lágyszárú növények (szilva, szőlő). 

Szobanövények, kerti növények gondozása. 

Ehető és mérgező gombák (testfelépítés, 

tápanyagfelvétel, szaporodás). 

Az állatok általános testfelépítése (egy 

gerinces és egy gerinctelen testfelépítés 

összehasonlítása /pl. házi és ház körül élő 

állatok/). 

Az állatok életfeltételei (élőhelyi feltételek, 

táplálék, víz). 

Az állatok életmódjának főbb jellemzői (aktív 

mozgás, táplálkozás, szaporodás, 

utódgondozás, viselkedés).  

Testfelépítés, testalkat, életmód kapcsolata 

(ragadozók, patások, halak, madarak). 

A testalkat változatossága. 

 

Egy-egy virágos növény részeinek, 

testfelépítésének vizsgálata (tulipán, petúnia).  

Nagyító használata. 

Rajzos vázlatok készítése. 

 

 

 

 

 

Ismereteket szerez az élőlények felépítéséről. 

 

Adatokat gyűjt önállóan. 

 

 

Tisztában van az élővilág változatosságával és 

ezt ki is tudja szóban fejezni. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Kísérletek növényekkel (életfeltételek 

biztosítása, megvonása), elgondolások, 

következtetések. 

A növénygondozás alapszabályai, egy 

választott növény gondozása. 

Naplóvezetés. 

A gombák testfelépítésének, életfeltételeinek 

vizsgálata. 

Gombák és növények összehasonlítása 

irányított megfigyeléssel. 

Hasonlóságok és különbségek felfedezése.  

A gombafogyasztás szabályai!  

Néhány gerinces és gerinctelen állat 

testfelépítésének megfigyelése, vizsgálata. 

Csoportosítások megadott szempontok 

szerint. 

Jeles napok (Állatok világnapja, Madarak és 

fák napja).  

Tablók, rajzok készítése. 

Képek, filmek, állatkerti látogatások, 

kirándulások tapasztalatai alapján a fajok 

sokféleségének érzékelése. 

 

 

Életközösségek 

 

 

Életközösségek a lakókörnyezetben vagy egy 

közeli természetes élőhelyen. 

Természetvédelem, természeti értékek 

megőrzésének lehetőségei. 

 

Hazai mezők, rétek, erdőségek, vizek, 

vízpartok legjellemzőbb élőlényeinek 

megfigyelése. 

Kirándulások, filmek, képek segítségével az 

élőlények és élettelen összetevők közötti 

kapcsolatrendszerek felfedezése. 

 

 

Az élővilág rendszerezése 

 

 

Legjellegzetesebb élőlénycsoportok.  

Gombák, növények, állatok. 

A hierarchikus rendszerek megismerése 

(gerinces, gerinctelen, emlős…). 

 

Legyen képes alapvető ismeretek lejegyzésére 

és következtetések levonására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néhány gerinces és gerinctelen állat 

testfelépítésének megfigyelése, vizsgálata. 

Csoportosítások megadott szempontok 

szerint. 

 

 

 

Ismerjen jeles napokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a természetvédelem, természeti 

értékek megőrzésének lehetőségeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje meg az élőlények hierarchikus 

rendszerét. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Példák gyűjtése, rendszerezés, konkretizálás, 

általánosítás, megkülönböztetés, azonosítás. 

 

 

Föld, Nap, Naprendszer 

 

Bolygórendszerünk, bolygók megnevezése. 

A Föld tengelyforgása, keringése a Nap körül. 

Időjárás, éghajlati övek, évszakok. 

A napsugárzás jelentősége. 

Látogatás a Planetáriumba. 

Filmek, képek, ábrák elemzése 

 

 

 

 

 

 

A Nap, Föld, Hold kölcsönhatásainak elemi 

szintű megismerése. 

 

Fogalmak 
Virágos növény, állatcsoport, erdő, mező, víz, vízparti életközösség, 

időjárás. 

 

 

NAT témakör Állandóság, változás 13 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Természettudományos ismeretszerzési képességei fejlődjenek.  

Az önálló ismeretszerzési képességei fejlődjenek.  

Képes legyen tapasztalatok, eredmények megfogalmazása szóban, 

rögzítésére írásban, rajzban.  

Aktív részvétel vizsgálatokban, mérésekben, kísérletezésekben. 

Kooperatív technikák alkalmazása.  

Az élettelen természetben bekövetkező fizikai, kémiai, biológiai 

változások ismereteinek bővítése.  

Algoritmikus gondolkodás fejlesztése, technikai készség és kreatív 

képesség fejlesztése, a természet iránti pozitív attitűd erősítése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Kölcsönhatások, változások, folyamatok ismerete a mindennapi 

környezetben.  

Egyre önállóbb tapasztalatszerzés, a tapasztalatok megfogalmazása és 

lejegyzése írásban és rajzban. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Állapot 

Anyagok és testek minőségi és mennyiségi 

tulajdonságai. 

 

Anyagok, testek érzékelhető tulajdonságainak 

megfigyelése, felismerése, megnevezése, 

összehasonlítása. Egyszerű, mindennapi 

életben használható mérőeszközök 

alkalmazása.  

Összehasonlítások végzése (hosszúság, 

tömeg, űrtartalom, hőmérséklet).  

 

 

 

 

 

 

Anyagok, testek érzékelhető tulajdonságainak 

megfigyelése, felismerése, megnevezése, 

összehasonlítása. 

 

 



351 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Mérések gyakorlása. 

A gyakran használt mértékegységek 

fokozatos megismerése (kg, l, m, cm, °C). 

 

 

Változás 

Változások környezetünkben  

Természeti változások: víz halmazállapot-

változásai 

 

Példák gyűjtése, csoportosítása, folyamatok 

megfigyelése, tapasztalatok elmondása. 

Fizikai változások. 

 

Kémiai változások: égés, tűzvédelem. 

 

Tűz, égés, kára, haszna, kiinduló anyag és 

keletkezett anyagok összehasonlítása. 

 

Biológiai változások: szaporodás, fejlődés, 

mozgás, táplálkozás, légzés. 

Tanult növények, állatok közül egy-egy 

példán keresztül az életjelenségek felsorolása. 

 

Változásokat irányító információk.  

Tervrajz – házépítés. 

Útiterv – utazás. 

 

Építőjátékokból, legóból házépítés.  

Útitervkészítés. 

 

Egyensúly, stabilitás 

 

Egyszerű, hétköznapi példák, játékos 

kísérletek segítségével a fogalom bevezetése 

(mérleghinta, hőmérséklet-mérések, hideg-

meleg-langyos). 

 

Újrahasznosítás 

 

Szelektív hulladékgyűjtés gyakorlása iskolai 

és otthoni környezetben. 

 

Összehasonlítások végzése (hosszúság, 

tömeg, űrtartalom, hőmérséklet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizikai változásokra példák gyűjtése. 

 

 

 

Ismerje az égés fogalmát, folyamatát. 

 

 

 

 

Képes változások felfedezésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperatív munkavégzés, csoportos munkák 

közös tervezéssel. 

 

 

 

 

 

Alapvető fogalmak ismerete. 

 

 

 

Ismerje a szelektív hulladékgyűjtés 

szempontjait. 

Fogalmak 
Minőségi és mennyiségi tulajdonság, mérőeszköz, fizikai, kémiai, biológiai 

változás, termékkészítési folyamat, újrahasznosítás, információfeldolgozás.  
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NAT témakör Az ember megismerése és egészsége 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A megismerő képesség és az önálló tanulás képességének fejlesztése, 

kommunikációs képesség, a szociális képesség fejlesztése.  

Törekvés erősítése az egészséges táplálkozási szokások betartására. 

Megfelelő viselkedési formák kialakítása és betartása betegségek, 

fertőzések, járványos betegségek esetén, a szociális együttélés 

szabályainak betartása, feladat- és szabálytudat erősítése.  

A másság elfogadása, sérült embertársaink segítése, mérlegelő 

gondolkodás fejlesztése, empátiakészség fejlesztése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az egészséges életmód feltételeinek ismerete.  

Aktív részvétel a környezetvédő tevékenységekben.  

Törekvés az egészséges táplálkozás szabályainak betartására.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Testkép, testalkat, mozgás 

 

 

Az emberi test arányai, méretviszonyai, 

testalkat, szimmetria. 

Testtájak, testsúly, soványság, elhízás, a 

mozgás szerepe életünkben. 

 

A rendszeres mozgás és sport hatása és 

jelentőségének felismerése, összefüggés a 

mozgás és a normál testsúly fenntartása 

között.  

Mozgássérült társak elfogadása, segítése. 

 

 

Önfenntartás 

 

 

Az egészséges táplálkozás alapelvei, módjai. 

Tápanyagok, vitaminok.  

Szent-Györgyi Albert.  

Mennyiségi és minőségi szempontok. 

 

Törekvés az egészséges táplálkozás 

szabályainak betartására.  

Napi étrend összeállítása.  

A tudós munkájának megismerése.  

Információk gyűjtése, feldolgozása. 

 

 

Személyi higiénia. 

 

 

 

 

 

Ismerje az egészség és betegség fogalmát.  

 

Legyen képes példákat hozni a sport 

egészségmegőrző hatására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törekedjen az egészséges táplálkozás 

szabályainak betartására.  
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Az érzékszervek védelme és tisztasága.  

Orvosi ellátás.  

Fertőző és járványos betegségek, védőoltás.  

Alapfokú elsősegélynyújtás. 

 

 

Helyes testápolás.  

Járványos és fertőző betegség esetén a 

szükséges előírások betartása.  

Veszélyhelyzetek felismerése otthon, az 

iskolában, a közlekedésben.  

Orvosi segítségnyújtás kérése, elfogadása, 

mentőhívás. 

Az előírások betartása.  

Teendők elsősegélynyújtáskor. Szituációs 

gyakorlatok. 

Plakátok, tablók elemzése, készítése. 

 

 

Egyedfejlődés  

 

 

Az emberi egyedfejlődés szakaszai.  

Serdülőkori változások. 

 

Felismerés és összehasonlítás jellemző jegyek 

alapján.  

A serdülőkorra jellemző tulajdonságok 

gyűjtése.  

A szülői és saját tulajdonságok közötti 

hasonlóság keresése. 

 

 

Magatartás 

 

 

Milyen vagyok, milyen szeretnék lenni. 

Önismeret, viselkedési normák, szabályok 

szerepe.  

Kapcsolatok társakkal és a családdal. 

Az iskolai élet szabályai, házirend. 

 

Közösségi viselkedési normák ismerete.  

Képanyagok, filmek elemzése.  

Szituációs játékokban az önismeret 

fejlesztése. 

 

 

Ismerje az alapvető elsőségnyújtás szabályait. 

 

 

 

 

 

 

Törekedjen a személyi higiéné betartására. 

 

 

 

Ismerje az orvosi rendelés folyamatát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes hasonlóságok keresésére 

jellemző jegyek alapján.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a hétköznapi élet viselkedési normáit. 

 

Ismerje az iskolai élet szabályait, házirendjét. 
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Fogalmak 
Testméret, testalkat, tápanyag, testi és érzékszervi sérülés, járvány és 

fertőzés, betegség, elsősegélynyújtás, gyógyítási mód, magatartás. 

 

 

NAT témakör Környezet, fenntarthatóság 9 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A megfigyelőképesség, az analizáló, szintetizáló képesség, a kauzális 

gondolkodás fejlesztése.  

A szóbeli és írásbeli kifejezőképesség fejlesztése, kritikai érzék 

fejlesztése, az ember természeti környezetéről, a környezeti rendszerek 

állapotáról, védelméről, fenntarthatóságáról szerzett ismeretek bővítése. 

Környezetvédő tevékenységek gyakorlása, információszerző képesség 

fejlesztése.  

A természetes és a kulturális értékek megbecsülése.  

Kauzális gondolkodás fejlesztése, kritikai érzék fejlesztése, 

felelősségtudat további erősítése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Az energiatakarékos magatartás szükségességét megérti, követését 

elfogadja.  

Belátja az emberiség jövője, fennmaradása szempontjából fontos 

problémákat: ivóvízkészletek és energiaforrások biztosítása.  

Ismer a földrajzi környezetre kifejtett emberi hatásokat, és azokból 

adódó problémákat.  

Ismeri Magyarország nagytájainak átfogó természet- és 

gazdaságföldrajzi jellegzetességeit.  

Képről megismeri lakóhelye és a főváros nevezetes épületeit.  

Magyarország tipikus tájait képről szóban képes jellemezni.  

(A tanulók a tevékenységek végzésében és a teljesítményekben az 

önállóság szempontjából nagy egyéni különbségeket mutathatnak.)   

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Globális környezeti rendszerek 

 

 

Életvitel és fenntarthatóság. 

Környezettudatos magatartás. 

Helyes és helytelen magatartások elemzése. 

Egyszerű megoldások keresése.  

Az egyén lehetőségei a környezet 

megóvásában (étkezés, szelektív 

hulladékgyűjtés, fűtés, csomagolás, 

közlekedés). 

 

A víz körforgása. 

Időjárási jelenségek, folyamatok. 

 

 

 

 

 

Ismerje az egyén lehetőségei a környezet 

megóvásában. 

 

 

 

 

 

 

Tudja bemutatni a víz körforgását. 
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Táj és ember kapcsolata a Kárpát-

medencében.  

 

Kirándulásokon tapasztalatok gyűjtése, 

lejegyzése.  

 

 

Környezeti tényezők 

Kölcsönhatások a természetes, a mesterséges 

környezet és az időjárás között. 

 

Az éghajlat és az időjárás környezetre 

gyakorolt hatásainak megfigyelése, 

felismerése képek, filmek segítségével. 

Megbeszélések, elemzések, rendszerezések, 

csoportosítások.  

Épületek hő- és vízszigetelésének fontossága, 

egyszerű bemutató kísérletek 

megfigyelésével, megbeszélésével. 

 

Az élőlényekre ható élettelen környezeti 

tényezők. 

Az élőlények alkalmazkodása a környezeti 

tényezőkhöz, feltételekhez (levegő, víz, talaj, 

hőmérséklet, fényviszonyok). 

 

Példák gyűjtése a növények, állatok 

alkalmazkodásáról (növények és 

fényviszonyok, vízigény, hőmérséklet, 

állatok,). 

A környezeti rendszerek állapota, védelme, 

fenntarthatósága 

 

 

A környezeti állapot és az ember egészsége. 

A környezetszennyezés jellemző esetei, 

következményei (levegő-, víz-, 

talajszennyezés). 

Energiatakarékosság. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

 

Természetközeli és leromlott állapotú 

élőhelyek megfigyelése sétákon, 

kirándulásokon. Tapasztalatok megbeszélése, 

tablók, plakátok készítése, összefüggések 

keresése a tiszta, egészséges környezet és a 

szennyezett környezet hatásairól az ember 

egészségi állapotára.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes legyen az éghajlat és az időjárás 

környezetre gyakorolt hatásainak 

megfigyelésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mondjon példát az élőlények 

alkalmazkodására a környezeti tényezőkhöz, 

feltételekhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a földrajzi környezetre kifejtett 

emberi hatásokat, és azokból adódó 

problémákat.  
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A Föld szépsége, egyedisége  

 

 

A Kárpát-medence természeti és kulturális 

értékei. 

Hazánk nagy tájai, vizei és felszínformái, 

éghajlati sajátosságai. 

Jellegzetes növénytakarójuk, állatviláguk. 

 

Ismeretterjesztő kiadványok, filmek 

segítségével ismeretek bővítése, 

érdekességek, értékek felfedezése.  

A térkép használata, térképismeret.  

A földrajzi fogalmak ismerete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje és legyen képes segítséggel bemutatni 

a Kárpát-medence természeti és kulturális 

értékeit. 

 

 

 

Fogalmak 

Fenntarthatóság, időjárási jelenség, kölcsönhatás, környezetszennyeződés, 

veszélyeztetett faj, energiatakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés, 

földrajzi fogalmak, térképismeret. 

 

 

NAT témakör Tájékozódás a földrajzi térben 7 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az ismert tér fokozatos kitágítása.  

A térkép és a valóság kapcsolatának felismertetése.  

Összehasonlítás, differenciálás, analógiás gondolkodás fejlesztése. 

Tájékozódás a térképi ábrázolás jelrendszerének segítségével.  

A jelrendszer alkalmazása térábrázolásban. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Kölcsönhatások, változások, folyamatok ismerete a mindennapi 

környezetben.  

Egyre önállóbb tapasztalatszerzés, a tapasztalatok megfogalmazása és 

lejegyzése írásban és rajzban. 

Tudja, hogy a felszín folyamatos változásban van.  

Térképismeret, térképhasználat. IKT-eszközök használata. 

A közvetlen földrajzi térben való tájékozódáshoz szükséges topográfiai 

fogalmakat a tanuló felismeri a térképen és a földgömbön.  

Látja a térkép és a valóság kapcsolatát.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A tér és ábrázolása Téregységek 

 

 

Személyes tér.  
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A földrajzi tér: közvetlen környezet, lakóhely, 

környező táj, haza. 

 

Földrészek és óceánok. 

A kontinensek neve, egymástól való 

távolsága. 

 

Térhierarchia (kis-, közép-, nagytáj; 

közigazgatási egységek és termelési területek, 

régiók). 

 

Tájékozódás a lakóhelyen, valamint annak 

szűkebb és tágabb környezetében.  

A földrajzi tér fogalmának kialakítása a közeli 

és a tágabb környezetben. 

Ismerkedés a földgömbbel.  

Tájékozódás a földgömbön és a Föld 

természetföldrajzi térképén.  

Néhány mondatban bemutatja közvetlen 

környezetét. 

 

 

Ismeri a földrészeket, óceánokat.  

 

 

 

Tisztában van a térhierarchia fogalmával. 

 

 

 

 

Legyen képes segítséggel tájékozódni a 

földgömbön. 

Fogalmak 

Személyes tér. Földrajzi tér: közvetlen környezet, lakóhely, környező táj, 

haza. Iránymeghatározás. Térképi ábrázolás, térképjel. Térképfajta 

(domborzati, közigazgatási, turista-, autós, időjárási és kontúrtérkép). 

Földrajzi fokhálózat. aránymérték. 

 

NAT témakör Tájékozódás az időben 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Tér-, időorientációs képesség fejlesztése.  

Jelenségek, folyamatok megfigyelése, a tapasztaltak adott szempontok 

szerinti rendezése.  

A természetföldrajzi folyamatok és a történelmi események 

időnagyságrendi és időtartambeli különbségeinek érzékeltetése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanuló megérti, hogy a Föld története sokkal régebben kezdődött, 

mint az emberiségé.  

Tudja, hogy összefüggés van a Föld mozgásai és az időszámítás között. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az idő 

Időegységek 

A napi, az évi, időegységek. 

 

Időnagyságrendi és időtartambeli 

különbségeinek összehasonlító tapasztalása – 

 

 

Képes átlátni az időegységek közötti 

rendszert. 
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időszalag készítése, lejárása, hosszúságának 

vizuális és mozgásos érzékelése. 

Jelenségek (pl. a Föld mozgásaihoz kötődő 

változások) szabályszerű ismétlődésének 

felismerése.  

 

 

Időrend 

Földrajzi-környezeti folyamatok, földtörténeti 

események időrendje regionális példák 

alapján. 

 

A környezeti folyamatok időrendiségének 

felismerése konkrét példákban. 

Önállóan vagy kis segítséggel tud időszalagot 

készíteni. 

 

 

 

 

 

 

Képes példákat gyűjteni a földtörténeti 

események időrendjére 

Fogalmak 
Napi, évi, történelmi időegység, tengely körüli forgás, Nap körüli keringés; 

évszak, napszak, váltakozás. 

 

 

NAT témakör Tájékozódás a környezet anyagairól és jelenségeiről 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A tanulók érdeklődésének felkeltése a természetben előforduló 

anyagok, felhasználásuk, hasznosíthatóságuk iránt.  

Az ismeretszerzés, tanulás során a földrajzi környezetben történő 

eligazodás képességének fejlesztése.  

A felszínformák és kialakulásuk, a hegységképződés és a lepusztulás-

feltöltődés megértése. A felszín folyamatos változásának belátása.  

A hazai tájak életközösségeinek ökológiai szemléletű jellemzése, az 

élőhelyek földrajzi sajátosságainak, kapcsolatainak, folyamatos 

változásának felismertetése.  

Az időjárás és az éghajlat jelenségeinek értelmezése, konkrét Kárpát-

medencei példák alapján.  

A nyersanyagok és energiahordozó-készletek végessége miatti 

takarékosság szükségességének beláttatása. 

Kooperatív technikák alkalmazása során az együttműködési képesség 

fejlesztése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismer a földrajzi környezetre kifejtett emberi hatásokat, és azokból 

adódó problémákat.  

Ismeretek a különféle energiaforrásokról, törekvés az energiatakarékos 

életmódra. 

Környezetünkben található egyes természeti és technikai rendszerek 

ismerete.  

(A tanulók a tevékenységek végzésében és a teljesítményekben az 

önállóság szempontjából nagy egyéni különbségeket mutathatnak.)   
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Tájékozódás a környezet anyagairól és 

jelenségeiről  

 

Anyagok, anyagi rendszerek 

Környezetet károsító anyagok és hatásaik. 

 

Érzékszervi vizsgálatok alapján egyszerű 

megfigyelő eszközök használatával 

összehasonlítások megtétele – szín, 

keménység, szag, mintázat.  

 

 

Az emberi tevékenységek által okozott 

környezetkárosító kölcsönhatások, 

folyamatok megismerése konkrét példákon: 

levegő-, talaj-, vízszennyezés.  

A háztartásban használt energiahordozók és 

nyersanyagok jelentőségének felismerése.  

Példák gyűjtése az energiatakarékos 

magatartás lehetőségeire.  

 

 

Geoszférák  

 

 Felszínformák (hegységek, síkságok 

kialakulása).  

 Jellegzetes felszínformák.  

 Időjárási-éghajlati elemek, jelenségek, 

légköri alapfolyamatok –felmelegedés, a 

víz körforgása és halmazállapot-

változásai, csapadékképződés.  

 Éghajlati elemek változásai, éghajlat-

módosító tényezők, éghajlatok jellemzői, 

társadalmi-gazdasági hatások hazai és 

regionális példák alapján. 

 A szél. A csapadék kialakulása és fajtái. 

A napsugárzás és a felmelegedés. A 

levegő hőmérséklete és változása. 

 

Információk szerzése, kezelése, csoportosítása 

eltérő szempontok szerint.  

A felszín fejlődésében törvényszerűségek 

felismerése, következtetések levonása. 

 

A természeti környezet közvetlen fellelhető 

hatásainak felismerése a társadalmi-gazdasági 

folyamatokban (hazai példák alapján).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belátja az emberiség jövője, fennmaradása 

szempontjából fontos problémákat: 

ivóvízkészletek és energiaforrások biztosítása. 

 

A fenntartható fejlődés érdekében belátja a 

nyersanyagok és energiahordozó-készletek 

végessége miatti takarékosság 

szükségességét.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kölcsönhatások, változások, folyamatok 

ismerete a mindennapi környezetben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyre önállóbb tapasztalatszerzés, a 

tapasztalatok megfogalmazása és lejegyzése 

írásban és rajzban. 

 

Ismer a földrajzi környezetre kifejtett emberi 

hatásokat, és azokból adódó problémákat. 
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Az időjárás elemeinek szemléletes, közvetlen 

tapasztalására épülő megfigyelése; szövegek 

értelmezése.  

 

 

Földrajzi övezetesség 

 

Vízszintes földrajzi övezetesség  

Forró és hideg éghajlatú tájak 

 

A vízszintes földrajzi övezetesség természeti, 

társadalmi-gazdasági és környezeti 

megnyilvánulásainak és hatásainak 

felfedezése. 

 

Égitestek 

 

Az égitestek látszólagos mozgása. 

A Föld mozgásai és ezek következményei. 

 

Az időjárási elemek felismerése 

megfigyelések, leírások nyomán. 

 

 

 

 

 

 

 

Értse és néhány egyszerű példán tudja 

bemutatni a földrajzi övezetességet. 

Értse a naprendszerben történő folyamatokat. 

Fogalmak 

Ásvány, kőzet, energiahordozó, ipari nyersanyag, mészkő, gránit, bazalt, 

homok, szén, felszínforma, hegység, síkság, hegységképződés, lepusztulás, 

kiemelkedés, feltöltődés; Ráktérítő, Baktérítő; vízszintes földrajzi 

övezetesség, az égitestek látszólagos mozgása; időjárási-éghajlati elem, 

napsugárzás, hőmérséklet, szél, csapadék, a víz körforgása, éghajlat-

módosító tényező, talajtípus, napszak, évszak, váltakozás. 

 

NAT témakör 
Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól – A 

társadalmi-gazdasági élet szerveződése és folyamatai 
6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Elemi fogalmak kialakítása az emberek gazdasági tevékenységéről, a 

termelés természeti feltételeiről.  

Az IKT-eszközök használatának gyakoroltatása, a szerzett információk 

alkalmazása a tananyag feldolgozása során.  

Összefüggések megláttatása és megértetése egy táj, ország, kontinens 

természeti adottságai és gazdasága között.  

Együttműködési készség kialakítása, fejlesztése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Egyre önállóbb tapasztalatszerzés, a tapasztalatok megfogalmazása és 

lejegyzése írásban és rajzban. 

A társadalmi-gazdasági élet természeti adottságokkal való 

kapcsolatainak felismerése a lakóhelyről és környékéről vett példák 

alapján.  

Tematikus képanyagok elemzése, összehasonlítása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól 
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A társadalmi-gazdasági élet szerveződése. 

 

– A kulturális élet földrajzi alapjai 

(nyelvek). 

– A termelés természeti feltételei, a 

természeti erőforrások felhasználása. 

A gazdasági ágazatok (mezőgazdaság) 

 

Tematikus képanyagok elemzése, 

összehasonlítása. 

A helyi környezet (iskola, település) 

természeti, társadalmi, értékeinek és 

problémáinak felismerése közvetlen 

tapasztalatszerzés alapján. 

 

 

A világgazdaság szerveződése és működése. 

 

– A pénzvilág működése: bevétel és kiadás, 

fizetőeszközök (nemzeti és közös 

valuták). 

 

Tematikus térképek, képek, diagramok, ábrák 

értelmezése.  

Tematikus képanyagok elemzése. 

 

 

 

 

A társadalmi-gazdasági élet természeti 

adottságokkal való kapcsolatainak felismerése 

a lakóhelyről és környékéről vett példák 

alapján.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pénzvilág működésének alapvető ismerete. 

Fogalmak 

Népesség, nyelv, kultúra, településtípus (tanya, falu, város), termelés, 

természeti erőforrás, mezőgazdaság, ipar, szolgáltatás, fizetőeszköz, 

valuta, földrajzi fekvés, felszín, éghajlat, vízrajz, gazdasági ágazat. 

 

 

NAT témakör Tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti folyamatokról 11 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Magyarország nagytájai átfogó természet- és gazdaságföldrajzi 

jellegzetességeinek megismertetése.  

Múltunk jelentős alakjain, híres emberein keresztül a hazai táj 

ismeretén alapuló, a haza iránti pozitív érzelmek erősítése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Térképismeret, térképhasználat. IKT-eszközök használata. 

Ismeri Magyarország nagytájainak átfogó természet- és 

gazdaságföldrajzi jellegzetességeit.  

Képről megismeri lakóhelye és a főváros nevezetes épületeit.  

Magyarország tipikus tájait képről szóban képes jellemezni.  

(A tanulók a tevékenységek végzésében és a teljesítményekben az 

önállóság szempontjából nagy egyéni különbségeket mutathatnak.)   
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Magyarország és a Kárpát-medence földrajza 

 

– A nemzeti kultúra és a magyarság 

nemzetközi híre  

– A lakóhely, a hazai tájak, nagytájak és 

országrészek: természetföldrajzi 

jellemzői, természeti, társadalmi 

erőforrásai, társadalmi-gazdasági 

folyamatai, környezeti állapotuk. 

– Hazánk természeti adottságai és a 

társadalmi-gazdasági élet kapcsolatai: 

közvetlen környezetünk társadalmi-

gazdasági élete, a társadalmi-gazdasági 

élet tájanként eltérő természeti feltételei 

és lehetőségei, környezettől függő 

életmódok összehasonlítása, 

hagyományai, a gazdasági környezet 

változásai, idegenforgalmi vonzerő, 

gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok, a 

környező tájak környezeti állapotának 

hatása a hazai környezetre, a problémák 

kezelése.  

– A Kárpát-medence és hegységkerete mint 

természet- és társadalom-földrajzi egység: 

a medencejelleg érvénysülése a természeti 

adottságokon, hatás a gazdasági életben. 

A tájak természeti, kulturális, néprajzi, 

gazdaságtörténeti és környezeti értékei, 

átalakulása.  

– A magyarság által lakott, országhatáron túli 

területek, tájak közös és egyedi vonásai.  

 

Szemléleti térképolvasás. Gyakorlatias 

térképhasználat. Tájékozódás Magyarország 

térképén.  

 

A társadalmi-gazdasági élet természeti 

adottságokkal való kapcsolatainak felismerése 

a lakóhelyről és környékéről vett példák 

alapján.  

Az életmód és a gazdálkodás változásainak 

bemutatása a Kárpát-medencében az eltérő 

jellegű földrajzi tájakról való példák alapján.  

A helyi környezet (iskola, település) 

természeti, társadalmi, gazdaságtörténeti, 

 

 

 

 

 

A haza iránti megbecsülés, szeretet a 

közösséghez tartozás érzése. 

 

 

 

A megismert történelmi, kulturális és 

természeti értékeink alapján a nemzeti 

összetartozás érzésének erősítése.  

 

 

Magyarország és a Kárpát-medence 

nagytájainak átfogó természet- és 

gazdaságföldrajzi jellegzetességei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A magyarság, mint egység (országhatárokon 

túl) ismerete. 

 

 

 

 

 

 

Magyarország tipikus tájainak jellemzése  

képről szóban. 

 

 

 

 

 

 

 

Csoportos információgyűjtés és elemzés  
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környezeti értékeinek és problémáinak 

felismerése közvetlen tapasztalatszerzés 

alapján. 

 

A tájak jellegzetességeinek megismerése, 

jellemzésük során földrajzi kifejezések 

használata. 

a helyi környezetről (iskola, település). 

Fogalmak 

Főváros, hungarikum, világörökség. Kárpát-medence, Alföld, Kisalföld, 

Alpokalja, Dunántúli-dombság, Dunántúli- középhegység, Északi-

középhegység, Budapest, Duna, Tisza, Balaton. 

 

NAT témakör 
Tájékozódás a regionális és a globális földrajzi, 

környezeti folyamatokról 
8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az ember környezet-átalakító tevékenységéből következett 

természetkárosítás problémájának megismerése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Belátja az emberiség jövője, fennmaradása szempontjából fontos 

problémákat. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Globális problémák 

 

 

A helyi környezetkárosítások 

következményei. 

 

Gyűjtőmunka: képek, cikkek a környezetet 

veszélyeztető emberi tevékenységekről, 

következményeikről (esőerdők pusztulása, 

ózonlyuk) – az összefüggések megértése. 

Gyűjtés hazai katasztrófákról: tiszai 

ciánszennyezés, vörösiszap-szennyezés.  

 

 

Fenntarthatóság 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka megadott szempontok alapján, 

segítséggel.  
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– Fogyasztási szokások változása; 

energiatakarékosság, hulladékkeletkezés, 

szelektív hulladékgyűjtés. 

– Védett hazai és nemzetközi természeti 

értékek példái. 

 

Példák gyűjtése tanári segítséggel a 

környezetkárosítás megakadályozásának 

lehetőségeiről.  

A környezetvédelem eszközeinek és 

fokozatainak megismerése. 

A fenntartható fejlődés fogalmának 

értelmezése, megértése. 

 

 

 

Fogalmak 

Globális probléma, urbanizálódás, környezettudatosság, 

energiatakarékosság, hulladék-keletkezés, szelektív hulladékgyűjtés, 

biotermék, környezetkárosítás. 

 

 

NAT témakör Tájékozódás a földrajzi térben 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az ismert tér fokozatos kitágítása.  

A térkép és a valóság kapcsolatának felismertetése.  

Összehasonlítás, differenciálás, analógiás gondolkodás fejlesztése. 

Tájékozódás a térképi ábrázolás jelrendszerének segítségével.  

A jelrendszer alkalmazása térábrázolásban. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Kölcsönhatások, változások, folyamatok ismerete a mindennapi 

környezetben.  

Egyre önállóbb tapasztalatszerzés, a tapasztalatok megfogalmazása és 

lejegyzése írásban és rajzban. 

Tudja, hogy a felszín folyamatos változásban van.  

Térképismeret, térképhasználat. IKT-eszközök használata. 

A közvetlen földrajzi térben való tájékozódáshoz szükséges topográfiai 

fogalmakat a tanuló felismeri a térképen és a földgömbön.  

Látja a térkép és a valóság kapcsolatát.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A tér és ábrázolása Téregységek 

 

 

Személyes tér.  

A földrajzi tér: közvetlen környezet, lakóhely, 

környező táj, haza. 

 

Földrészek és óceánok. 

A kontinensek neve, egymástól való 

távolsága. 

 

 

 

 

Néhány mondatban bemutatja közvetlen 

környezetét. 

 

 

Ismeri a földrészeket, óceánokat.  
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Térhierarchia (kis-, közép-, nagytáj; 

közigazgatási egységek és termelési területek, 

régiók). 

 

Tájékozódás a lakóhelyen, valamint annak 

szűkebb és tágabb környezetében.  

A földrajzi tér fogalmának kialakítása a közeli 

és a tágabb környezetben. 

Ismerkedés a földgömbbel.  

Tájékozódás a földgömbön és a Föld 

természetföldrajzi térképén.  

 

 

Tisztában van a térhierarchia fogalmával. 

 

 

 

 

Legyen képes segítséggel tájékozódni a 

földgömbön. 

Fogalmak 

Személyes tér. Földrajzi tér: közvetlen környezet, lakóhely, környező táj, 

haza. Iránymeghatározás. Térképi ábrázolás, térképjel. Térképfajta 

(domborzati, közigazgatási, turista-, autós, időjárási és kontúrtérkép). 

Földrajzi fokhálózat. aránymérték. 

 

NAT témakör Tájékozódás az időben  3 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Tér-, időorientációs képesség fejlesztése.  

Jelenségek, folyamatok megfigyelése, a tapasztaltak adott szempontok 

szerinti rendezése.  

A természetföldrajzi folyamatok és a történelmi események 

időnagyságrendi és időtartambeli különbségeinek érzékeltetése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

A tanuló megérti, hogy a Föld története sokkal régebben kezdődött, 

mint az emberiségé.  

Tudja, hogy összefüggés van a Föld mozgásai és az időszámítás között. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az idő 

Időegységek 

A napi, az évi, időegységek. 

 

Időnagyságrendi és időtartambeli 

különbségeinek összehasonlító tapasztalása – 

időszalag készítése, lejárása, hosszúságának 

vizuális és mozgásos érzékelése. 

Jelenségek (pl. a Föld mozgásaihoz kötődő 

változások) szabályszerű ismétlődésének 

felismerése.  

 

 

Időrend 

 

 

Képes átlátni az időegységek közötti 

rendszert. 

 

 

Önállóan vagy kis segítséggel tud időszalagot 

készíteni. 
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Földrajzi-környezeti folyamatok, földtörténeti 

események időrendje regionális példák 

alapján. 

 

A környezeti folyamatok időrendiségének 

felismerése konkrét példákban. 

Képes példákat gyűjteni a földtörténeti 

események időrendjére 

Fogalmak 
Napi, évi, történelmi időegység, tengely körüli forgás, Nap körüli keringés; 

évszak, napszak, váltakozás. 

 

 

NAT témakör Tájékozódás a környezet anyagairól és jelenségeiről 5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A tanulók érdeklődésének felkeltése a természetben előforduló 

anyagok, felhasználásuk, hasznosíthatóságuk iránt.  

Az ismeretszerzés, tanulás során a földrajzi környezetben történő 

eligazodás képességének fejlesztése.  

A felszínformák és kialakulásuk, a hegységképződés és a lepusztulás-

feltöltődés megértése. A felszín folyamatos változásának belátása.  

A hazai tájak életközösségeinek ökológiai szemléletű jellemzése, az 

élőhelyek földrajzi sajátosságainak, kapcsolatainak, folyamatos 

változásának felismertetése.  

Az időjárás és az éghajlat jelenségeinek értelmezése, konkrét Kárpát-

medencei példák alapján.  

A nyersanyagok és energiahordozó-készletek végessége miatti 

takarékosság szükségességének beláttatása. 

Kooperatív technikák alkalmazása során az együttműködési képesség 

fejlesztése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismer a földrajzi környezetre kifejtett emberi hatásokat, és azokból 

adódó problémákat.  

Ismeretek a különféle energiaforrásokról, törekvés az energiatakarékos 

életmódra. 

Környezetünkben található egyes természeti és technikai rendszerek 

ismerete.  

(A tanulók a tevékenységek végzésében és a teljesítményekben az 

önállóság szempontjából nagy egyéni különbségeket mutathatnak.)   

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tájékozódás a környezet anyagairól és 

jelenségeiről  

 

Anyagok, anyagi rendszerek 

Környezetet károsító anyagok és hatásaik. 

 

Érzékszervi vizsgálatok alapján egyszerű 

megfigyelő eszközök használatával 
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összehasonlítások megtétele – szín, 

keménység, szag, mintázat.  

 

 

Az emberi tevékenységek által okozott 

környezetkárosító kölcsönhatások, 

folyamatok megismerése konkrét példákon: 

levegő-, talaj-, vízszennyezés.  

A háztartásban használt energiahordozók és 

nyersanyagok jelentőségének felismerése.  

Példák gyűjtése az energiatakarékos 

magatartás lehetőségeire.  

 

 

Geoszférák  

 

 Felszínformák (hegységek, síkságok 

kialakulása).  

 Jellegzetes felszínformák.  

 Időjárási-éghajlati elemek, jelenségek, 

légköri alapfolyamatok –felmelegedés, a 

víz körforgása és halmazállapot-

változásai, csapadékképződés.  

 Éghajlati elemek változásai, éghajlat-

módosító tényezők, éghajlatok jellemzői, 

társadalmi-gazdasági hatások hazai és 

regionális példák alapján. 

 A szél. A csapadék kialakulása és fajtái. 

A napsugárzás és a felmelegedés. A 

levegő hőmérséklete és változása. 

 

Információk szerzése, kezelése, csoportosítása 

eltérő szempontok szerint.  

A felszín fejlődésében törvényszerűségek 

felismerése, következtetések levonása. 

 

A természeti környezet közvetlen fellelhető 

hatásainak felismerése a társadalmi-gazdasági 

folyamatokban (hazai példák alapján).  

 

Az időjárás elemeinek szemléletes, közvetlen 

tapasztalására épülő megfigyelése; szövegek 

értelmezése.  

Az időjárási elemek felismerése 

megfigyelések, leírások nyomán. 

Belátja az emberiség jövője, fennmaradása 

szempontjából fontos problémákat: 

ivóvízkészletek és energiaforrások biztosítása. 

 

A fenntartható fejlődés érdekében belátja a 

nyersanyagok és energiahordozó-készletek 

végessége miatti takarékosság 

szükségességét.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kölcsönhatások, változások, folyamatok 

ismerete a mindennapi környezetben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyre önállóbb tapasztalatszerzés, a 

tapasztalatok megfogalmazása és lejegyzése 

írásban és rajzban. 

 

Ismer a földrajzi környezetre kifejtett emberi 

hatásokat, és azokból adódó problémákat. 

Fogalmak 
Ásvány, kőzet, szén, felszínforma, hegység, síkság, hegységképződés,;; 

időjárási-éghajlati elem, napsugárzás, hőmérséklet, szél, csapadék, a víz 
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körforgása, éghajlat-módosító tényező, talajtípus, napszak, évszak, 

váltakozás. 

 

 

NAT témakör 
Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól – A 

társadalmi-gazdasági élet szerveződése és folyamatai 
4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Elemi fogalmak kialakítása az emberek gazdasági tevékenységéről, a 

termelés természeti feltételeiről.  

Az IKT-eszközök használatának gyakoroltatása, a szerzett információk 

alkalmazása a tananyag feldolgozása során.  

Összefüggések megláttatása és megértetése egy táj, ország, kontinens 

természeti adottságai és gazdasága között.  

Együttműködési készség kialakítása, fejlesztése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Egyre önállóbb tapasztalatszerzés, a tapasztalatok megfogalmazása és 

lejegyzése írásban és rajzban. 

A társadalmi-gazdasági élet természeti adottságokkal való 

kapcsolatainak felismerése a lakóhelyről és környékéről vett példák 

alapján.  

Tematikus képanyagok elemzése, összehasonlítása. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól 

A társadalmi-gazdasági élet szerveződése. 

– A kulturális élet földrajzi alapjai 

(nyelvek). 

– A termelés természeti feltételei, a 

természeti erőforrások felhasználása. 

A gazdasági ágazatok (mezőgazdaság) 

Tematikus képanyagok elemzése, 

összehasonlítása. 

A helyi környezet (iskola, település) 

természeti, társadalmi, értékeinek és 

problémáinak felismerése közvetlen 

tapasztalatszerzés alapján. 

A világgazdaság szerveződése és működése. 

– A pénzvilág működése: bevétel és kiadás, 

fizetőeszközök (nemzeti és közös 

valuták). 

Tematikus térképek, képek, diagramok, ábrák 

értelmezése.  

Tematikus képanyagok elemzése. 

 

 

 

A társadalmi-gazdasági élet természeti 

adottságokkal való kapcsolatainak felismerése 

a lakóhelyről és környékéről vett példák 

alapján.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pénzvilág működésének alapvető ismerete. 

Fogalmak 

Népesség, nyelv, kultúra, településtípus (tanya, falu, város), termelés, 

természeti erőforrás, mezőgazdaság, ipar, szolgáltatás, fizetőeszköz, 

valuta, földrajzi fekvés, felszín, éghajlat, vízrajz, gazdasági ágazat. 
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NAT témakör Tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti folyamatokról 3 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Magyarország nagytájai átfogó természet- és gazdaságföldrajzi 

jellegzetességeinek megismertetése.  

Múltunk jelentős alakjain, híres emberein keresztül a hazai táj 

ismeretén alapuló, a haza iránti pozitív érzelmek erősítése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Térképismeret, térképhasználat. IKT-eszközök használata. 

Ismeri Magyarország nagytájainak átfogó természet- és 

gazdaságföldrajzi jellegzetességeit.  

Képről megismeri lakóhelye és a főváros nevezetes épületeit.  

Magyarország tipikus tájait képről szóban képes jellemezni.  

(A tanulók a tevékenységek végzésében és a teljesítményekben az 

önállóság szempontjából nagy egyéni különbségeket mutathatnak.)   

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Magyarország és a Kárpát-medence földrajza 

 

– A nemzeti kultúra és a magyarság 

nemzetközi híre  

– A lakóhely, a hazai tájak, nagytájak és 

országrészek: természetföldrajzi 

jellemzői, természeti, társadalmi 

erőforrásai, társadalmi-gazdasági 

folyamatai, környezeti állapotuk. 

– Hazánk természeti adottságai és a 

társadalmi-gazdasági élet kapcsolatai: 

közvetlen környezetünk társadalmi-

gazdasági élete, a társadalmi-gazdasági 

élet tájanként eltérő természeti feltételei 

és lehetőségei, környezettől függő 

életmódok összehasonlítása, 

hagyományai, a gazdasági környezet 

változásai, idegenforgalmi vonzerő, 

gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok, a 

környező tájak környezeti állapotának 

hatása a hazai környezetre, a problémák 

kezelése.  

– A Kárpát-medence és hegységkerete mint 

természet- és társadalom-földrajzi egység: 

a medencejelleg érvénysülése a természeti 

adottságokon, hatás a gazdasági életben. 

A tájak természeti, kulturális, néprajzi, 

gazdaságtörténeti és környezeti értékei, 

átalakulása.  

 

 

 

 

 

A haza iránti megbecsülés, szeretet a 

közösséghez tartozás érzése. 

 

 

 

A megismert történelmi, kulturális és 

természeti értékeink alapján a nemzeti 

összetartozás érzésének erősítése.  

 

 

Magyarország és a Kárpát-medence 

nagytájainak átfogó természet- és 

gazdaságföldrajzi jellegzetességei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A magyarság, mint egység (országhatárokon 

túl) ismerete. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

– A magyarság által lakott, országhatáron túli 

területek, tájak közös és egyedi vonásai.  

 

Szemléleti térképolvasás. Gyakorlatias 

térképhasználat. Tájékozódás Magyarország 

térképén.  

 

A társadalmi-gazdasági élet természeti 

adottságokkal való kapcsolatainak felismerése 

a lakóhelyről és környékéről vett példák 

alapján.  

Az életmód és a gazdálkodás változásainak 

bemutatása a Kárpát-medencében az eltérő 

jellegű földrajzi tájakról való példák alapján.  

A helyi környezet (iskola, település) 

természeti, társadalmi, gazdaságtörténeti, 

környezeti értékeinek és problémáinak 

felismerése közvetlen tapasztalatszerzés 

alapján. 

 

A tájak jellegzetességeinek megismerése, 

jellemzésük során földrajzi kifejezések 

használata. 

 

 

 

 

 

 

Magyarország tipikus tájainak jellemzése  

képről szóban. 

 

 

 

 

 

 

 

Csoportos információgyűjtés és elemzés  

a helyi környezetről (iskola, település). 

Fogalmak 

Főváros, hungarikum, világörökség. Kárpát-medence, Alföld, Kisalföld, 

Alpokalja, Dunántúli-dombság, Dunántúli- középhegység, Északi-

középhegység, Budapest, Duna, Tisza, Balaton. 

 

NAT témakör 
Tájékozódás a regionális és a globális földrajzi, 

környezeti folyamatokról 
2 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az ember környezet-átalakító tevékenységéből következett 

természetkárosítás problémájának megismerése. 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Belátja az emberiség jövője, fennmaradása szempontjából fontos 

problémákat. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Globális problémák 

 

 

A helyi környezetkárosítások 

következményei. 

 

Gyűjtőmunka: képek, cikkek a környezetet 

veszélyeztető emberi tevékenységekről, 

következményeikről (esőerdők pusztulása, 

ózonlyuk) – az összefüggések megértése. 

Gyűjtés hazai katasztrófákról: tiszai 

ciánszennyezés, vörösiszap-szennyezés.  

 

 

Fenntarthatóság 

 

 

– Fogyasztási szokások változása; 

energiatakarékosság, hulladékkeletkezés, 

szelektív hulladékgyűjtés. 

– Védett hazai és nemzetközi természeti 

értékek példái. 

 

Példák gyűjtése tanári segítséggel a 

környezetkárosítás megakadályozásának 

lehetőségeiről.  

A környezetvédelem eszközeinek és 

fokozatainak megismerése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka megadott szempontok alapján, 

segítséggel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fenntartható fejlődés fogalmának 

értelmezése, megértése. 

 

 

 

Fogalmak 

Globális probléma, urbanizálódás, környezettudatosság, 

energiatakarékosság, hulladék-keletkezés, szelektív hulladékgyűjtés, 

biotermék, környezetkárosítás. 
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7. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

180 óra 

Földrajz  

Tájékozódás a földrajzi térben 5 

Tájékozódás az időben 5 

Tájékozódás a környezet anyagairól   10 

Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól   7 

Tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti folyamatokról – a földrajzi tér 

regionális szerveződése 

25 

Tájékozódás a regionális és a globális földrajzi, környezeti folyamatokról 6 

Biológia  

Anyag, energia, információ 3 

Rendszerek 4 

A felépítés és működés kapcsolata 4 

Állandóság és változás 7 

Az ember megismerése   0 

Környezet és fenntarthatóság 18 

Kémia  

Anyag, kölcsönhatás, energia, információ 4 

Rendszerek 4 

Felépítés és működés kapcsolata 8 

Állandóság, változás 3 

Az ember megismerése és egészsége 10 

Környezet, fenntarthatóság 4 

Fizika  

Anyag, kölcsönhatások, energia 10 

Rendszerek 3 

A felépítés és működés kapcsolata 8 

Állandóság és változás 12 

Az ember megismerése és egészsége 2 

Környezet és fenntarthatóság 5 

Szabadon felhasználható  4 
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FÖLDRAJZ 

 

 

NAT témakör Tájékozódás a földrajzi térben 5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Analógiás gondolkodás és cselekvéses gondolkodás fejlesztése.  

Figyelemfejlesztés. Megfigyelőképesség fejlesztése. 

A térképhasználat önállóságának és biztonságának növelése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Rendelkezzen elemi szintű tájékozottsággal különféle méretarányú és 

jelrendszerű térképek olvasásában. 

Segítséggel legyen képes a fokhálózat segítségével történő 

helymeghatározásra. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A tér és ábrázolása 

 

 

Téregységek - Földrajzi fokhálózat 

Térhierarchia. 

Térábrázolás: térrajz, útvonalrajz, 

menetvázlat, térképszerű ábrázolások, úti- és 

helyszínrajz. 

Térképi ábrázolás elemei – jelkulcsok, 

méretarány. 

 

 

Szemléleti térképolvasás (egyszerű 

helymeghatározás, távolságbecslés, egyenes 

és görbe vonal mentén távolságmérés) tanári 

irányítással. 

Helymeghatározás tanári segítséggel. 

Viszonyítási pontok következetes használata. 

 

 

Térábrázolás 

 

 

A földrajzi tájékozódáshoz szükséges 

topográfiai fogalmak felismerése, 

megnevezése földgömbön és bármilyen 

térképen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A térkép és a valóság kapcsolatának 

megfigyelése, a tapasztalatok alkalmazása. 

 

 

 

 

Helymeghatározás tanári segítséggel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje és segítséggel használja a topográfiai 

fogalmakat. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fogalmak 

Méretarány, aránymérték, keresőhálózat és földrajzi fokhálózat. Kis-, 

közép-, nagytáj; közigazgatási egység, termelési terület, régió, jelkulcs, 

topográfiai fogalmak. 

 

 

NAT témakör Tájékozódás az időben 5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az időbeli tájékozódás, az időfogalom fejlesztése a természetföldrajzi 

folyamatok és a történelmi események időnagyságrendi és 

időtartambeli különbségeinek tudatosítása során. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tudatosodjanak a természetföldrajzi folyamatok és a történelmi 

események időnagyságrendi, valamint időtartambeli különbségei. 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az idő  

 

Időegységek 

 

 

Példák a rövidebb és hosszabb távú 

természeti, társadalmi és környezeti 

folyamatokra. 

A szabályszerűen ismétlődő természeti és 

társadalmi környezeti változások leírása.  

A kontinensen - kontinenseken megismert 

események, jelenségek, folyamatok időrendbe 

állítása. 

 

A Föld története. 

Napi időszámítás, évi időszámítás, a naptár, 

időeltolódás. 

 

Időrend  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értse a szabályszerűen ismétlődő természeti 

és társadalmi környezeti változásokat. 

 

 

 

 

 

Segítséggel igazodjon el a különböző 

időszámításokban. 

 

 

 

 

Eligazodás a földtörténeti időegységekben. 



375 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Földrajzi-környezeti folyamatok, földtörténeti 

események időrendje - regionális példák 

alapján. 

 

Fogalmak 
Földrajzi-környezeti folyamat; földtörténeti esemény, nap, évszak, napi és 

évi időszámítás, naptár.  

 

NAT témakör Tájékozódás a környezet anyagairól   10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Energiatakarékos magatartás kialakítása – saját lehetőségeik 

felismertetése a környezet és a természeti kincsek takarékos 

használatához történő hozzájárulásban.  

Gyakorlottság erősítése az IKT-eszközök használatában.  

A fogalomalkotó, rendszerező képesség fejlesztése.  

Helyes földrajzi képzetek kialakítása. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismerje fel képen az állóvizet és folyóvizet. 

Tudja, hogy a víz a természetben állandó körforgásban van. 

Ismerje a sós víz és édes víz különbségeit. 

Ismerje a környezetvédelem feladatát. 

Ismerje a vízszennyezés okait és elkerülésének lehetőségeit. 

Tudjon példát mondani a felszín feletti és a felszín alatti vizek főbb 

típusaira. Legyen ismerete a légkör főbb alkotórészeiről. 

Tudjon példákat mondani a természetföldrajzi övezetességre, alapvető 

jellegzetességének bemutatására tanári irányítás mellett. Fedezze fel a 

vízszintes és a függőleges övezetesség kialakulásának okait. Legyen 

képes egy táj természeti jellemzőit bemutató kép, ábra, adatsor 

elemzésére irányítás, segítségadás mellett. Megadott szempontok 

szerint tudja csoportosítani a nagyobb tájegységek tipikus tájait, legyen 

képes a térképen megmutatni ezeket. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Geoszférák 

 

 

A talaj kialakulása. 

Felszíni és felszín alatti vizek, talajtípusok 

hazai és regionális példái. 

Felszíni vizek: vízfolyások, állóvizek, tavak, 

tengerek és óceánok. 

A felszín alatti vizek. 

A felszíni jégtakaró. 

A víz körforgása. 

A vízszennyezés, vízvédelem. 

A felszínformák megnevezéseinek 

összekötése a saját tapasztalattal, 

 

 

 

 

 

 

Ismerje és nevezze meg kép alapján a felszín 

alatti és feletti vizeket. Tudjon rájuk példákat 

mondani. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

felismerésük, azonosításuk képek, leírások 

alapján. Különbségek és hasonlóságok 

felismerése, rövid megfogalmazása szóban 

vagy írásban. Képek csoportosítása megadott 

szempontok alapján (pl. felszín alatti/feletti 

vizek). 

 

 

Földrajzi övezetesség 

 

 

Vízszintes és függőleges földrajzi övezetesség 

természeti, társadalmi-gazdasági és 

környezeti megnyilvánulásai. 

Az övezetesség elemeinek kapcsolatai 

regionális példákon. 

A vízszintes és a függőleges földrajzi 

övezetesség természeti, társadalmi-gazdasági 

és környezeti megnyilvánulásainak és 

hatásainak felfedezése.  

A felszínformák megnevezéseinek 

összekötése a saját tapasztalattal, 

felismerésük, azonosításuk képek, leírások 

alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az övezetesség elemei közötti kapcsolatok 

(egyszerű ok-okozati viszonyok) felismerése 

regionális példákon. 

 

Fogalmak 

Ipari nyersanyag, energiahordozó, a nyersanyag- és energiakészletek 

végessége. Kőolaj, kőszén, földgáz, vasérc, réz, talajtípus, talajképződés, 

forrás, patak, folyó, tó, talajvíz, karsztvíz, artézi víz, vízszennyezés, 

felmelegedés, szélrendszer, forró övezet, hideg övezet, függőleges 

övezetesség. 

 

 

NAT témakör Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól   7 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A tájak, országok, földrészek természeti és társadalmi jellemzőinek, 

azok összefüggéseinek megláttatása.  

Az új fogalmak, szerveződések felismerése a megismert országokhoz 

kapcsolódó példák értelmezésével, egyéni és csoportmunkával, 

gyakorlatokkal. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Végezze jártasság szinten a szemléleti térképolvasást. 

Tudatosodjanak a természetföldrajzi folyamatok és a történelmi 

események időnagyságrendi, valamint időtartambeli különbségei. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A társadalmi-gazdasági élet szerveződése 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Településtípusok (tanya, falu, város), jellemző 

képük, a hozzájuk kötődő tevékenységek, 

szerepük az országok társadalmi-gazdasági 

életében, a munkamegosztásban. 

A gazdasági ágazatok (mezőgazdaság, ipar, 

szolgáltatások), szerepük a földrészek, 

térségek, országok gazdasági életében.  

A földrajzi térben zajló kölcsönhatások és 

magyarázatuk regionális példák alapján. 

 

Természeti és gazdasági körülmények, 

hagyományok egyes népek gazdasági 

fejlődését, gondolkodásmódját befolyásoló 

szerepének felismerése példákon keresztül. 

Egyszeri és rendszeres megfigyelések, 

mérések, tanári irányítással, egyéni és 

csoportmunkával, vizsgálódások és 

modellalkotás.  

Információgyűjtés tanári irányítással 

(földrajzi helyek, térképek keresése, digitális 

lexikonhasználat). 

A természeti környezet közvetlen fellelhető 

hatásai a társadalmi-gazdasági folyamatokban 

(hazai példák alapján) és közvetett hatásainak 

felismerése a jelen társadalmi-gazdasági 

folyamataiban (pl. termelés – életmód) hazai 

és külföldi példák alapján.  

A termelő és a fogyasztó folyamatok rövid és 

hosszú távú következményeinek felismerése a 

környezetben regionális példákon.  

A környezetkárosító kölcsönhatások 

következményeinek csökkentésére irányuló 

hazai és nemzetközi erőfeszítések érzékelése. 

 

Összefüggések keresése, felfedezése. 

Ok-okozati összefüggések keresése, 

következtetések. Törvényszerűségek 

meglátása. 

 

A tájak, országok, földrészek természeti és 

társadalmi jellemzőinek, azok 

összefüggéseinek értelmezése. 

 

 

 

 

 

Természeti kölcsönhatásokkal kapcsolatos 

tények, szöveges információk ábrázolása 

tanári segítséggel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A természeti és társadalmi folyamatok 

hatásainak és kölcsönhatásainak 

eredményeképpen létrejövő környezeti 

változások felismerése. 

 

 

 

Az emberi tevékenységek által okozott 

környezetkárosító kölcsönhatások, 

folyamatok felismerése példákban. 

 

Fogalmak 

Településtípus, tanya, falu, város, gazdasági ágazat, fekvés, felszín, 

éghajlat, vízrajz, mezőgazdaság, bányászat, ipar, szolgáltatás. Fekvés – 

szállítási, kereskedelmi útvonal. Természeti és társadalmi kölcsönhatás, 

környezetkárosító hatás. Felszín, éghajlat, vízrajz, mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás. Hegyvidék, bányakincs, kitermelés, hőerőmű, 

környezetszennyezés (levegőszennyezés, vízszennyezés). Tengerpart, 

halászat, közlekedés, szállítás, sólepárlás, elektromosenergia-termelés, 

idegenforgalom.  
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NAT témakör 
Tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti folyamatokról 

– a földrajzi tér regionális szerveződése 
25 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Gyűjtőmunka, projekt, csoportos tevékenység keretében végzett 

feladatokkal az együttműködési és kommunikációs készség növelése.  

Tájékozódási képesség fejlesztése. 

Környezeti érzékenység erősítése.  

A természet szépségének felismertetése.  

Érdeklődés felkeltése idegen tájak iránt.  

Fogalomalkotó, analitikus és kauzális gondolkodás, képzelet 

fejlesztése.  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Legyen képes felsorolni, térképen megmutatni Európa főbb részeit. 

Szempontsor mellett legyen képes jellemezni Európa természetföldrajzi 

adottságát, erőforrásait. 

Ismerje Európa legfontosabb országait. Mondjon példát a közös és az 

eltérő földrajzi vonásokra. 

Legyen elemi ismerete az Európa Unióról. 

Használja pontosan a témához kapcsolódó földrajzi, topográfiai 

fogalmakat, legyen képes megmutatni ezeket a térképen is. 

Legyen igénye különféle földrajzi információszerzésre, gyűjtésre. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Európa 

 

Európa földrajzi-környezetei jellemzői ok-

okozati összefüggéseikben: természetföldrajzi 

kép (fekvés, határok, domborzat, 

felszínformálódás, éghajlat, vízrajz, 

természetes élővilág, talaj, tájak); társadalom-

földrajzi kép (népesség, települések, 

életmódok, termelés, kereskedelem, 

infrastruktúra; környezeti kép (állapot, 

problémák, lehetséges megoldások).  

Az Európai Unió mint gazdasági 

szerveződés; az európai kulturális 

sokszínűség földrajzi alapjai  

A kontinensrészek (Észak-Európa, Nyugat-

Európa, Dél- Európa, Közép-Európa, Kelet-

Európa) földrajzi jellemzői, különböző 

életterek közös és egyedi földrajzi-környezeti 

jellemzői, azok okai és következményei. 

Az egyes kontinensrészek meghatározó 

jelentőségű országainak (Németország, 

Franciaország, Egyesült Királyság, 

Oroszország, Olaszország, Észak-Európa 

országai, Lengyelország, Csehország) egyedi 

földrajzi-környezeti jellemzői, azok okai és 

következményei.  

 

 

 

 

 

Ismerje és segítséggel mutassa be Európa 

földrajzi-környezetei jellemzőit. 

 

 

 

 

 

 

Tudja jellemezni az Európai Uniót kérdések 

segítségével. 

 

 

 

 

Ismerje az európai országok egyedi földrajzi-

környezeti jellemzőit. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A hazánkkal szomszédos országok földrajzi-

környezeti jellemzői, jelentőségük a világban, 

társadalmi- gazdasági kapcsolataik hazánkkal. 

Fogalmak 

Északi-sarkpont, térítő, éghajlati övezet: hideg, mérsékelt, mediterrán táj, 

tajgavidék, sivatag.  

Ipari körzet, farm, öntözéses gazdálkodás.  

 

 

NAT témakör 
Tájékozódás a regionális és a globális földrajzi, 

környezeti folyamatokról 
6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Fogyasztói szokások tudatosítása, a tudatos fogyasztói magatartás 

erősítése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Legyen képes magyarázni a földrajzi térben zajló felismert 

kölcsönhatásokat és összefüggéseket. 

Ismerje a gazdasági ágazatok szerepét a földrészek, térségek, országok 

gazdasági életében. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Globális problémák 

 

Az életminőség különbségeinek példái: az 

éhezés és a szegénység által leginkább 

veszélyeztetett országok, térségek; az 

urbanizálódás folyamata és jelenségei.  

 

Fenntarthatóság 

 

Fogyasztási szokások változása; 

környezettudatosság, energiatakarékosság, 

hulladékkeletkezés, szelektív hulladékgyűjtés, 

biotermékek; személyes és közösségi 

cselekvési lehetőségek; tudatos vásárlói 

magatartás.  

Védett hazai és nemzetközi természeti értékek 

példái. 

 

Képek, filmek, személyes tapasztalatok 

alapján példák felismerése, gyűjtése. 

 

 

A természeti környezet közvetlen és közvetett 

hatásainak felismerése a múlt és a jelen 

társadalmi-gazdasági folyamataiban konkrét 

hazai és külföldi példák alapján, vizuális 

források segítségével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a fogyasztói társadalom fogalmát és 

tudja önállóan jellemezni.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Összehasonlítás, megbeszélés, esetleg vita. 

Fogalmak 
Környezettudatosság, energiatakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés, 

biotermék.  

 

BIOLÓGIA 

 

 

NAT témakör Anyag, energia, információ 3 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A megismerő képesség, a kommunikációs képesség fejlesztése.  

Ok-okozati összefüggések felismerése.  

Kooperatív technikák.  

IKT-eszközök alkalmazása.  

Gyűjtőmunkák.  

A természetben zajló kölcsönhatások, erők, biológiai információk 

ismerete.  

Önálló, kitartó munkavégzés, együttműködő képesség fejlesztése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes egyszerű kísérletek elvégzésére é meg tudja segítséggel 

magyarázni azokat 

Felismeri és érti a táplálkozás, légzés szerepét a szervezet 

energiaellátásában 

Felismeri és értelmezi a biológiai információ szerepét az 

önfenntartásban és fajfenntartásban 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Anyag 

 

Az élő rendszerek anyagi összetétele. 

Kölcsönhatások, erők. 

Az élőlények alkalmazkodása a gravitációhoz 

(súly, súlytalanság problémája).  

 

Egyszerű kísérletek végzése (nyomás, 

közegellenállás, felhajtóerő).  

 

 

 

Energia  

 

A napfény és a földi élet összefüggése. 

Fotoszintézis.  

Táplálkozás, légzés szerepe a szervezet 

energiaellátásában.  

 

 

 

Egyszerű kísérletek végzése és értelmezése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táplálékláncok készítése.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az állatok hőháztartása, testhőmérséklet 

szabályozása. 

A mozgás, az életmód és az energiaszükséglet  

(ragadozók – sebesség; növényevők – 

menekülés). 

Anyag- és energiaforgalom felismerése. 

Példák felidézése a természeti 

körfolyamatokról. 

Gyűjtőmunka.  

Állandó és változó testhőmérsékletű állatok 

csoportosítása.  

Példák keresése, összefüggések felfedezése a 

mozgás, az életmód és energiaszükséglet 

között. 

 

 

Információ  

 

A környezeti jelzések és érzékelésük biológiai 

jelentősége.  

(Tollazat, illatok, mozgásképek, testbeszéd, 

viselkedési formák különböző szituációkban, 

hangjelzések.) 

Az élőlények különböző 

alkalmazkodóképességének felismerése 

(tűrőképesség, fajok és életfeltételek). 

 

A biológiai információ jelentőségének 

felismerése. 

Példák gyűjtése.  

Enciklopédiák, lexikonok használata. 

Gyűjtőmunka, növénytani kísérletek. 

 

 

 

 

 

Legyen képes önálló csoportosításra 

szempontok alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A biológiai információ szerepe az 

önfenntartásban és fajfenntartásban. 

A biológiai sokféleségben rejlő információ. 

 

 

 

 

 

Fogalmak 

Alkalmazkodás, gravitáció, testbeszéd, hang-, szín-, illatjelzés, 

tűrőképesség, önfenntartás, fajfenntartás, állandó testhőmérséklet, változó 

testhőmérséklet, az élő szervezet energiaellátása, fotoszintézis, biológiai 

információ.  
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NAT témakör Rendszerek 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Térbeli, időbeli tájékozódás képességének erősítése.  

A kommunikációs képesség, analizáló, szintetizáló képesség, kauzális 

gondolkodás fejlesztése.  

Finommotorika fejlesztése.  

Hálózatok az élővilágban: összefüggések felfedezése, önálló 

információszerzés, együttes munkában részvétel. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes alkalmazni a tanult földrajzi ismereteket 

Segítséggel értelmezi az élővilág törzsfejlődésének időskáláját 

Kapcsolatot talál a természetföldrajzi környezet és az élővilág között 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tér és idő 

 

Az élővilág méretskálája (a szerveződési 

szintek összevetése). 

Vizsgálatok mikroszkóppal, nagyítóval. 

Rendezések, csoportosítások, hasonlóságok, 

különbségek felfedezése. 

 

 

 

Az életközösségek térbeli elrendeződése 

(zonalitás földrajzi szélesség és tengerszint 

feletti magasság szerint). 

Földrajzi ismeretek alkalmazása. 

 

 

Az élővilág törzsfejlődésének időskálája, 

jelentősebb eseményei. 

(Földtörténet – első élőlények megjelenése). 

A törzsfejlődés időskálájának ábraelemzése.  

A földtörténeti eseményekről szemléltető 

filmek megtekintése, animációk elemzése.  

Grafikonértelmezés. 

 

 

A biológiai óra fogalma, példái (az élő 

szervezetek belső szabályozottsága, 

ciklikusság öröklött és tanult 

megnyilvánulásai). 

 

Példák gyűjtése az emberek és az állatok 

életéből (életkori szakaszok és a kapcsolódó 

biológiai történések). 

 

 

 

Rendezések, csoportosítások, hasonlóságok, 

különbségek felfedezése. 

 

 

 

 

 

 

Összefüggések felfedezése az életközösségek 

és a helyük között. 

 

 

 

 

A törzsfejlődés időskálájának ábraelemzése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Az élő szervezet belső szabályozásának 

értelmezése segítséggel. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

 

A természetföldrajzi környezet és az élővilág 

összefüggései. 

 

Példák keresése az élőlények 

alkalmazkodására a természetföldrajzi 

környezethez. 

 

 

Szerveződési szintek, hálózatok  

 

A biológiai szerveződés szintjei (egyed alatti 

és feletti).  

A szintek közötti kapcsolatok.  

(Moszatok szerepe a légkör 

oxigénháztartásában.)  

Hálózati elv az élővilágban, biológiai 

hálózatok. 

 

 

 

 

 

Értse a természetföldrajzi környezet és az 

élővilág összefüggéseit. 

 

 

 

 

 

 

Tudjon példát hozni a szintek közötti 

kapcsolatokra. 

 

 

Fogalmak 
Méretskála, szerveződési szint, földtörténeti kor, baktérium, moszat, 

szervezet, életközösség, biológiai hálózat. 

 

 

NAT témakör A felépítés és működés kapcsolata 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A megismerő képesség, a kommunikációs képesség, a 

problémamegoldó gondolkodás, a kauzális gondolkodás fejlesztése.  

A tér-, időbeli tájékozódás erősítése.  

A kémiai ismeretek felhasználása az egészséges életmód 

kialakításában.  

A Föld övezetessége és az ott kialakuló jellegzetes növény- és 

állatvilág közötti összefüggés felismertetése.  

Az élővilág egyszerű rendszerezése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismer szerves és szervetlen anyagokat 

Tisztában van a víz biológiai szerepével 

Ismeri a növények és állatok általános jellemzőit 

Értelmezi a táplálkozási piramist 

Értelmezi a napsugárzás és a földi élet közötti összefüggést 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Anyagok 

 

 

A víz biológiai szerepe. 

 

Vizes élőhelyek felsorolása. 

Érdekességek gyűjtése a különböző élőlények 

szervezetében előforduló vízmennyiségről. 

Példák keresése a víztakarékos növényekről, 

állatokról (teve, kaktusz). 

Növénygondozás, állatgondozás (tiszta ivóvíz 

fontosságának belátása, csíráztatás – öntözés 

csapvízzel). Kísérlet desztillált vízzel. 

 

Az élőlényeket felépítő szervetlen és szerves 

anyagok (víz, ásványi anyagok, szénhidrátok, 

zsírok és olajok, fehérjék, vitaminok) alapvető 

szerepe. 

 

Táblázatok tanulmányozása, ábraelemzés. 

Életszerű példák keresése a „só-víz háztartás” 

egyensúlyi állapotára (szomjúság oka). 

 

Élőlények 

 

A sejt felépítése (növényi, állati). 

A növényi és állati szövetek fő típusai. 

 

Mikroszkópos vizsgálatok a sejtek 

felépítésére.  

Növényi és állati sejt összehasonlítása. 

 

 

Baktériumok, vírusok. 

Olvasmányelemzés, szövegértés. 

 

Gombák (egy kalapos gomba példáján). 

A gombák elhelyezkedése az élőlények 

csoportjai között. 

A kalapos gomba vizsgálata, összehasonlítása 

más növényekkel. 

Hasonlóságok, különbségek felfedezése. 

Vizsgálódás nagyítóval. 

 

Növények és állatok általános jellemzői 

(testfelépítés, kültakaró, táplálkozás, légzés, 

szaporodás, életmód. 

 

 

 

 

 

 

Ismerjen vizes élőhelyeket és ott élő 

élőlényeket. 

 

 

 

 

 

 

Szerves és szervetlen fogalmának 

értelmezése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a sejt felépítését. 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes segítséggel szövegek 

értelmezésére. 

 

 

A gombák elhelyezkedése az élőlények 

csoportjai között. 

 

 

 

 

 

Néhány jellegzetes növény és állat vizsgálata 

adott szempontok szerint. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Elemzés, összehasonlítás. 

 

Életközösségek 

 

Egyed feletti szerveződési szintek.  

Fajok egyedei közötti kapcsolatok (csoportos 

életmód: szerepek, rangsor, együttműködés). 

Magányos életmód. 

Fajok közti kapcsolatok.  

 

Megfigyelés, elemzés az életközösség 

szerveződéséről, a fajok és az egyedek 

életéről. 

 

Az életközösségek belső kapcsolatai. 

Az élő és élettelen összetevők csoportosítása. 

 

 

A fajok közötti kölcsönhatások típusai egy-

egy konkrét példával (együttélés, versengés, 

élősködés). 

Filmek megtekintése, olvasmányok elemzése. 

Érdekességek, példák gyűjtése (egy-egy 

konkrét példa megbeszélése). 

 

 

Életközösségek táplálkozási kapcsolatai, 

hálózatai:  

 Táplálékláncok  

 Termelő szervezetek – növények 

 Fogyasztó szervezetek – állatok 

Lebontó szervezetek – baktériumok, gombák. 

Csoportosítások, táplálkozási hálózatok 

bonyolult rendszerének felismerése. 

Táplálékláncok készítése – különböző 

életközösségekben. 

 

Az állatok viselkedésformái (életmódok, 

életszakaszok, szituációk – táplálkozás, 

táplálékszerzés, párzás, védekezés). 

Megfigyelések az állatok viselkedésformáiról.  

Informatikai eszközhasználat. 

Információfeldolgozás (filmek, képek, 

könyvek). 

 

A növény és állatvilág alkalmazkodási módjai 

az éghajlati viszonyokhoz (pl. az állatok 

kültakarója, a növények gyökérzete, levelei).  

 

 

 

 

 

A kölcsönös egymásrautaltság felismerése és 

értelmezése segítséggel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megfigyelések, egyszerű vizsgálatok terepen, 

kirándulások alkalmával.  

 

 

 

 

 

 

 

Táplálkozási piramis értelmezése. 

Körfolyamatok, egyensúly összefüggéseinek 

felismerése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudjon rendszerezni, csoportosítani adott 

szempontok szerint.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A biomok főbb jellemzői, területi 

elhelyezkedésük. 

 

 

Az élővilág rendszerezése (egysejtűek, 

növények, állatok, gombák) 

 

Az élővilág elsődleges csoportokra való 

felosztása. 

Főbb rendszertani csoportok: faj, évfolyam, 

törzs. 

Egysejtűek. 

Növények országa. 

Állatok országa. 

Gombák országa. 

 

 

Az élővilág fajgazdagsága, ennek jelentősége. 

Evolúció (közel 2 millió ismert és ugyanennyi 

ismeretlen faj). 

Érdekességek, szemelvények feldolgozása. 

 

 

Nap, Naprendszer 

 

 

A napsugárzás és a földi élet közötti 

összefüggés (hősugárzás, fénysugárzás). 

Fotoszintézis. 

Szűk és tág tűrőképességű fajok, 

alkalmazkodás módjai. 

Szemelvényfeldolgozás, elemzés, értelmezés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eddig tanult növény- és állatfajok 

csoportosítása megadott szempontok szerint. 

Növény- és állathatározó könyvek 

tanulmányozása.  

Hasonlóságok, különbségek felismerése, 

általánosítás, rendszerbe sorolás. 

Táblázatalkotások. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefüggések felfedezése, példák sorolása 

megadott szempontok szerint. 

 

 

 

 

Fogalmak 
Víz, szerves, szervetlen anyag, tápanyag, vitamin, a szervrendszer 

felépítése, egyed és faj, tápláléklánc, evolúció, fotoszintézis.  
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NAT témakör Állandóság és változás 7 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Természettudományos ismeretszerzési képességei fejlődjenek.  

Az önálló ismeretszerzési képességei fejlődjenek.  

Képes legyen tapasztalatok, eredmények megfogalmazása szóban, 

rögzítésére írásban, rajzban.  

Aktív részvétel vizsgálatokban, mérésekben, kísérletezésekben. 

Kooperatív technikák alkalmazása.  

Az élettelen természetben bekövetkező fizikai, kémiai, biológiai 

változások ismereteinek bővítése.  

Algoritmikus gondolkodás fejlesztése, technikai készség és kreatív 

képesség fejlesztése, a természet iránti pozitív attitűd erősítése 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Átlátja az élőlények életében bekövetkező változásokat a környezet 

fizikai és kémiai hatásaira 

Megérti a globális természeti problémákat és következményeiket 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Állapot 

 

Az életközösségek állapotának jellemzése. 

Élőhelyek, s az ott élő, egymással 

kapcsolatban álló élőlények (növények, 

állatok). 

Közvetlen tapasztalatszerzés kirándulásokon.  

Vizsgálódások. 

 

Sajátos élő és élettelen környezeti feltételek 

(fajok egyedei közötti, fajok közötti, élő és 

élettelen összetevők közötti kapcsolatok). 

 

Az élő és az élettelen világ közötti 

összefüggések feltárása konkrét példák 

alapján. 

 

Önszabályozás, viszonylagos egyensúly-

megújulás. 

Információs eszközök használata. 

 

Az ember hatása a bioszférára (káros és 

hasznos beavatkozások). 

 

Változás 

az élőlények mozgásának fizikai jellemzése 

(erő, munkavégzés). 

Az állatok mozgása: végtagok, 

mozgásszervek, mozgásfajták. 

 

 

 

 

Legyen képes információk gyűjtésére 

életközösségek állapotáról különféle 

információs eszközökkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értse a globális természeti problémákat és 

következményeiket. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Gyűjtőmunka, csoportosítás. 

 

Az élőlények hőháztartását befolyásoló fizikai 

változások (hőáramlás, hővezetés, 

hőszigetelés, hősugárzás). 

Táplálkozás – belső energia.  

Hőszigetelés (szőrzet, zsírréteg, faggyús 

tollazat, pehelytollak). 

Téli álom: életfolyamatok lassulása.  

Környezeti hatások – napsugárzás. 

Csoportos életmód – egymás melengetése 

(pingvinek stb.). 

Nagy melegben – párologtatás, fokozott 

hőleadás. 

 

Fotoszintézis és a légzés lényege. 

A termelő szervezetek (növények) szerves 

anyag előállítása, oxigéntermelése 

(energiamegkötés). 

 

Kísérletek végzése a fotoszintézisre és 

légzésre.  

Táplálékláncok készítése. 

Rajzos ábrák elemzése. 

 

Hosszabb idő alatt bekövetkező változások 

(leszármazás, rokonság, evolúció). 

Fejlődési folyamat és a mai élővilág 

sokfélesége (fajok, rokon fajok, családok, 

rendek, törzsek). 

Rendszertani alapismeretek. 

 

A változatosság, sokféleség élménye, 

értékelése családon belül.  

Az élővilág sokféleségének megfigyelése.  

Csoportosítás, táblázatkészítés. 

Legyen képes példák rendszerezésére a 

növények, állatok mozgásairól.  

 

 

 

 

 

 

 

Lássa át az élőlények életében bekövetkező 

változásokat a környezet fizikai és kémiai 

hatásaira.  

Csoportosítások, elemzések, általánosítások.  

Összefüggések felismerése. 

 

 

 

 

Tudja értelmezni a fotoszintézist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudjon példákat mondani a fejlődési 

folyamatokra. 

Fogalmak 

Önszabályozás, viszonylagos egyensúly, megújulás, globális természeti 

probléma, ivóvízkészlet, hőháztartás, belső energia, fotoszintézis, szerves 

anyag, evolúció, biológiai szabályozás.  
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NAT témakör Környezet és fenntarthatóság 18 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A megfigyelőképesség erősítése, a kommunikáció fejlesztése, 

kísérletező képesség, információgyűjtő és -feldolgozó képesség, a 

problémamegoldó gondolkodás és a kauzális gondolkodás fejlesztése.  

A kritikai érzék fejlesztése.  

Kooperatív technikák alkalmazása.  

A globális környezeti rendszerekről, a környezetszennyezésről, a 

fenntarthatóságról ismeretek szerzése és rendszerezése.  

Felelősségtudatos magatartás erősítése, a szociális érzékenység és a 

közösségi érzés erősítése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes bemutatni a környezetszennyezés jellemző eseteit és 

következményeit 

Képes beszélni környezetszennyezés jellemző eseteiről és 

következményeiről 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Globális környezeti rendszerek 

 

 

A talaj termőképessége, védelme. 

A talaj sajátos életközössége (baktériumok, 

egysejtűek, gombák, moszatok, férgek, 

ízeltlábúak stb.). A tápanyagkészlet 

folyamatos megújulása. 

A talajszennyezés forrásai, okai (ipari, 

háztartási, mezőgazdasági).  

 

Kísérletezés talajjal. 

Életközösségek egyedeinek vizsgálata, 

csoportosítása. 

Talajszennyezés, szennyező anyagok, hatások 

csoportosítása adott szempontok szerint. 

 

Környezeti tényezők 

 

Az éghajlat hatása az épített környezetre 

(hőszigetelés). 

Felelős fogyasztói szemlélet.  

 

Az élőlényekre ható élettelen környezeti 

tényezők (levegő, víz, talaj, hőmérséklet), az 

alkalmazkodás módjai. 

 

A környezeti tényezőkről, az élőlények 

alkalmazkodásáról tényanyagok gyűjtése, 

elemzések, vázlat-, tabló-, plakátkészítés. 

 

 

 

 

 

 

Tudjon beszélni az emberi tevékenységek 

felszínformáló hatásairól.  

 

 

 

 

 

 

Legyen képes az emberi tevékenység 

felszínformáló hatásainak elemzésére, 

beszámolók készítésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyéni felelősség belátása konkrét, 

mindennapi példákon keresztül. 

 

 

 



390 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A környezeti rendszerek állapota, védelme, 

fenntarthatósága  

 

Konkrét példákon keresztül az ember 

egészségének védelme és a megfelelő 

környezeti állapot fenntartása közötti 

kapcsolat meglátása. 

 

A környezetszennyezés jellemző esetei és 

következményei (talaj, víz, 

levegőszennyezés).  

Emberi, ipari, háztartási, mezőgazdasági 

tevékenységek környezetszennyező hatásai.  

 

A környezetszennyeződés, az élőhelyek 

pusztulása problémáinak felismerése, 

véleményezése. 

 

Az élőhelyek pusztulásának okai, 

következményei, a fenntartás lehetőségei 

(aktív természetvédelem) 

Szelektív hulladékgyűjtés   

 

Részvétel a jeles környezetvédelmi napok 

rendezvénysorozatain. 

Játékos vetélkedőkön részvétel. 

Szemétgyűjtési akciókon részvétel. 

 

A tudatos fogyasztói szokások (takarékosság, 

tudatosság, megfontoltság, előrelátás). 

 

A tudatos fogyasztási szokások megismerése, 

konkrét példák gyűjtése. 

 

 

A fenntarthatóság fogalma, az egyéni és 

közösségi cselekvés lehetőségei (pl. lakóhely 

és környékének gondozása, szépítése). 

 

Parkgondozás, fa- és virágültetés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értse a környezeti állapot és az ember 

egészsége közötti összefüggést (testi-lelki 

egészség). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a tudatos fogyasztói szokásokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értse a fenntarthatóság fogalmát. 

Fogalmak 

Talaj-, víz-, levegőszennyezés, mezőgazdasági, ipari, háztartási 

szennyezőanyag, vegyszer, olajszennyezés, mérgező gáz, talajpusztulás, 

takarékosság, tudatosság, mérlegelés, megfontoltság.  
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KÉMIA 

 

 

NAT témakör Anyag, kölcsönhatás, energia, információ 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A megfigyelőképesség fejlesztése.  

A kommunikációs képesség, a motoros képességek, a kauzális 

gondolkodás, a rendszerező képesség fejlesztése. 

Feladattudat és szabálytudat erősítése.  

Aktív kísérletező attitűd.  

A kísérletezés szabályainak betartása.  

Az anyagok érzékelhető fizikai, kémiai tulajdonságainak felismerése.  

A periódusos rendszer legfontosabb elemeinek felismerése.  

Vegyszerek, élelmiszerek jelzéseinek ismerete, ok-okozati 

összefüggések felfedezése, hasonlóságok, különbségek felfedezése, 

problémafelvető képesség fejlesztése, értelmes cselekvés, a kritikai 

érzék fejlesztése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes az anyagok érzékelhető fizikai, kémiai tulajdonságainak 

felismerésére 

Képes a kísérletezés eszközeinek megismerésére 

Ismeri az elemek, keverékek, vegyületek fogalmát 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Anyagok 

 

Balesetmentes kísérletezés.  

A kísérletezés eszközei. 

A kísérletezés a megismerés és felfedezés 

tevékenysége.  

A tárgyak anyagának minőségi és mennyiségi 

jellemzői. 

A hétköznapi életben gyakori keverékek, 

vegyületek és elemek. 

Keverékek, oldatok. 

 

A kísérletezés eszközeinek megismerése. 

Balesetmentes kísérletezés szabályainak 

megismerése és betartása.  

Az anyagok vizsgálata egyszerű kísérletekkel.  

Elemek, keverékek, vegyületek 

tulajdonságainak vizsgálata. 

Keverékek, oldatok készítése és 

szétválasztása, a kiinduló és keletkezett 

anyagok tulajdonságainak vizsgálata.  

Általánosítás, analízis, szintézis. 

Az alkotórészek arányai és a keletkezett 

anyagok tulajdonságai közti összefüggés 

 

 

 

 

Ismerjen hétköznapi életben gyakori 

keverékeket, vegyületeket és elemeket 

 

Ismerje a balesetmentes kísérletezés 

szabályait 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

felismerése (telítetlen, telített oldatok 

készítése). 

 

A periódusos rendszer. 

Tájékozódás a periódusos rendszerben. 

Mengyelejev 

 

A fizikai és kémiai változások 

megkülönböztetése. 

Fizikai változások (alak, hőmérséklet, 

halmazállapot, térfogatváltozások, kémiai 

változások.  

Egyesülés, égés, bomlás.  

 

Energia  

 

 

A fizikai és kémiai változások 

energiaviszonyai hétköznapi példákban. 

Halmazállapot-változás, oldódás, tűzgyújtás. 

Egyszerű kísérletekkel, mérésekkel az 

energiaváltozások vizsgálata. 

 

Ismerje a telítetlen és telített oldat fogalmát 

 

 

 

 

Segítséggel értelmezze a periódusos rendszer 

felépítését 

 

 

 

 

 

Ismerje és segítséggel értelmezze az 

egyesülés, égés, bomlás fogalmát 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes önálló fogalomalkotásra a 

halmazállapot-változással kapcsolatban 

Fogalmak 
Kísérletezés, kísérleti eszköz, szerves és szervetlen anyag, elem, 

fotoszintézis.  

 

NAT témakör Rendszerek 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A megismerő képesség, kommunikációs képesség, a kauzális 

gondolkodás fejlesztése. 

Finommotorika fejlesztése.  

Aktív részvétel kísérletekben, balesetmentes kísérletezés.  

A tűzoltás különböző módjainak ismerete.  

Információs jelek ismerete és alkalmazása.  

A természeti rendszerek felépítésében legfontosabb anyagok ismerete.  

Épített rendszerek fogalmának ismerete.  

Képzelet, fantázia, kreativitás fejlesztése.  

Kooperatív technikák alkalmazása, összehasonlítás, elemzés 

gyakorlása, ok-okozati összefüggések felfedezése. 

IKT-eszközök használata. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri a fizikai és kémiai tulajdonságok összefüggéseit 

Ismeri az égés feltételeit 

Ismeri a tűzoltás módjait 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Rendszer, rendszer és környezete 

 

Egy-egy használati tárgy előállítása (papírból, 

fából, műanyagból, nádból játékok, 

dísztárgyak készítése). 

A fizikai, kémiai tulajdonságok 

összefüggései. 

 

Ajándékok, dísztárgyak előállítása során a 

kiinduló anyagok tulajdonságainak vizsgálata, 

a megmunkálás lehetőségeinek felismerése, 

eszközhasználat. 

 

Az égés feltételei. 

Tűzoltási lehetőségek.  

Az égés veszélyeire felhívó információs jelek 

(a dohányzás tiltása, tűzveszélyes hely, 

robbanásveszély). 

 

A tűzoltás lényegének megbeszélése a 

feltételek alapján. 

A különböző tüzek oltási módjainak 

megismerése.  

Szituációs gyakorlatok, teendők tűz esetén, 

tűzoltás, riasztás, a védekezés, megelőzés 

teendőinek ismerete.  

A tűzriadó gyakorlatain részvétel. 

 

Korrózióvédelem (festés, olajozás, ötvözés, 

rozsdamentes acél). 

 

Megfelelő korrózióvédelmi eljárások 

ismerete.  

Tűzvédelmi plakátok készítése. 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a fizikai, kémiai tulajdonságok 

összefüggéseit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az égés feltételeinek ismerete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az égés veszélyeire felhívó információs jelek 

felismerése. 

 

 

Fogalmak 
Molekula felépítése, oldatfajta, tűz, fotoszintézis, testfelépítő anyag, 

tápanyag, hőhatás, korrózióvédelem, oxidáció, fotoszintézis.  
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NAT témakör Felépítés és működés kapcsolata 8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Aktív részvétel a tanulói kísérletekben.  

Az analizáló, szintetizáló képesség, a kauzális gondolkodás, a 

kommunikációs képesség fejlesztése.  

Kooperatív technikák alkalmazása.  

Az információszerzés lehetőségeinek bővítése.  

IKT-eszközök használata.  

Praktikus kémiai ismeretek alkalmazása a háztartásokban.  

Képzelet fejlesztése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 Képes megfogalmazni elemi ismereteket a Föld anyagairól, a 

hegységképződésekről, a különböző kőzetek, ásványok, ércek 

előfordulásáról 

Tisztában van a barlangképződés folyamataival 

Ismeri a földi vízkészlet különböző formáit 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A Föld 

 

 

Ércek, ásványok, hegységképző kőzetek. 

 

Elemi ismeretek a Föld anyagairól, a 

hegységképződésekről, a különböző kőzetek, 

ásványok, ércek előfordulásáról.  

Filmek, könyvek, folyóiratok segítségével 

érdekességek, információk gyűjtése. 

Kirándulások, tanösvények, kőzetminták, 

ércminták tanulmányozása, tapasztalatok 

megbeszélése. 

 

Vízkeménység, vízlágyítás, vízkőoldás kémiai 

alapjai. 

Háztartási gépek védelme, természetbarát 

megoldások. 

Barlangképződés (enyhén savas esővíz, lúgos 

mészkőoldás, cseppkőképződés, Aggteleki-

karszt, Pálvölgyi-cseppkőbarlang stb.). 

 

A vízkőképződés ismerete. A háztartásokban 

a vízlágyítás és a vízkőoldás természetes 

megoldásainak ismerete.  

Az ásványvizek és a desztillált víz 

összehasonlítása párologtatással.  

Képek keresése barlangokról, a képek alapján 

megfigyelések. 

 

Az időjárás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemi ismeretek a Föld anyagairól, a 

hegységképződésekről, a különböző kőzetek, 

ásványok, ércek előfordulásáról.  

 

 

 

Ismerje a barlangképződés folyamatait 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a vízkő fogalmát a háztartásban 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

A földi vízkészlet különböző formái 

(tengervíz, édesvíz, ásványvíz, gyógyvíz, 

esővíz). 

 

Különböző vízminták vizsgálata összetétel, 

tisztaság szerint.  

Ásványvizek tájékoztatóinak olvasása, 

tartalmak összehasonlítása. 

Ismeretek gyűjtése a hazai gyógyvizek 

előfordulásairól, gyógyító hatásairól 

filmekből, turisztikai magazinokból, 

internetről.   

 

A víz körforgása (tengervíz-esővíz 

kapcsolata). 

Sóoldat bepárlása, desztillálása által az 

összefüggések felfedezése, megértése. 

 

A levegő kémiai összetétele (nitrogén, oxigén, 

szén-dioxid, nemesgázok). 

 

A levegő legfontosabb alkotórészeinek 

megismerése ábraelemzéssel. 

Az oxigén százalékarányának felismerése 

kísérlet alapján. 

Az oxigén–szén-dioxid egyensúlyi állapot 

fontosságának felismerése (ember, állat, 

növény). 

 

Nap, Naprendszer 

 

A világ anyagi egysége. 

 

Látogatás a Planetáriumba. 

Érdekességek keresése, felfedezése a makro- 

és mikrovilág felépítése, rendszere között. 

 

 

 

 

Ismerje a földi vízkészlet különböző formáit 

 

 

 

 

 

Legyen képes adatközlő információk 

értelmezésére 

 

 

 

 

 

Értse a víz körforgásának folyamatát 

 

 

 

 

 

Ismerje a levegő kémiai összetételét és annak 

fontosságát  

 

 

 

 

Fogalmak 

Szerves és szervetlen anyag, elem, természetes és mesterséges anyag, érc, 

ásvány, kőzetek, vízkő, vízkeménység, vízlágyítás, vízkőoldás, ásványvíz, 

gyógyvíz, tengervíz, édesvíz, a levegő kémiai összetétele, Naprendszer.  
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NAT témakör Állandóság, változás 3 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Aktív részvétel a kísérletekben, balesetmentes kísérletezés szabályainak 

betartása.  

A kommunikációs készség, a kauzális gondolkodás, a 

problémamegoldó gondolkodás, a finommotorika fejlesztése.  

Információszerzés bővítése.  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri a telített oldat, oldódás, kristályosodás fogalmát 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Egyensúly  

 

 

Telített oldat, oldódás, kristályosodás. 

Halmazállapot-változások 

Só-, cukor-, timsókristály készítése. 

Okok keresése – a hőmérséklet függvényében 

az egyensúlyra való törekvés felfedezése. 

 

 

 

 

 

egyszerű kísérletek elvégzése segítséggel 

Fogalmak Só-, cukor-, timsókristály telített-, telítetlen oldat. 

 

 

NAT témakör Az ember megismerése és egészsége 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A kommunikációs képesség fejlesztése, a problémamegoldó és kauzális 

képesség fejlesztése, mérlegelő képesség fejlesztése.  

Ismeretek bővítése az egészséges táplálkozás összetevőiről.  

A tápanyag-, kalóriatáblázatok adatainak értelmezése.  

A mértékletes táplálkozás előnyei.  

A kémiai ismeretek alkalmazása a mindennapokban, a vegyszerek 

használati utasításainak értelmezése, betartása, szociális készség 

fejlesztése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes tápanyagok összetételének vizsgálatára 

Képes a problémafelismerésre és szükség esetén segítség kérésére 

Képes tápanyagtáblázat értelmezésére 

Felismeri a táplálékbevitel és a testsúly közötti összefüggést 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Önfenntartás  Tápanyagok összetételének vizsgálata. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Legfontosabb tápanyagok összetétele 

(molekulák, víz). 

 

 

Magatartás  

Energiaitalok alkotórészei, kémiai 

tulajdonságai, hatása. 

Drog, kávé, kóla, szerves oldószerek kémiai 

hatása. 

Filmek elemzése, következmények 

felismerése. 

 

 

Egészség 

Egészséges táplálkozás. 

Zsírok, cukrok szerepe a helyes 

táplálkozásban, túlfogyasztás.  

 

Táplálékpiramis-elemzés.  

Elhízás veszélyeinek felismerése. 

 

Élelmiszerek tápanyag- és energiatartalma. 

Tápanyagtáblázatok.  

Veszélyes anyagok a háztartásban 

(vízkőoldó, hypó, fagyálló folyadékok, 

zsíroldó vegyszerek, tisztítószerek, 

gyógyszerek). 

Fogyasztóvédelem, szavatosság. 

 

 

 

 

 

Doppingszerek, veszélyforrások elkerülése. 

Probléma felismerése, és a problémamegoldás 

keresése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tápanyagtáblázat értelmezése, használata.  

Használati utasítás értelmezése. 

 

Fogalmak 

Tápanyag, zsírban, vízben oldódó vitamin, élvezeti szer, energiatartalom, 

táplálékpiramis, tápanyagtáblázat, használati utasítás, fogyasztóvédelem, 

szavatosság, vegyszer, tisztítószer, gyógyszer.  

 

 

NAT témakör Környezet, fenntarthatóság 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A kommunikációs képesség, a kauzális gondolkodás, a szociális 

képességek fejlesztése.  

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, aktív részvétel a 

környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységben, szelektív 

hulladékgyűjtésre törekvés, környezettudatos attitűd erősítése.  

Törekvés erősítése a takarékos életmódra.  

A globális környezeti problémákról információk gyűjtése, elemzése; 

kritikai érzék fejlesztése, a felelősség tudatos vállalásának erősítése. 

IKT-eszközök használata. 
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A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismer szennyező és mérgező anyagokat és képes a felmerülő problémák 

kapcsán néhány mondatban beszélni róluk 

Ismeri a hulladékudvarok fogalmát és működését 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Élő és élettelen környezeti tényezők  

A víz- és a levegő tisztasága.  

Szennyező források és a szennyezés 

megelőzésének mindennapi, végrehajtható 

formái. 

 

Hírek, időjárás-jelentések értelmezése, 

folyamatos nyomon követése.  

Tablók, rajzok, rövid beszámolók készítése a 

természetes vizek, a levegő állapotáról.  

Megoldások keresése a szennyeződések 

csökkentésére. 

Helyes szokások gyakorlása szituációs 

feladatokban, s természetes közegben. 

 

A környezeti rendszerek állapota, védelme, 

fenntarthatósága  

Környezeti terhelés (szennyező, mérgező 

anyagok). 

 

 

 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Lomtalanítás, hulladékudvarok. 

Veszélyes hulladék. 

Folyamatos, szelektív hulladékgyűjtés. 

Veszélyes hulladékok megfelelő elhelyezése 

(felnőtt irányítással). 

 

Anyag- és energiatakarékosság. 

Energiatakarékos izzók, áramtalanítás, 

vízcsap-elzárás, felesleges fűtés, helyes 

szellőztetés. 

 

 

Helyes szokások kialakítása. 

 

 

 

 

 

Legyen képes megoldások keresésére a 

szennyeződések csökkentésére. 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerjen szennyező és mérgező anyagokat 

 

 

 

 

 

Részvétel a jeles környezetvédelmi napok 

alkalmával szervezett iskolai, helyi vagy 

társadalmi akciókon, megmozdulásokon. 

 

 

Törekvés az anyag- és energiatakarékos 

életvitelre, a helyes szokások tudatos 

gyakorlása. 

 

Fogalmak szennyezés , környezeti terhelés, veszélyes hulladék, energiatakarékosság 
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FIZIKA 

 

 

NAT témakör Anyag, kölcsönhatások, energia 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A megismerőképesség és a gondolkodási műveletek (válogatás, 

csoportosítás, elemzés, általánosítás) fejlesztése.  

A motorikus képesség fejlesztése.  

Aktív részvétel a kísérletekben, mérésekben.  

A kísérletezés szabályainak betartása.  

Megfigyelések, vizsgálódások gyakorlott végrehajtása.  

Energiatakarékosságra törekvés erősítése.  

Mérőeszközök pontos használata.  

A fizika és a mindennapi élet kapcsolatának felismertetése.  

Kooperatív technikák alkalmazása, pontos munkavégzésre törekvés, 

kitartó, fegyelmezett munka elsajátítása. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri a sűrűség, anyag, tömeg, térfogat fogalmát 

Képes mérőeszközök használatára segítséggel 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Anyagok 

 

Sűrűség (anyag, tömeg, térfogat) fogalma. 

Mérőeszközök. 

Mérleg, rugós erőmérő.  

Különböző sűrűségű anyagok megfigyelése, 

összehasonlítása. 

 

Halmazállapotok, halmazállapot-változások 

(víz előfordulásai: víz, jég, pára, gőz). 

 

Hőmérséklet mérése, halmazállapot-

változásokra kísérletek végzése. 

 

 

Elektromos vezetők, szigetelők, 

mágnesezhető, nem mágnesezhető anyagok. 

 

Különböző anyagok elektromos 

vezetőképességének egyszerű vizsgálata.  

 

 

Kölcsönhatások, erők  

 

 

Energia fogalma, mértékegysége. 

 

 

 

 

 

 

Mérőeszközök használata (mérleg, rugós 

erőmérő). 

Alkotórészek egymáshoz viszonyított 

elhelyezkedésének megfigyelése. 

 

 

 

 

Az anyagok sűrűsége és halmazállapot-

változásai közötti összefüggések felismerése. 

 

 

 

Anyagok csoportosítása adott szempontok 

alapján. 

 

 

 

 

 



400 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

(Energia, munkavégző képesség), 

energiafajták (víz, szél, nap, fosszilis 

energiafajták, atomenergia, elektromos, hő-, 

mozgási, helyzeti, rugalmas).  

Energia mértékegysége: J, Kj. 

Energiaátalakulások, energiamegmaradás. 

Energiatakarékosság. 

Az erő fogalma, nagysága, iránya, 

mértékegysége (Rugós erőmérő). 

 

Élelmiszertáblázatok elemzése, elemi szintű 

értelmezés. 

Energiafajták megfigyelése természetes 

környezetben és kísérleti helyzetben. 

A mindennapi életben tapasztalt erőhatások 

megismerése, mérési gyakorlatok végzése.  

 

Fogalmak 
Sűrűség, halmazállapot-változás, anyagi tulajdonság, energiafajta, kölcsönhatás, 

mozgásállapot-változás, erőfajta, energiatakarékosság.  

 

 

NAT témakör Rendszerek 3 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A megismerő képesség fejlesztése, térbeli és időbeli tájékozódás 

fejlesztése.  

Hálózatok és épített rendszerek értelmezése.  

Ok-okozati összefüggések feltárása.  

Analizáló, szintetizáló képesség fejlesztése.  

Önálló információgyűjtésre és tanulásra törekvés. 

Ismeretek bővítése a mikro- és makrovilágból, a képzelet fejlesztése, 

összehasonlítás adott szempontok szerint, összefüggések felismerése. 

IKT-eszközök használata. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri a jellegzetes rövid és hosszú időskálákat a természetben 

Képes a mértékegységek átváltására 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tér, idő, nagyságrendek 

Hosszúság és idő mértékegységei. 

Atomi méretek (méretarányos szemléltetés). 

Jellegzetes rövid és hosszú időskálák a 

természetben (emberi skála, földtörténet, 

fényév). 

 

A hosszúság és idő vonatkozásában mérési 

gyakorlatok, mértékegységek átváltása.  

 

 

Ismerje a jellegzetes rövid és hosszú 

időskálákat a természetben 

 

 

 

 

Mértékegységek átváltása  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Érdekességek gyűjtése filmekből, internetről, 

ismeretterjesztő kiadványokból. 

 

Épített rendszerek 

Példák: energiaellátás, információs 

rendszerek, közlekedés, települések. 

 

 

 

 

Térképrajzolás 

Fogalmak 

Hosszúság-mértékegység, időmértékegység, atom, méretarány, életkor, 

földtörténeti kor, korszak, bolygó, hold, üstökös, meteor, távcső, 

űrteleszkóp.  

 

 

NAT témakör A felépítés és működés kapcsolata 8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az érdeklődés, kíváncsiság, fantázia erősítése.  

A feladat-, szabálytudat erősítése.  

A kommunikációs képesség fejlesztése.  

Információk gyűjtése és feldolgozása.  

Internethasználat.  

A megújuló energiaforrások és szerepük.  

Következtetés, általánosítás fejlesztése, összefüggések felismerése, 

kritikai érzék, reális gondolkodás fejlesztése 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes segítséggel beszélni a föld belső szerkezetéről 

Ismeri a nap hő- és fényenergiájának hatását a földi életre 

Ismer megújuló energiaforrást 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A Föld belső szerkezete (földrengések, 

rezgéshullámok) 

 

Érdekességek gyűjtése a földrajzkönyvekből, 

tájékoztató irodalomból, atlaszból, internetről. 

 

A Nap 

A Nap hő- és fényenergiájának hatása a földi 

életre.  

(hőterjedés – sugárzás, a fény fizikai 

jellemzői). 

 

Egyszerű hőtani, fénytani kísérletek végzése 

hőterjedéssel, hősugárzással, fényterjedéssel 

kapcsolatban. 

Napenergia-termelés, felhasználás (megújuló 

energiaforrás, napkollektorok).  

 

 

 

Legyen képes segítséggel beszélni a föld 

belső szerkezetéről 

 

 

 

 

Segítséggel egyszerű hőtani, fénytani 

kísérletek végzése hőterjedéssel, 

hősugárzással, fényterjedéssel kapcsolatban. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A mindennapokban használatos, 

napenergiával működő eszközök (pl. 

számológépek). 

 

A napenergiával dolgozó eszközök 

összegyűjtése a valóságban, illetve 

képanyagon. Felhasználásukról ismeretek 

gyűjtése csoportmunkában. 

 

 

 

 

Ismerjen napenergiával működő eszközöket 

 

Fogalmak 
Napenergia, földkéreg, izzó magma, földrengés, hőenergia, hősugárzás, 

fénysugárzás, fénysebesség 

 

 

NAT témakör Állandóság és változás 12 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Aktív részvétel a kísérletezésben, az önálló kísérletezés szabályainak 

tudatos alkalmazása.  

A mozgás fizikai értelmezése, fajtái.  

Pontos mérések, becslések, viszonyítások gyakorlása.  

Mérési adatok lejegyzése.  

Egyszerű számítások végzése.  

A fizikai ismeretek alkalmazása a mindennapokban.  

A munkavégzést segítő eszközök, gépek működésének fizikai 

értelmezése.  

Az energiamegmaradás törvényének elemi szintű megismertetése.  

A motoros képességek fejlesztése.  

Az ok-okozati összefüggések feltárása.  

Szókincsbővítés fizikai fogalmakkal, következtetések, általánosítások, 

szociális motiváltság erősítése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes: 

Mozgásfajták csoportosítására. 

Kísérletezésre különböző mozgásfajtákra.  

Út, idő mérésére, adatok lejegyzésére. 

Egyszerű számítások végzésére. 

Különböző mozgásfajták megkülönböztetésére 

Balesetmentes közlekedésre 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Mozgások jellemzése  

Mozgás és nyugalom (viszonylagosság). 

Egyenes vonalú egyenletes mozgás (út, idő, 

irány, sebesség, állandó sebesség). 

 

Testek helyének, helyzetének meghatározása. 

Különböző mozgástípusok felismerése 

konkrét példákon. 

Mozgásfajták csoportosítása. 

 

 

 

 

képes: 

Mozgásfajták csoportosítására. 

Kísérletezésre különböző mozgásfajtákra.  

Út, idő mérésére, adatok lejegyzésére. 

Egyszerű számítások végzésére. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Kísérletezés különböző mozgásfajtákra.  

Út, idő mérése, adatok lejegyzése. 

Egyszerű számítások végzése. 

Sebességjelző adatainak értelmezése, GPS 

alkalmazása. 

 

Mozgásállapot-változás 

Változó mozgások.  

Egyenletesen változó mozgások. 

Átlagsebesség. 

Körmozgás jellemzése. 

Tengely körüli mozgás. 

 

Labdajátékok, biliárd.  

 

 

Az erő és a sebességváltozás kapcsolata.  

Gyorsulás, lassulás 

 

Tömeg, sebesség, tehetetlenség kapcsolatának 

felismerése, megértése. 

 

Közlekedési alkalmazások. 

Balesetvédelem. 

 

Kapaszkodás, biztonsági öv használata, 

kerékpározás szabályainak ismerete, 

védőfelszerelések használata, ok-okozati 

összefüggések felismerése (a végén). 

Példák keresése helyes és helytelen 

kanyarodási módokra. 

 

Egyensúly 

Tömegmérés, mérleg. 

Egyszerű gépek (egyoldalú, kétoldalú 

emelők, csigák. 

Termikus egyensúly. 

Energiamegmaradás törvénye elemi szinten.  

(Testek belső energiájának változásai). 

 

Mérések gyakorlása, mértékegységek 

átváltása, megfigyelés, becslés, viszonyítás, 

párosítás, összehasonlítás. Kísérletek végzése 

egyszerű gépekkel. 

Mérlegek összeállítása (szerelőkészlet). 

Egyensúlyi állapotok létrehozása. 

Összefüggések feltárása. 

Példakeresés emelők, csigák alkalmazására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az erő mozgásállapot-változtató hatásának 

felismerése példákon. 

Különböző mozgásfajták megkülönböztetése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megfelelő sebességgel való közlekedés 

(követési távolság betartása, belátás, 

szabálykövetés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes mérési adatok lejegyzésére. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Hőmérsékletmérések gyakorlása. 

Fogalmak 
Mozgás, mozgásfajta, mozgásállapot-változás, egyensúlyi állapot, 

egyszerű gép, termikus kölcsönhatás, sebesség, út, idő. 

 

 

NAT témakör Az ember megismerése és egészsége 2 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A megismerőképesség, a kommunikációs képesség, a kauzális 

gondolkodás, a problémamegoldó gondolkodás, a kritikai érzék 

fejlesztése.  

Az együttműködés, a kritikai érzék fejlesztése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Erőhatások, energiafelhasználás ismerete. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A biológiai mozgás fizikai alapjai  

A sport szerepe az ember életében.  

Magasugrás, súlylökés, úszás, labdarúgás, 

stb.  

Erőhatások, energiafelhasználás. 

 

 

Példák gyűjtése és filmek elemzése a 

sportoláshoz szükséges feltételekről, 

erőhatásokról, energiafelhasználásról. 

 

 

Erőhatások, energiafelhasználás ismerete. 

 

 

Fogalmak Tápanyag, energiahordozó, erőnléti állapot 

 

 

NAT témakör Környezet és fenntarthatóság 5 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A megismerő képesség, kommunikációs képesség, kauzális 

gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.  

Információszerzés gyakorlása.  

Önálló tanulás.  

IKT-eszközök használata.  

Energiatakarékosságra törekvés erősítése a hétköznapokban.  

Tudatos fogyasztói és természetvédő magatartás, mérlegelő 

gondolkodás fejlesztése, törekvés az egészséges környezet, az élő 

természet megóvására. 
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A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes a tanult földrajzi ismeretek alkalmazására 

Képes összefüggések felismerésére a földrajzi szélesség, illetve a 

tengerszint feletti magasság időjárást meghatározó tényezőiről. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A földi időjárás fő jellemzői 

Időjárási jelenségek, a földfelszín és az 

időjárás kapcsolata. Légköri és tengeri 

áramlatok (Golf-áramlat, szélrendszerek). 

 

Érdekességek, információk gyűjtése képekről, 

filmből, atlaszokból, ismeretterjesztő 

könyvekből.  

 

Az időjárás-előrejelzés. 

Az időjárás-előrejelzés értelmezése, 

információfeldolgozás, ábraelemzés 

újságokból, televízióból. 

 

 

A légkör fizikai tulajdonságai (napsugárzás, 

hőmérséklet, csapadék).  

A vízkörforgás fizikai háttere, szél).  

Csapadékfajták.  

Légnyomás és mérése (Barométer). 

 

A légkör fizikai tulajdonságainak elemzése. 

A víz körforgására kísérletek végzése.  

Elemi ismeretek szerzése a 

frontképződésekről. 

Olvasmány-feldolgozás. 

 

Természeti katasztrófák (viharok, 

földrengések, cunamik kiváltó okai) 

 

 

Ismeretterjesztő filmek elemzése. 

 

Energiatakarékos eljárások, eszközök.  

(szigetelés, energiatakarékos izzók, 

berendezések, főzési, fűtési módszerek). 

 

Törekvés az energiatakarékos technikák 

alkalmazására. 

 

Takarékos, kényelmes, biztonságos 

közlekedés eszközei. 

 

 

 

Földrajzi ismeretek alkalmazása. 

 

 

 

 

Összefüggések felismerése a földrajzi 

szélesség, illetve a tengerszint feletti 

magasság időjárást meghatározó tényezőiről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefüggések felismerése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az energiatakarékos eljárásokkal való 

megismerkedés és alkalmazásuk otthon és a 

közösségi tereken.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

Tájékozódás internetről, könyvekből, a 

legújabb környezetbarát technikai 

találmányokról, eszközökről. 

Fogalmak 

Időjárás, áramlat, szélirány, légnyomás, légkör, természeti katasztrófa, 

fenntarthatóság, a környezeti rendszerek védelme, energiatakarékosság, 

szennyező anyag, szelektív hulladékgyűjtés, hulladékkezelés. 
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8. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám 

180 óra 

Földrajz  

Tájékozódás a földrajzi térben 2 

Tájékozódás az időben 2 

Tájékozódás a környezet anyagairól   2 

Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól   2 

Tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti folyamatokról – a földrajzi tér 

regionális szerveződése 

19 

Tájékozódás a regionális és a globális földrajzi, környezeti folyamatokról folyamatos 

Szabadon felhasználható  9 

Biológia  

Anyag, energia, információ 4 

Rendszerek 7 

A felépítés és működés kapcsolata 7 

Állandóság és változás 11 

Az ember megismerése   36 

Környezet és fenntarthatóság 0 

Kémia  

Anyag, kölcsönhatás, energia, információ 7 

Rendszerek 8 

Felépítés és működés kapcsolata 3 

Állandóság, változás 13 

Az ember megismerése és egészsége 4 

Környezet, fenntarthatóság 3 

Fizika  

Anyag, kölcsönhatások, energia 3 

Rendszerek 4 

A felépítés és működés kapcsolata 4 

Állandóság és változás 7 

Az ember megismerése és egészsége 10 

Környezet és fenntarthatóság 4 

Szabadon felhasználható  4 
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FÖLDRAJZ 

 

 

NAT témakör Tájékozódás a földrajzi térben 2 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Analógiás gondolkodás és cselekvéses gondolkodás fejlesztése.  

Figyelemfejlesztés. Megfigyelőképesség fejlesztése. 

A térképhasználat önállóságának és biztonságának növelése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Rendelkezzen elemi szintű tájékozottsággal különféle méretarányú és 

jelrendszerű térképek olvasásában. 

Segítséggel legyen képes a fokhálózat segítségével történő 

helymeghatározásra. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A tér és ábrázolása 

 

 

Téregységek - Földrajzi fokhálózat 

Térhierarchia. 

Térábrázolás: térrajz, útvonalrajz, 

menetvázlat, térképszerű ábrázolások, úti- és 

helyszínrajz. 

Térképi ábrázolás elemei – jelkulcsok, 

méretarány. 

 

 

Szemléleti térképolvasás (egyszerű 

helymeghatározás, távolságbecslés, egyenes 

és görbe vonal mentén távolságmérés) tanári 

irányítással. 

Helymeghatározás tanári segítséggel. 

Viszonyítási pontok következetes használata. 

 

 

Térábrázolás 

 

 

A földrajzi tájékozódáshoz szükséges 

topográfiai fogalmak felismerése, 

megnevezése földgömbön és bármilyen 

térképen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A térkép és a valóság kapcsolatának 

megfigyelése, a tapasztalatok alkalmazása. 

 

 

 

 

Helymeghatározás tanári segítséggel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje és segítséggel használja a topográfiai 

fogalmakat. 

Fogalmak 

Méretarány, aránymérték, keresőhálózat és földrajzi fokhálózat. Kis-, 

közép-, nagytáj; közigazgatási egység, termelési terület, régió, jelkulcs, 

topográfiai fogalmak. 
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NAT témakör Tájékozódás az időben 2 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az időbeli tájékozódás, az időfogalom fejlesztése a természetföldrajzi 

folyamatok és a történelmi események időnagyságrendi és 

időtartambeli különbségeinek tudatosítása során. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Tudatosodjanak a természetföldrajzi folyamatok és a történelmi 

események időnagyságrendi, valamint időtartambeli különbségei. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az idő  

 

Időegységek 

 

 

Példák a rövidebb és hosszabb távú 

természeti, társadalmi és környezeti 

folyamatokra. 

A szabályszerűen ismétlődő természeti és 

társadalmi környezeti változások leírása.  

A kontinensen - kontinenseken megismert 

események, jelenségek, folyamatok időrendbe 

állítása. 

 

A Föld története. 

Napi időszámítás, évi időszámítás, a naptár, 

időeltolódás. 

 

Időrend  

 

 

Földrajzi-környezeti folyamatok, földtörténeti 

események időrendje - regionális példák 

alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értse a szabályszerűen ismétlődő természeti 

és társadalmi környezeti változásokat. 

 

 

 

 

 

Segítséggel igazodjon el a különböző 

időszámításokban. 

 

 

 

 

Eligazodás a földtörténeti időegységekben. 

Fogalmak 
Földrajzi-környezeti folyamat; földtörténeti esemény, nap, évszak, napi és 

évi időszámítás, naptár.  
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NAT témakör Tájékozódás a környezet anyagairól   2 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Energiatakarékos magatartás kialakítása – saját lehetőségeik 

felismertetése a környezet és a természeti kincsek takarékos 

használatához történő hozzájárulásban.  

Gyakorlottság erősítése az IKT-eszközök használatában.  

A fogalomalkotó, rendszerező képesség fejlesztése.  

Helyes földrajzi képzetek kialakítása. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismerje fel képen az állóvizet és folyóvizet. 

Tudja, hogy a víz a természetben állandó körforgásban van. 

Ismerje a sós víz és édes víz különbségeit. 

Ismerje a környezetvédelem feladatát. 

Ismerje a vízszennyezés okait és elkerülésének lehetőségeit. 

Tudjon példát mondani a felszín feletti és a felszín alatti vizek főbb 

típusaira. Legyen ismerete a légkör főbb alkotórészeiről. 

Tudjon példákat mondani a természetföldrajzi övezetességre, alapvető 

jellegzetességének bemutatására tanári irányítás mellett. Fedezze fel a 

vízszintes és a függőleges övezetesség kialakulásának okait. Legyen 

képes egy táj természeti jellemzőit bemutató kép, ábra, adatsor 

elemzésére irányítás, segítségadás mellett. Megadott szempontok 

szerint tudja csoportosítani a nagyobb tájegységek tipikus tájait, legyen 

képes a térképen megmutatni ezeket. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Geoszférák 

 

A talaj kialakulása. 

Felszíni és felszín alatti vizek, talajtípusok 

hazai és regionális példái. 

Felszíni vizek: vízfolyások, állóvizek, tavak, 

tengerek és óceánok. 

A felszín alatti vizek. 

A felszíni jégtakaró. 

A víz körforgása. 

A vízszennyezés, vízvédelem. 

A felszínformák megnevezéseinek 

összekötése a saját tapasztalattal, 

felismerésük, azonosításuk képek, leírások 

alapján. Különbségek és hasonlóságok 

felismerése, rövid megfogalmazása szóban 

vagy írásban. Képek csoportosítása megadott 

szempontok alapján (pl. felszín alatti/feletti 

vizek). 

 

 

Földrajzi övezetesség 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje és nevezze meg kép alapján a felszín 

alatti és feletti vizeket. Tudjon rájuk példákat 

mondani. 

 

 

 

 

 

A felszínformák megnevezéseinek 

összekötése a saját tapasztalattal, 

felismerésük, azonosításuk képek, leírások 

alapján. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Vízszintes és függőleges földrajzi övezetesség 

természeti, társadalmi-gazdasági és 

környezeti megnyilvánulásai. 

Az övezetesség elemeinek kapcsolatai 

regionális példákon. 

A vízszintes és a függőleges földrajzi 

övezetesség természeti, társadalmi-gazdasági 

és környezeti megnyilvánulásainak és 

hatásainak felfedezése.  

 

 

 

Az övezetesség elemei közötti kapcsolatok 

(egyszerű ok-okozati viszonyok) felismerése 

regionális példákon. 

 

Fogalmak 

Ipari nyersanyag, energiahordozó, a nyersanyag- és energiakészletek 

végessége. Kőolaj, kőszén, földgáz, vasérc, réz, talajtípus, talajképződés, 

forrás, patak, folyó, tó, talajvíz, karsztvíz, artézi víz, vízszennyezés, 

felmelegedés, szélrendszer, forró övezet, hideg övezet, függőleges 

övezetesség. 

 

 

NAT témakör Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól   2 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A tájak, országok, földrészek természeti és társadalmi jellemzőinek, 

azok összefüggéseinek megláttatása.  

Az új fogalmak, szerveződések felismerése a megismert országokhoz 

kapcsolódó példák értelmezésével, egyéni és csoportmunkával, 

gyakorlatokkal. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Végezze jártasság szinten a szemléleti térképolvasást. 

Tudatosodjanak a természetföldrajzi folyamatok és a történelmi 

események időnagyságrendi, valamint időtartambeli különbségei. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A társadalmi-gazdasági élet szerveződése 

 

Településtípusok (tanya, falu, város), jellemző 

képük, a hozzájuk kötődő tevékenységek, 

szerepük az országok társadalmi-gazdasági 

életében, a munkamegosztásban. 

A gazdasági ágazatok (mezőgazdaság, ipar, 

szolgáltatások), szerepük a földrészek, 

térségek, országok gazdasági életében.  

A földrajzi térben zajló kölcsönhatások és 

magyarázatuk regionális példák alapján. 

 

Természeti és gazdasági körülmények, 

hagyományok egyes népek gazdasági 

 

 

 

 

A tájak, országok, földrészek természeti és 

társadalmi jellemzőinek, azok 

összefüggéseinek értelmezése. 

 

 

 

 

 

Természeti kölcsönhatásokkal kapcsolatos 

tények, szöveges információk ábrázolása 

tanári segítséggel.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

fejlődését, gondolkodásmódját befolyásoló 

szerepének felismerése példákon keresztül. 

Egyszeri és rendszeres megfigyelések, 

mérések, tanári irányítással, egyéni és 

csoportmunkával, vizsgálódások és 

modellalkotás.  

Információgyűjtés tanári irányítással 

(földrajzi helyek, térképek keresése, digitális 

lexikonhasználat). 

A természeti környezet közvetlen fellelhető 

hatásai a társadalmi-gazdasági folyamatokban 

(hazai példák alapján) és közvetett hatásainak 

felismerése a jelen társadalmi-gazdasági 

folyamataiban (pl. termelés – életmód) hazai 

és külföldi példák alapján.  

A termelő és a fogyasztó folyamatok rövid és 

hosszú távú következményeinek felismerése a 

környezetben regionális példákon.  

A környezetkárosító kölcsönhatások 

következményeinek csökkentésére irányuló 

hazai és nemzetközi erőfeszítések érzékelése. 

 

Összefüggések keresése, felfedezése. 

Ok-okozati összefüggések keresése, 

következtetések. Törvényszerűségek 

meglátása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A természeti és társadalmi folyamatok 

hatásainak és kölcsönhatásainak 

eredményeképpen létrejövő környezeti 

változások felismerése. 

 

 

 

Az emberi tevékenységek által okozott 

környezetkárosító kölcsönhatások, 

folyamatok felismerése példákban. 

 

Fogalmak 

Településtípus, tanya, falu, város, gazdasági ágazat, fekvés, felszín, 

éghajlat, vízrajz, mezőgazdaság, bányászat, ipar, szolgáltatás. Fekvés – 

szállítási, kereskedelmi útvonal. Természeti és társadalmi kölcsönhatás, 

környezetkárosító hatás. Felszín, éghajlat, vízrajz, mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás. Hegyvidék, bányakincs, kitermelés, hőerőmű, 

környezetszennyezés (levegőszennyezés, vízszennyezés). Tengerpart, 

halászat, közlekedés, szállítás, sólepárlás, elektromosenergia-termelés, 

idegenforgalom.  
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NAT témakör 
Tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti folyamatokról 

– a földrajzi tér regionális szerveződése 
19 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Magyarország megismerésével a hazához és a magyarsághoz kötődő 

pozitív érzelmek erősítése. 

A közvetlen környezet társadalmi-gazdasági életének, a társadalmi-

gazdasági élet tájanként eltérő természeti feltételei és lehetőségei 

összefüggéseinek megismertetése a tantárgy eszközeivel. 

Gyűjtőmunka, projekt, csoportos tevékenység keretében végzett 

feladatokkal az együttműködési és kommunikációs készség növelése. 

Tájékozódási képesség fejlesztése. 

Környezeti érzékenység erősítése. 

A természet szépségének felismertetése. 

Érdeklődés felkeltése idegen tájak iránt. 

Fogalomalkotó, analitikus és kauzális gondolkodás, képzelet 

fejlesztése.  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Legyen képes felsorolni, térképen megmutatni Magyarország 

nagytájait, megyéit, gazdasági körzeteit 

Szempontsor mellett legyen képes jellemezni Magyarország 

természetföldrajzi adottságát, erőforrásait. 

Ismerje Magyarország szomszédos országait. Mondjon példát a közös 

és az eltérő földrajzi vonásokra. 

Legyen elemi ismerete az Európa Unióról. 

Használja pontosan a témához kapcsolódó földrajzi, topográfiai 

fogalmakat, legyen képes megmutatni ezeket a térképen is. 

Legyen igénye különféle földrajzi információszerzésre, gyűjtésre. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Magyarország és a Kárpát-medence földrajza 

 

A nemzeti kultúra és a magyarság nemzetközi 

híre: híres utazók, tudósok, szellemi és 

gazdasági termékek, történelmi, kulturális és 

vallási hagyományok, hungarikumok. 

 

A lakóhely, a hazai tájak, nagytájak és 

országrészek: természetföldrajzi jellemzői, 

természeti, társadalmi erőforrásai, társadalmi-

gazdasági folyamatai, környezeti állapotuk. 

Hazánk természeti adottságai és a társadalmi-

gazdasági élet kapcsolatai: közvetlen 

környezetünk társadalmi-gazdasági élete, a 

társadalmi-gazdasági élet tájanként eltérő 

természeti feltételei és lehetőségei, 

környezettől függő életmódok 

összehasonlítása, hagyományai, a gazdasági 

környezet változásai, idegenforgalmi vonzerő, 

 

 

 

A hazai társadalmi-gazdasági élet földrajzi 

jellegzetességeinek felismerése tanári 

irányítással aktualitások alapján.  

 

Magyarország földjének részletes 

megismerése, kitekintéssel a Kárpát-medence 

egészére.  

 

Tájékozódás Magyarország térképén.  

Jellegzetességek felismerése.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok, a 

környező tájak környezeti állapotának hatása 

a hazai környezetre, a problémák kezelése. 

Éghajlati elemek változásai, éghajlat-

módosító tényezők, éghajlatok jellemzői, 

társadalmi- gazdasági hatások hazai és 

regionális példák alapján. 

A Kárpát-medence és hegységkerete mint 

természet- és társadalom-földrajzi egység: a 

medencejelleg érvénysülése a természeti 

adottságokban, hatás a gazdasági életben. A 

tájak természeti, kulturális, néprajzi, 

gazdaságtörténeti és környezeti értékei, 

átalakulása.  

A magyarság által lakott, országhatáron túli 

területek, tájak közös és egyedi vonásai.  

A Magyarországon és az országhatárokon 

kívül élő magyarok viszonya és jogai a közös 

kultúrához, nyelvhez. 

A hazánkkal szomszédos országok földrajzi-

környezeti jellemzői, jelentőségük a világban, 

társadalmi- gazdasági kapcsolataik hazánkkal. 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyes hazai országrészek, tájak hasonló és 

eltérő földrajzi jellemzőinek érzékelése, azok 

okainak és következményeinek felismerése. 

A Magyarországon és az országhatárokon 

kívül élő magyarok viszonya és jogai a közös 

kultúrához, nyelvhez. 

 

 

 

 

A hazánkkal szomszédos országok 

társadalmi- gazdasági kapcsolatai hazánkkal. 

 

 

 

Fogalmak 

Éghajlati övezet  

Kárpát-medence   

Vízrajz   

Természeti erőforrás, környezetvédelem, pazarlás  

Ipari körzet, gazdasági körzet  

Néphagyomány, népművészet, világörökség 
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NAT témakör 

Tájékozódás a regionális és a globális földrajzi, 

környezeti folyamatokról- A földrajzi tér regionális 

szerveződése 

4 óra  

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Közép-Európa többi országának megismerése, kapcsolatok hazánkkal.  

A közvetlen környezet társadalmi-gazdasági életének, a társadalmi-

gazdasági élet tájanként eltérő természeti feltételei és lehetőségei 

összefüggéseinek megismertetése a tantárgy eszközeivel. 

Tájékozódási képesség fejlesztése. 

Környezeti érzékenység erősítése. 

A természet szépségének felismertetése. 

Érdeklődés felkeltése idegen tájak iránt. 

Fogalomalkotó, analitikus és kauzális gondolkodás, képzelet 

fejlesztése.  

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Közép-Európa többi országának megismerése, kapcsolatok hazánkkal.  

Környező országok elhelyezkedése Euróba térképén belül 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Közép- Európai országok 

természetföldrajzi jellemzői (fekvés, határok, 

domborzat, felszínformálódás, éghajlat, 

vízrajz, természetes élővilág, talaj, tájak); 

társadalom-földrajzi sajátosságai (népesség, 

települések, életmódok, termelés, 

kereskedelem, infrastruktúra); környezetei 

állapota (problémák, lehetséges megoldások, 

védett értékek);  

Megfigyelés, illetve filmes illusztrációk 

segítségével, szemelvények, útleírások, képek 

alapján helyes földrajzi képzetek kialakítása a 

földfelszínről.  

 

 

Ismeretek gyűjtése, rendszerezése.  

 

 

Közép- Európa földrajzi-környezetei 

jellemzői ok-okozati összefüggéseikben: 

természetföldrajzi kép (fekvés, határok, 

domborzat, felszínformálódás, éghajlat, 

vízrajz, természetes élővilág, talaj, tájak); 

társadalom-földrajzi kép  

 

 

 

 

Domborzati formák önálló felismerése, a 

kialakult földrajzi képzetek szóbeli leírása.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Európai Unió fő céljainak, értékeinek 

megismerése földrajzi- környezeti 

nézőpontból.  

Az együttműködések szükségességének 

felismerése. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

(népesség, települések, életmódok, termelés, 

kereskedelem, infrastruktúra; környezeti kép 

(állapot, problémák, lehetséges megoldások).  

Az Európai Unió mint gazdasági szerveződés 

Gazdaságunk és kapcsolataink Közép-Európa 

országaival 

Fogalmak 

Európa, Közép-Európa 

Vízrajz 

Természeti erőforrás, környezetvédelem, pazarlás 

Ipari körzet, gazdasági körzet 

Külkereskedelem 

Idegenforgalom 

 

NAT témakör 

Tájékozódás a regionális és a globális földrajzi, 

környezeti folyamatokról- A földrajzi tér regionális 

szerveződése 

folyamato

s  

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Fogyasztói szokások tudatosítása, a tudatos fogyasztói magatartás 

erősítése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Fogyasztói szokások tudatosítása, a tudatos fogyasztói magatartás 

erősítése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Globális problémák 

 

Az életminőség különbségeinek példái: az 

éhezés és a szegénység által leginkább 

veszélyeztetett országok, térségek; az 

urbanizálódás folyamata és jelenségei.  

Fenntarthatóság 

 

 

Fogyasztási szokások változása; 

környezettudatosság, energiatakarékosság, 

hulladékkeletkezés, szelektív hulladékgyűjtés, 

biotermékek; személyes és közösségi 

cselekvési lehetőségek; tudatos vásárlói 

magatartás.  

 

 

A természeti környezet közvetlen és közvetett 

hatásainak felismerése a múlt és a jelen 

társadalmi-gazdasági folyamataiban konkrét 

hazai és külföldi példák alapján, vizuális 

források segítségével. 

 

Ismerje a fogyasztói társadalom fogalmát és 

tudja önállóan jellemezni.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Védett hazai és nemzetközi természeti értékek 

példái. 

 

Képek, filmek, személyes tapasztalatok 

alapján példák felismerése, gyűjtése. 

Összehasonlítás, megbeszélés, esetleg vita. 

Fogalmak 
Környezettudatosság, energiatakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés, 

biotermék.  

 

BIOLÓGIA 

 

 

NAT témakör Anyag, energia, információ 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A megismerő képesség, a kommunikációs képesség fejlesztése.  

Ok-okozati összefüggések felismerése.  

Kooperatív technikák.  

IKT-eszközök alkalmazása.  

Gyűjtőmunkák.  

A természetben zajló kölcsönhatások, erők, biológiai információk 

ismerete.  

Önálló, kitartó munkavégzés, együttműködő képesség fejlesztése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes egyszerű kísérletek elvégzésére é meg tudja segítséggel 

magyarázni azokat 

Felismeri és érti a táplálkozás, légzés szerepét a szervezet 

energiaellátásában 

Felismeri és értelmezi a biológiai információ szerepét az 

önfenntartásban és fajfenntartásban 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Anyag 

 

Az élő rendszerek anyagi összetétele. 

Kölcsönhatások, erők. 

Az élőlények alkalmazkodása a gravitációhoz 

(súly, súlytalanság problémája).  

 

Egyszerű kísérletek végzése (nyomás, 

közegellenállás, felhajtóerő).  

 

Testfelépítésbeli alkalmazkodások a 

különböző közegben élő állatoknál (pl. 

áramvonalas hal, úszóhólyag, szőrős talp, 

csőrtípusok, lábtípusok stb.). 

 

 

 

 

Egyszerű kísérletek végzése és értelmezése. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Energia  

 

A napfény és a földi élet összefüggése. 

Fotoszintézis.  

Táplálkozás, légzés szerepe a szervezet 

energiaellátásában.  

Az állatok hőháztartása, testhőmérséklet 

szabályozása. 

A mozgás, az életmód és az energiaszükséglet  

(ragadozók – sebesség; növényevők – 

menekülés). 

Anyag- és energiaforgalom felismerése. 

Példák felidézése a természeti 

körfolyamatokról. 

Gyűjtőmunka.  

Állandó és változó testhőmérsékletű állatok 

csoportosítása.  

Példák keresése, összefüggések felfedezése a 

mozgás, az életmód és energiaszükséglet 

között. 

 

Információ  

 

A környezeti jelzések és érzékelésük biológiai 

jelentősége.  

(Tollazat, illatok, mozgásképek, testbeszéd, 

viselkedési formák különböző szituációkban, 

hangjelzések.) 

Az élőlények különböző 

alkalmazkodóképességének felismerése 

(tűrőképesség, fajok és életfeltételek). 

 

A biológiai információ jelentőségének 

felismerése. 

Példák gyűjtése.  

Enciklopédiák, lexikonok használata. 

Gyűjtőmunka, növénytani kísérletek. 

 

 

 

Táplálékláncok készítése.  

 

 

 

Legyen képes önálló csoportosításra 

szempontok alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A biológiai információ szerepe az 

önfenntartásban és fajfenntartásban. 

A biológiai sokféleségben rejlő információ. 

 

 

 

 

 

Fogalmak 

Alkalmazkodás, gravitáció, testbeszéd, hang-, szín-, illatjelzés, 

tűrőképesség, önfenntartás, fajfenntartás, állandó testhőmérséklet, változó 

testhőmérséklet, az élő szervezet energiaellátása, fotoszintézis, biológiai 

információ.  
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NAT témakör Rendszerek 7 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Térbeli, időbeli tájékozódás képességének erősítése.  

A kommunikációs képesség, analizáló, szintetizáló képesség, kauzális 

gondolkodás fejlesztése.  

Finommotorika fejlesztése.  

Hálózatok az élővilágban: összefüggések felfedezése, önálló 

információszerzés, együttes munkában részvétel. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes alkalmazni a tanult földrajzi ismereteket 

Segítséggel értelmezi az élővilág törzsfejlődésének időskáláját 

Kapcsolatot talál a természetföldrajzi környezet és az élővilág között 

Szűkebb, tágabb kapcsolatrendszerek összefüggésének felismerése, az 

alá-fölérendeltség viszonyainak értelmezése. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tér és idő 

 

Az élővilág méretskálája (a szerveződési 

szintek összevetése). 

Vizsgálatok mikroszkóppal, nagyítóval. 

Rendezések, csoportosítások, hasonlóságok, 

különbségek felfedezése. 

 

Az életközösségek térbeli elrendeződése 

(zonalitás földrajzi szélesség és tengerszint 

feletti magasság szerint). 

Földrajzi ismeretek alkalmazása. 

 

 

Az élővilág törzsfejlődésének időskálája, 

jelentősebb eseményei. 

(Földtörténet – első élőlények megjelenése). 

A törzsfejlődés időskálájának ábraelemzése.  

A földtörténeti eseményekről szemléltető 

filmek megtekintése, animációk elemzése.  

Grafikonértelmezés. 

 

 

A biológiai óra fogalma, példái (az élő 

szervezetek belső szabályozottsága, 

ciklikusság öröklött és tanult 

megnyilvánulásai). 

 

Példák gyűjtése az emberek és az állatok 

életéből (életkori szakaszok és a kapcsolódó 

biológiai történések). 

 

 

 

Rendezések, csoportosítások, hasonlóságok, 

különbségek felfedezése. 

 

 

 

 

 

 

Összefüggések felfedezése az életközösségek 

és a helyük között. 

 

 

 

 

A törzsfejlődés időskálájának ábraelemzése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Az élő szervezet belső szabályozásának 

értelmezése segítséggel. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

 

Rendszer, rendszer és környezete 

A sejt, a szervezet és az életközösség, mint 

rendszer (elemek és kapcsolatok). 

Ábrák, képek, modellek, makettek 

összeállítása (puzzle).  

 

A környezet fogalma, a rendszer és környezet 

kapcsolata, biológiai értelmezése a sejt, 

egyed, életközösség és a bioszféra szintjén. 

Az élőlények, élettelen összetevők válogatása, 

rendezése, csoportosítása adott szempontok 

szerint. 

 

A természetföldrajzi környezet és az élővilág 

összefüggései. 

 

Példák keresése az élőlények 

alkalmazkodására a természetföldrajzi 

környezethez. 

 

 

Szerveződési szintek, hálózatok  

 

A biológiai szerveződés szintjei (egyed alatti 

és feletti).  

A szintek közötti kapcsolatok.  

(Moszatok szerepe a légkör 

oxigénháztartásában.)  

Hálózati elv az élővilágban, biológiai 

hálózatok. 

 

 

 

 

 

 

Rész-egész kapcsolatának, szerepének 

megértése elemi szinten. 

 

 

 

 

 

Szűkebb, tágabb kapcsolatrendszerek 

összefüggésének felismerése, az alá-

fölérendeltség viszonyainak értelmezése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értse a természetföldrajzi környezet és az 

élővilág összefüggéseit. 

 

Tudjon példát hozni a szintek közötti 

kapcsolatokra. 

Fogalmak 
Méretskála, szerveződési szint, földtörténeti kor, baktérium, moszat, 

szervezet, életközösség, biológiai hálózat. 
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NAT témakör A felépítés és működés kapcsolata 7 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A megismerő képesség, a kommunikációs képesség, a 

problémamegoldó gondolkodás, a kauzális gondolkodás fejlesztése.  

A tér-, időbeli tájékozódás erősítése.  

A kémiai ismeretek felhasználása az egészséges életmód 

kialakításában.  

A Föld övezetessége és az ott kialakuló jellegzetes növény- és 

állatvilág közötti összefüggés felismertetése.  

Az élővilág egyszerű rendszerezése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismer szerves és szervetlen anyagokat 

Tisztában van a víz biológiai szerepével 

Ismeri a növények és állatok általános jellemzőit 

Értelmezi a táplálkozási piramist 

Értelmezi a napsugárzás és a földi élet közötti összefüggést 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Anyagok 

 

 

A víz biológiai szerepe. 

 

Vizes élőhelyek felsorolása. 

Érdekességek gyűjtése a különböző élőlények 

szervezetében előforduló vízmennyiségről. 

Példák keresése a víztakarékos növényekről, 

állatokról (teve, kaktusz). 

Növénygondozás, állatgondozás (tiszta ivóvíz 

fontosságának belátása, csíráztatás – öntözés 

csapvízzel). Kísérlet desztillált vízzel. 

 

Az élőlényeket felépítő szervetlen és szerves 

anyagok (víz, ásványi anyagok, szénhidrátok, 

zsírok és olajok, fehérjék, vitaminok) alapvető 

szerepe. 

 

 

 

Az élelmiszerek összetétele, tápértéke, az 

egészséges étrend (tápanyag, tápérték, 

termékösszetétel). 

 

Az élelmiszerek összetételének 

tanulmányozása, tápanyag-összetételük 

elemzése. 

 

 

 

 

 

Ismerjen vizes élőhelyeket és ott élő 

élőlényeket. 

 

 

 

 

 

 

Szerves és szervetlen fogalmának 

értelmezése. 

 

 

 

 

 

 

 

Tudatos fogyasztói magatartás gyakorlása. 

Élelmiszerek válogatása, ennek fontossága a 

hiánybetegségek esetén. 

Napi, heti étrend összeállítása. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Receptgyűjtemény készítése, főzési 

gyakorlatok csoportmunkában. 

 

 

Táblázatok tanulmányozása, ábraelemzés. 

Életszerű példák keresése a „só-víz háztartás” 

egyensúlyi állapotára (szomjúság oka). 

 

Élőlények 

 

A sejt felépítése (növényi, állati). 

A növényi és állati szövetek fő típusai. 

 

Mikroszkópos vizsgálatok a sejtek 

felépítésére.  

Növényi és állati sejt összehasonlítása. 

 

 

Baktériumok, vírusok. 

Olvasmányelemzés, szövegértés. 

 

Gombák (egy kalapos gomba példáján). 

A gombák elhelyezkedése az élőlények 

csoportjai között. 

A kalapos gomba vizsgálata, összehasonlítása 

más növényekkel. 

Hasonlóságok, különbségek felfedezése. 

Vizsgálódás nagyítóval. 

 

Növények és állatok általános jellemzői 

(testfelépítés, kültakaró, táplálkozás, légzés, 

szaporodás, életmód. 

 

Elemzés, összehasonlítás. 

 

 

Testfelépítés, életmód és környezet 

kapcsolata. 

Példák gyűjtése a természetből. 

 

Életközösségek 

 

Egyed feletti szerveződési szintek.  

Fajok egyedei közötti kapcsolatok (csoportos 

életmód: szerepek, rangsor, együttműködés). 

Magányos életmód. 

Fajok közti kapcsolatok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a sejt felépítését. 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes segítséggel szövegek 

értelmezésére. 

 

 

A gombák elhelyezkedése az élőlények 

csoportjai között. 

 

 

 

 

 

Néhány jellegzetes növény és állat vizsgálata 

adott szempontok szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kölcsönös egymásrautaltság felismerése és 

értelmezése segítséggel. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Megfigyelés, elemzés az életközösség 

szerveződéséről, a fajok és az egyedek 

életéről. 

 

Az életközösségek belső kapcsolatai. 

Az élő és élettelen összetevők csoportosítása. 

 

 

A fajok közötti kölcsönhatások típusai egy-

egy konkrét példával (együttélés, versengés, 

élősködés). 

Filmek megtekintése, olvasmányok elemzése. 

Érdekességek, példák gyűjtése (egy-egy 

konkrét példa megbeszélése). 

 

 

Életközösségek táplálkozási kapcsolatai, 

hálózatai:  

 Táplálékláncok  

 Termelő szervezetek – növények 

 Fogyasztó szervezetek – állatok 

Lebontó szervezetek – baktériumok, gombák. 

Csoportosítások, táplálkozási hálózatok 

bonyolult rendszerének felismerése. 

Táplálékláncok készítése – különböző 

életközösségekben. 

 

Az állatok viselkedésformái (életmódok, 

életszakaszok, szituációk – táplálkozás, 

táplálékszerzés, párzás, védekezés). 

Megfigyelések az állatok viselkedésformáiról.  

Informatikai eszközhasználat. 

Információfeldolgozás (filmek, képek, 

könyvek). 

 

Biomok 

A Föld éghajlati övezeteinek jellemzői, a 

jellegzetes növényvilág kialakulása közötti 

összefüggés (pl. tajgaerdő fenyői, esőerdő). 

 

A növény és állatvilág alkalmazkodási módjai 

az éghajlati viszonyokhoz (pl. az állatok 

kültakarója, a növények gyökérzete, levelei).  

A biomok főbb jellemzői, területi 

elhelyezkedésük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megfigyelések, egyszerű vizsgálatok terepen, 

kirándulások alkalmával.  

 

 

 

 

 

 

 

Táplálkozási piramis értelmezése. 

Körfolyamatok, egyensúly összefüggéseinek 

felismerése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudjon rendszerezni, csoportosítani adott 

szempontok szerint.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az élővilág rendszerezése (egysejtűek, 

növények, állatok, gombák) 

 

Az élővilág elsődleges csoportokra való 

felosztása. 

Főbb rendszertani csoportok: faj, évfolyam, 

törzs. 

Egysejtűek. 

Növények országa. 

Állatok országa. 

Gombák országa. 

 

 

Az élővilág fajgazdagsága, ennek jelentősége. 

Evolúció (közel 2 millió ismert és ugyanennyi 

ismeretlen faj). 

Érdekességek, szemelvények feldolgozása. 

 

 

Nap, Naprendszer 

 

 

A napsugárzás és a földi élet közötti 

összefüggés (hősugárzás, fénysugárzás). 

Fotoszintézis. 

Szűk és tág tűrőképességű fajok, 

alkalmazkodás módjai. 

Szemelvényfeldolgozás, elemzés, értelmezés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eddig tanult növény- és állatfajok 

csoportosítása megadott szempontok szerint. 

Növény- és állathatározó könyvek 

tanulmányozása.  

Hasonlóságok, különbségek felismerése, 

általánosítás, rendszerbe sorolás. 

Táblázatalkotások. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefüggések felfedezése, példák sorolása 

megadott szempontok szerint. 

Fogalmak 
Víz, szerves, szervetlen anyag, tápanyag, vitamin, a szervrendszer 

felépítése, egyed és faj, tápláléklánc, evolúció, fotoszintézis.  
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NAT témakör Állandóság és változás 11 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Természettudományos ismeretszerzési képességei fejlődjenek.  

Az önálló ismeretszerzési képességei fejlődjenek.  

Képes legyen tapasztalatok, eredmények megfogalmazása szóban, 

rögzítésére írásban, rajzban.  

Aktív részvétel vizsgálatokban, mérésekben, kísérletezésekben. 

Kooperatív technikák alkalmazása.  

Az élettelen természetben bekövetkező fizikai, kémiai, biológiai 

változások ismereteinek bővítése.  

Algoritmikus gondolkodás fejlesztése, technikai készség és kreatív 

képesség fejlesztése, a természet iránti pozitív attitűd erősítése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Átlátja az élőlények életében bekövetkező változásokat a környezet 

fizikai és kémiai hatásaira 

Megérti a globális természeti problémákat és következményeiket 

Ismeri az élettani folyamatok hatását a vérnyomásra, pulzusra, 

vércukorszintre. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Állapot 

 

Az életközösségek állapotának jellemzése. 

Élőhelyek, s az ott élő, egymással 

kapcsolatban álló élőlények (növények, 

állatok). 

Közvetlen tapasztalatszerzés kirándulásokon.  

Vizsgálódások. 

 

Sajátos élő és élettelen környezeti feltételek 

(fajok egyedei közötti, fajok közötti, élő és 

élettelen összetevők közötti kapcsolatok). 

 

Az élő és az élettelen világ közötti 

összefüggések feltárása konkrét példák 

alapján. 

 

Önszabályozás, viszonylagos egyensúly-

megújulás. 

Információs eszközök használata. 

 

Az ember hatása a bioszférára (káros és 

hasznos beavatkozások). 

 

Változás 

 

 

Az élőlények mozgásának fizikai jellemzése 

(erő, munkavégzés). 

 

 

 

 

Legyen képes információk gyűjtésére 

életközösségek állapotáról különféle 

információs eszközökkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értse a globális természeti problémákat és 

következményeiket. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az állatok mozgása: végtagok, 

mozgásszervek, mozgásfajták. 

Gyűjtőmunka, csoportosítás. 

 

Az élőlények hőháztartását befolyásoló fizikai 

változások (hőáramlás, hővezetés, 

hőszigetelés, hősugárzás). 

Táplálkozás – belső energia.  

Hőszigetelés (szőrzet, zsírréteg, faggyús 

tollazat, pehelytollak). 

Téli álom: életfolyamatok lassulása.  

Környezeti hatások – napsugárzás. 

Csoportos életmód – egymás melengetése 

(pingvinek stb.). 

Nagy melegben – párologtatás, fokozott 

hőleadás. 

 

Az életfolyamatokat kísérő elektromos 

változások példái (EKG, EEG). 

Érdekességek, információk feldolgozása 

könyvekből, lexikonokból, filmekről, 

internetről.  

Személyes tapasztalatok feldolgozása.   

 

Fotoszintézis és a légzés lényege. 

A termelő szervezetek (növények) szerves 

anyag előállítása, oxigéntermelése 

(energiamegkötés). 

 

Kísérletek végzése a fotoszintézisre és 

légzésre.  

Táplálékláncok készítése. 

Rajzos ábrák elemzése. 

 

Szénhidrátok szerepe az élővilág 

energiaellátásában. 

Tápanyagok elégetése a szervezet sejtjeiben 

(lassú égés, energia-felszabadulás).  

Az oxigén az égés feltétele. 

 

Az élettani folyamatok hatása a 

vérnyomásra, pulzusra, vércukorszintre. 

Életmód, táplálkozás, mozgás, aktivitás, 

pihenés, testi-lelki egyensúly. 

Körfolyamatok elemzése ábrák, képanyagok, 

filmek segítségével. 

 

Legyen képes példák rendszerezésére a 

növények, állatok mozgásairól.  

 

 

 

 

 

 

 

Lássa át az élőlények életében bekövetkező 

változásokat a környezet fizikai és kémiai 

hatásaira.  

Csoportosítások, elemzések, általánosítások.  

Összefüggések felismerése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudja értelmezni a fotoszintézist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egészséges életmód technikáinak 

alkalmazása. 

Ismerje a vérnyomásmérést, vércukorszint-

mérést, pulzusmérést. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Hosszabb idő alatt bekövetkező változások 

(leszármazás, rokonság, evolúció). 

Fejlődési folyamat és a mai élővilág 

sokfélesége (fajok, rokon fajok, családok, 

rendek, törzsek). 

Rendszertani alapismeretek. 

 

Folyamat 

A biológiai szabályozás lényege, 

mechanizmusai (pulzusszám, vérnyomás, 

testhőmérséklet). 

A szabályozott állandó állapot biológiai 

jelentősége. 

A működés egyensúlyi állapotának 

folyamatos biztosítása. 

 

A változatosság, sokféleség élménye, 

értékelése családon belül.  

Az élővilág sokféleségének megfigyelése.  

Csoportosítás, táblázatkészítés. 

 

 

 

 

 

Tudjon példákat mondani a fejlődési 

folyamatokra. 

 

 

 

 

A saját egészségi állapot iránti felelősség 

belátása. 

Fogalmak 

Önszabályozás, viszonylagos egyensúly, megújulás, globális természeti 

probléma, ivóvízkészlet, hőháztartás, belső energia, fotoszintézis, szerves 

anyag, evolúció, biológiai szabályozás.  

 

 

NAT témakör Az ember megismerése 36 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A megismerő képesség további erősítése.  

Kommunikációs képesség fejlesztése.  

Aktív részvétel kiscsoportos beszélgetéseken.  

Kauzális, problémamegoldó, analizáló, szintetizáló gondolkodás 

fejlesztése.  

Kooperatív technikák alkalmazása.  

Az ember szervrendszere, szervei és azok működésének megismerése.  

A betegségek és azok megelőzési módjainak ismerete.  

Törekvés erősítése az egészséges életmódra.  

Önismeret fejlesztése.  

A viselkedési és társadalmi normák, szabályok betartása.  

Az önfegyelem, a belátás képességének fejlesztése.  

Konfliktuskezelés.  

Agresszió elkerülése.  

Problémafeloldás segítése.  

Önzetlenség erősítése.  

IKT-eszközök használata. 
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A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismerje az ember szervrendszereit és segítséggel mutassa be 

Ismerje a mozgásszegény életmód következményeit 

Ismerje a táplálkozás szerveit, az emésztési folyamatokat 

Ismerje az érzékszerveket és funkcióikat 

Ismerje meg és segítséggel mutassa be az ember egyedfejlődését 

Törekedjen felelősségteljes magatartásra 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Testkép, testalkat, mozgásképesség  

Testalkat változása a növekedés során. 

Testkép-zavarok. 

Az ember szervrendszerei Szervek. 

Elhelyezkedésük.  

Mozgás: aktív és passzív szervrendszere.  

Mozgás és életmód kapcsolata.  

Normál testsúly tartása és a rendszeres 

mozgás. 

Gyakori mozgásszervi elváltozások, 

sérülések, és megelőzésük. 

 

Információgyűjtés. 

Ábraelemzés. 

Rendszeres, aktív sportolás. 

A mozgás és életmód kapcsolatának, 

összefüggéseinek feltárása. 

 

Táplálkozás: szervei, emésztési folyamatok.  

A tápcsatorna betegségei. 

A légzés: szervei, működése. 

A légzőszervek gyakori betegségei. 

Védekezés egyszerű gyógymódokkal. 

Keringés: szervei, működése. 

Kiválasztás szervei. 

 

Egyszerű ápolási technikák elsajátítása. 

 

Önfenntartás 

Érzékszervek. 

A bőr funkciói, bőrbetegségek, bőrápolás, a 

bőr védelme. 

A központi és környéki idegrendszer főbb 

részei. 

Érzékszervek: látás, hallás, egyensúlyszerv, 

ízlelés, szaglás szervei. 

Minőségi, mennyiségi táplálkozás. 

A táplálkozás hatása a keringésre, légzésre, 

anyagcserére.  

Idegi, hormonális szabályozás. 

 

 

 

 

Helyes, egészséges táplálkozás elsajátítása.  

Rendszeres tisztálkodás, megfelelő fogápolás 

fontosságának belátása. 

 

 

A mozgásszegény életmód következményei. 

 

 

 

 

Egészségmegőrző technikák gyakorlása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az emberi szervezet szervrendszerei és 

szervei működésének megismerése, 

betegségeik és megelőzési lehetőségeinek 

megismerése.  

 

 

 

 

 

 

 

Az érzékszervek és funkcióik ismerete. 

 

Részvétel az iskolai orvosi vizsgálatokon, 

szűrővizsgálatokon. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Szaporodás, egyedfejlődés  

Szaporodási szervrendszerek.  

Nemi jellegek. 

Menstruáció, szexualitás. 

A szexualitás egészségügyi szabályai, 

fogamzásgátlás.  

Méhen belüli fejlődés, születés, születés utáni 

élet.  

Semmelweis Ignác, az anyák megmentője. 

Beszélgetések az ember szaporodásáról.  

Megfelelő tájékoztató, felvilágosító 

kiadványok tanulmányozása. 

Információgyűjtés egészségügyi 

kiadványokból, filmekből, internetről. 

 

Egészség 

Orvosi ellátásokkal kapcsolatos ismeretek.  

Szűrővizsgálat, védőoltás. 

Az egészséges életmód megőrzéséhez 

szükséges életvitel.  

Alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretek. 

Betegjogok. 

 

Magatartás 

A személyiség összetevői, értelmi 

képességek, érzelmi adottságok, önismeret, 

önfejlesztés fontossága, viselkedési normák, 

szabályok szerepe.  

Családi és egyéni (személyi) kapcsolatok 

jelentősége. 

Tanulás szerepe. 

A serdülőkor érzelmi, szociális és 

pszichológiai jellemzői. 

Családi és iskolai agresszió, önzetlenség, 

alkalmazkodás, áldozatvállalás, 

konfliktuskezelés, probléma-feloldás. 

 

Csoportokban beszélgetések során önismeret 

fejlesztése.  

Konfliktuskezelések gyakorlása. 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje meg és segítséggel mutassa be az 

ember egyedfejlődését 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Részvétel szűrővizsgálatokon. 

A védőoltás elfogadása.  

Alapfokú elsősegélynyújtási ismeretek 

gyakorlása.  

 

 

 

 

 

 

 

Szabályok, normák szerepének elfogadása. 

A tanulás fontosságának tudatosulása. 

Felelősségteljes magatartás. 

 

Fogalmak 

Test, szervezet, szervrendszer, betegség, védekezés, megelőzés, 

szexualitás, orvosi ellátás, öröklődés, magatartás, önismeret, norma, 

szabály, serdülőkor.  
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KÉMIA 

 

 

NAT témakör Anyag, kölcsönhatás, energia, információ 7 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A megfigyelőképesség fejlesztése.  

A kommunikációs képesség, a motoros képességek, a kauzális 

gondolkodás, a rendszerező képesség fejlesztése. 

Feladattudat és szabálytudat erősítése.  

Aktív kísérletező attitűd.  

A kísérletezés szabályainak betartása.  

Az anyagok érzékelhető fizikai, kémiai tulajdonságainak felismerése.  

A periódusos rendszer legfontosabb elemeinek felismerése.  

Vegyszerek, élelmiszerek jelzéseinek ismerete, ok-okozati 

összefüggések felfedezése, hasonlóságok, különbségek felfedezése, 

problémafelvető képesség fejlesztése, értelmes cselekvés, a kritikai 

érzék fejlesztése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes az anyagok érzékelhető fizikai, kémiai tulajdonságainak 

felismerésére 

Képes a kísérletezés eszközeinek megismerésére 

Ismeri az elemek, keverékek, vegyületek fogalmát 

Ismeri a zsírban és vízben oldódás fogalmát 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Anyagok 

 

 

Balesetmentes kísérletezés.  

A kísérletezés eszközei. 

A kísérletezés a megismerés és felfedezés 

tevékenysége.  

A tárgyak anyagának minőségi és mennyiségi 

jellemzői. 

A hétköznapi életben gyakori keverékek, 

vegyületek és elemek. 

Keverékek, oldatok. 

 

 

A kísérletezés eszközeinek megismerése. 

Balesetmentes kísérletezés szabályainak 

megismerése és betartása.  

Az anyagok vizsgálata egyszerű kísérletekkel.  

Elemek, keverékek, vegyületek 

tulajdonságainak vizsgálata. 

Keverékek, oldatok készítése és 

szétválasztása, a kiinduló és keletkezett 

anyagok tulajdonságainak vizsgálata.  

Általánosítás, analízis, szintézis. 

 

 

 

 

Ismerjen hétköznapi életben gyakori 

keverékeket, vegyületeket és elemeket 

 

Ismerje a balesetmentes kísérletezés 

szabályait 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az alkotórészek arányai és a keletkezett 

anyagok tulajdonságai közti összefüggés 

felismerése (telítetlen, telített oldatok 

készítése). 

 

Vízben és zsírban oldódó anyagok.  

(Só, cukor, paprika, víz, zsír, olaj, benzin, 

aceton, körömlakk, alkohol). 

Vegyületek (víz, szén-dioxid, szén-monoxid, 

nátrium-klorid, nitrogén-klorid). 

Kísérletek végrehajtása különböző 

anyagokkal és oldószerekkel.  

Vízben és zsírban oldódó anyagok vizsgálata. 

Tapasztalatok megbeszélése, egyszerű 

folyamatábrák készítése.  

Tanári bemutató kísérlet (vízbontás) 

segítségével a vegyület-keverék fogalmának 

megértése, a különbségek felfedezése, 

tapasztalatok megbeszélése, a jelenségek 

értelmezése. 

 

A periódusos rendszer. 

Tájékozódás a periódusos rendszerben. 

Mengyelejev 

 

Fémes, nem fémes elemek tulajdonságai. 

A megfigyelt, létrehozott keverékek, 

vegyületek alkotórészeinek vizsgálata 

egyszerű modellek segítségével, az elemek 

csoportosítása tulajdonságaik alapján. 

 

Vegyületek csoportosítása.  

Fém, fém-oxid-bázis, nemesfém, nemesfém-

oxid – sav, sók. 

Indikátoros vizsgálatok (citromlé, ecetes víz, 

szappan, sóoldat, cukoroldat).  

Lúgos, savas kémhatás.  

Balesetvédelem. 

A hétköznapi életben használt savak, lúgok 

indikátoros vizsgálata.  

Kölcsönhatások, erők 

Molekula, atom, atommag (az atomok 

felépítése, legelemibb szinten, csak 

érdekességként). Kísérletek, vizsgálatok 

nagyítóval, mikroszkóppal. 

A fizikai és kémiai változások 

megkülönböztetése. 

Ismerje a telítetlen és telített oldat fogalmát 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a zsírban és vízben oldódás fogalmát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segítséggel értelmezze a periódusos rendszer 

felépítését 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegyületek csoportosítása.  

 

 

Néhány háztartási vegyszer vizsgálata, 

tapasztalatainak elemzése, kémiai 

alkotórészek, hatások szempontjából.  

Balesetmentes vegyszerhasználat elsajátítása. 

 

 

Elemi szintű ismeretek szerzése az anyagok 

szerkezetéről, felépítéséről 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fizikai változások (alak, hőmérséklet, 

halmazállapot, térfogatváltozások, kémiai 

változások.  

Egyesülés, égés, bomlás.  

Közömbösítés: sav + lúg =  

só + víz.  

Sav-bázis reakciók:  

nátronlúg + sósav =  

konyhasó + víz 

meszes víz + szénsav =  

mészkő + víz (cseppkőbarlang). 

Energia  

A fizikai és kémiai változások 

energiaviszonyai hétköznapi példákban. 

Halmazállapot-változás, oldódás, tűzgyújtás. 

Egyszerű kísérletekkel, mérésekkel az 

energiaváltozások vizsgálata. 

 

Információ  

Az elemek és vegyületek kémiai jelölése. 

Vegyjel, néhány elem vegyjele.  

Szóegyenletek 

(Pl. NaOH, vagyis nátrium-hidroxid; NaCl, 

vagyis konyhasó; HCl, vagyis sósav stb.). 

 

A periódusos rendszer legismertebb 

elemeinek keresése, fémes, nemfémes 

csoportosítása.  

Figyelmeztető, veszélyt jelző piktogramok 

értelmezése (méregjel). 

Gyakorlati példák keresése, elkészítése.  

Receptek gyűjtése, befőzési, tartósítási módok 

keresése (cukorszirup, sóoldat). 

Ismerje és segítséggel értelmezze az 

egyesülés, égés, bomlás fogalmát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes önálló fogalomalkotásra a 

halmazállapot-változással kapcsolatban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élelmiszerek, vegyszerek tájékoztatójának 

értelmezése, a tanult vegyszerek 

szóegyenletének megismerése.  

 

Fogalmak 
Kísérletezés, kísérleti eszköz, szerves és szervetlen anyag, fizikai és kémiai 

változás, folyamat, só, sav, bázis, elemi összetétel, elem, fotoszintézis.  
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NAT témakör Rendszerek 8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A megismerő képesség, kommunikációs képesség, a kauzális 

gondolkodás fejlesztése. 

Finommotorika fejlesztése.  

Aktív részvétel kísérletekben, balesetmentes kísérletezés.  

A tűzoltás különböző módjainak ismerete.  

Információs jelek ismerete és alkalmazása.  

A természeti rendszerek felépítésében legfontosabb anyagok ismerete.  

Épített rendszerek fogalmának ismerete.  

Képzelet, fantázia, kreativitás fejlesztése.  

Kooperatív technikák alkalmazása, összehasonlítás, elemzés 

gyakorlása, ok-okozati összefüggések felfedezése. 

IKT-eszközök használata. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Fogalma van az atomok és molekulák méretéről 

Ismeri a fizikai és kémiai tulajdonságok összefüggéseit 

Ismeri az égés feltételeit 

Ismeri a tűzoltás módjait 

A bomlás-redukció lényegének elemi szintű értelmezése 

Fotoszintézis fogalmának ismerete 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tér, idő, nagyságrendek 

Az atomok, molekulák mérete. 

Mikroszkópos vizsgálatok végzése (vízminta, 

hagymanyúzat…). 

A méretek látható, majd érzékszervekkel fel 

nem ismerhető tartományának érzékelése 

ábrák, filmek, internetes információk 

segítségével. 

 

 

Anyagmennyiség. 

Tömény és híg oldatok. 

 

Keverékek, oldatok összetevőinek vizsgálata 

mérésekkel. 

Hígítás- és sűrűsítés-gyakorlatok végzése. 

 

Rendszer, rendszer és környezete 

 

Egy-egy használati tárgy előállítása (papírból, 

fából, műanyagból, nádból játékok, 

dísztárgyak készítése). 

A fizikai, kémiai tulajdonságok 

összefüggései. 

 

 

 

Mikroszkópos vizsgálatok végzése 

segítséggel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldatok készítése segítséggel 

 

 

 

 

 

Ismerje a fizikai, kémiai tulajdonságok 

összefüggéseit. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Ajándékok, dísztárgyak előállítása során a 

kiinduló anyagok tulajdonságainak vizsgálata, 

a megmunkálás lehetőségeinek felismerése, 

eszközhasználat. 

 

A kísérleti berendezés rendszerként való 

működése.  

Sorrendiség, funkció, alá-, fölérendeltségi 

viszonyok (pl. hevítés: fémtálca, kémcsőfogó, 

hőmérő, kémcsőállvány, hőforrás). 

 

Az égés feltételei. 

Tűzoltási lehetőségek.  

Az égés veszélyeire felhívó információs jelek 

(a dohányzás tiltása, tűzveszélyes hely, 

robbanásveszély). 

 

A tűzoltás lényegének megbeszélése a 

feltételek alapján. 

A különböző tüzek oltási módjainak 

megismerése.  

Szituációs gyakorlatok, teendők tűz esetén, 

tűzoltás, riasztás, a védekezés, megelőzés 

teendőinek ismerete.  

A tűzriadó gyakorlatain részvétel. 

 

Természeti rendszerek 

A növények életéhez szükséges tápanyagok 

kémiai tulajdonságai (víz-, szén-dioxid-, 

oxigén-, kiegészítésként nitrogén-, foszfor-, 

káliumigény).  

Fotoszintézis. 

Szemléltető képek, ábrák segítségével a 

rendszer elemeinek, a körfolyamatokban 

történő változásainak, átalakulásának 

értelmezése, megbeszélése (pl. oxigén – 

széndioxid). 

A Nap energiája fontosságának felismerése a 

földi élet működésének szempontjából. 

 

A talaj tápanyagtartalmának természetes és 

mesterséges utánpótlása (trágya, műtrágya). 

 

Az állatok és az ember életéhez szükséges 

anyagok (szénhidrátok, szőlőcukor, 

keményítő, rostok /cellulóz/, zsírok, olajok, 

fehérjék, szerves savak, csersav, citromsav, 

víz, oxigén, ásványi anyagok). 

 

 

 

Az égés feltételeinek ismerete. 

 

 

 

 

 

 

A használt kísérleti eszközök részeinek 

megismerése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az égés veszélyeire felhívó információs jelek 

felismerése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoszintézis fogalmának ismerete. 

Bemutatása segítséggel. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

Épített rendszerek 

Fémek általános jellemzői, előállításuk (vas, 

alumínium, réz…). 

Vas- és alumíniumkohászat. 

Fontosabb ötvözetek (acél, sárgaréz, 

bronz…). 

 

Tapasztalatok gyűjtése egyszerű kísérletek 

alapján a legismertebb fémek 

tulajdonságairól. 

Ábrák, képek, filmek segítségével elemi 

ismeretek szerzése a fémek előállításáról. 

 

Korrózióvédelem (festés, olajozás, ötvözés, 

rozsdamentes acél). 

 

Megfelelő korrózióvédelmi eljárások 

ismerete.  

Tűzvédelmi plakátok készítése. 

 

Tapasztalati úton ismeretek szerzése a talaj 

tápanyagtartalmának pótlására cserepes 

virágok esetén, kiskertekben, földeken. 

 

 

 

 

Legfontosabb tápanyagaink tulajdonságainak 

vizsgálata irányított kísérletek alapján. A 

tapasztalatok elemzése, rögzítése írásban.   

 

 

 

 

 

Az alapanyag és előállított fém közti változás 

megértetése (a bomlás-redukció lényegének 

elemi szintű értelmezése). 

 

Fogalmak 
Molekula felépítése, oldatfajta, tűz, fotoszintézis, testfelépítő anyag, 

tápanyag, hőhatás, korrózióvédelem, oxidáció, fotoszintézis.  

 

NAT témakör Felépítés és működés kapcsolata 3 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Aktív részvétel a tanulói kísérletekben.  

Az analizáló, szintetizáló képesség, a kauzális gondolkodás, a 

kommunikációs képesség fejlesztése.  

Kooperatív technikák alkalmazása.  

Az információszerzés lehetőségeinek bővítése.  

IKT-eszközök használata.  

Praktikus kémiai ismeretek alkalmazása a háztartásokban.  

Képzelet fejlesztése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 Szerves és szervetlen anyagok fizikai és kémiai tulajdonságainak 

megismerése, elsajátítása.  

Ismeri a földi vízkészlet különböző formáit 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

Szervetlen és szerves anyagok  

 

 

A mindennapokból ismert anyagok (elemek, 

fémek, ötvözetek, sók, savak, bázisok, 

természetes és mesterséges anyagok) fizikai 

és kémiai tulajdonságai. Felhasználásuk.  

 

Ércek, ásványok, hegységképző kőzetek. 

 

Elemi ismeretek a Föld anyagairól, a 

hegységképződésekről, a különböző kőzetek, 

ásványok, ércek előfordulásáról.  

 

Az időjárás  

 

A földi vízkészlet különböző formái 

(tengervíz, édesvíz, ásványvíz, gyógyvíz, 

esővíz). 

 

Különböző vízminták vizsgálata összetétel, 

tisztaság szerint.  

Ásványvizek tájékoztatóinak olvasása, 

tartalmak összehasonlítása. 

Ismeretek gyűjtése a hazai gyógyvizek 

előfordulásairól, gyógyító hatásairól 

filmekből, turisztikai magazinokból, 

internetről.   

 

A víz körforgása (tengervíz-esővíz 

kapcsolata). 

Sóoldat bepárlása, desztillálása által az 

összefüggések felfedezése, megértése. 

 

A levegő kémiai összetétele (nitrogén, oxigén, 

szén-dioxid, nemesgázok). 

 

 

 

Szerves és szervetlen anyagok fizikai és 

kémiai tulajdonságainak megismerése, 

elsajátítása. 

 

Elemi ismeretek a Föld anyagairól, a 

hegységképződésekről, a különböző kőzetek, 

ásványok, ércek előfordulásáról.  

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a földi vízkészlet különböző formáit 

 

 

 

 

 

Legyen képes adatközlő információk 

értelmezésére 

 

 

 

 

 

Értse a víz körforgásának folyamatát 

 

 

 

 

 

Fogalmak 

Szerves és szervetlen anyag, elem, természetes és mesterséges anyag, érc, 

ásvány, kőzetek, vízkő, vízkeménység, vízlágyítás, vízkőoldás, ásványvíz, 

gyógyvíz, tengervíz, édesvíz, a levegő kémiai összetétele, Naprendszer.  
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NAT témakör Állandóság, változás 13 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Aktív részvétel a kísérletekben, balesetmentes kísérletezés szabályainak 

betartása.  

A kommunikációs készség, a kauzális gondolkodás, a 

problémamegoldó gondolkodás, a finommotorika fejlesztése.  

Információszerzés bővítése.  

IKT-eszközök használata.  

Ismeretek szerzése egyirányú és megfordítható változásokról, kémiai 

folyamatokról.  

Körfolyamatok értelmezése, ok-okozati összefüggések felismerése, az 

elképzelés, következtetés, általánosítás képességének fejlesztése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri a hőmérséklet és a nyomás fogalmát 

Ismeri a telített oldat, oldódás, kristályosodás fogalmát 

Reduxi folyamatok fogalmának ismerete 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A rendszer állapota és változásai  

A hőmérséklet és nyomás, mint állapotjelző 

(víz, levegő). 

Összefüggések keresése, felfedezése a 

folyékony és légnemű anyagok 

hőmérsékletváltozása és nyomásviszonyai 

között. 

Példák gyűjtése a nyomás és a hőmérséklet 

kapcsolatáról a hétköznapi életből, pl. a 

kávéfőző, kukta, hőlégballon, gőzgép, 

gőzmozdony, gőzhajó működéséről. 

Változások 

Kémiai reakciók többféle szempont szerint:  

 gyors-lassú 

 egyesülés-bomlás. 

Oxidáció-redukció (redoxi folyamatok), 

sav-lúg. 

 

A gyors és lassú égés, feltételei, 

kísérőjelenségei ismerete.  

Tűzvédelmi alapismeretek elsajátítása, 

betartása.  

Alkotórészek vizsgálata vízbontás esetén.  

Hidrogén égésének megfigyelése.  

Durranógáz-próba megfigyelése. 

A kiinduló anyag és a keletkezett anyagok 

vizsgálata, a folyamat lépéseinek rögzítése. 

Változások iránya  

 

Ismeri a hőmérséklet és a nyomás fogalmát és 

példákat tud rá mondani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reduxi folyamatok fogalmának ismerete 

 

 

 

 

Tűzvédelmi követelmények ismerete és 

betartása 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Egyirányú, megfordítható változások, 

körfolyamatok értelmezése. 

Szén égetése – szén-dioxid 

Szénsav előállítása, bomlása 

Kénessav előállítása, bomlása 

Mészégetés-mészoltás 

Mészkő oldása – cseppkőképződés stb. 

 

Egyensúly  

Telített oldat, oldódás, kristályosodás. 

Halmazállapot-változások 

Só-, cukor-, timsókristály készítése. 

Okok keresése – a hőmérséklet függvényében 

az egyensúlyra való törekvés felfedezése. 

 

 

 

 

Egy-egy példán keresztül a kémiai 

folyamatok irányának bemutatása, segítséggel 

a tapasztalatok megbeszélése, a folyamatok 

értékelése. 

 

 

egyszerű kísérletek elvégzése segítséggel 

Fogalmak 

Hőmérséklet, nyomás, kémiai reakció, gyors égés, lassú égés, egyesülés, 

bomlás, oxidáció, redukció, sav-lúg, szénsav, széndioxid, kénsav, 

kénessav, sósav, salétromsav, mészégetés, mészoldás, telített-, telítetlen 

oldat.  

 

NAT témakör Az ember megismerése és egészsége 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A kommunikációs képesség fejlesztése, a problémamegoldó és kauzális 

képesség fejlesztése, mérlegelő képesség fejlesztése.  

Ismeretek bővítése az egészséges táplálkozás összetevőiről.  

A tápanyag-, kalóriatáblázatok adatainak értelmezése.  

A mértékletes táplálkozás előnyei.  

A kémiai ismeretek alkalmazása a mindennapokban, a vegyszerek 

használati utasításainak értelmezése, betartása, szociális készség 

fejlesztése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes tápanyagok összetételének vizsgálatára 

Képes a problémafelismerésre és szükség esetén segítség kérésére 

Képes tápanyagtáblázat értelmezésére 

Felismeri a táplálékbevitel és a testsúly közötti összefüggést 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Önfenntartás  

Legfontosabb tápanyagok összetétele 

(molekulák, víz). 

Magatartás  

Energiaitalok alkotórészei, kémiai 

tulajdonságai, hatása. 

Drog, kávé, kóla, szerves oldószerek kémiai 

hatása. 

Filmek elemzése, következmények 

felismerése. 

Tápanyagok összetételének vizsgálata. 

 

 

 

 

 

Doppingszerek, veszélyforrások elkerülése. 

Probléma felismerése, és a problémamegoldás 

keresése. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Egészség 

Egészséges táplálkozás. 

Zsírok, cukrok szerepe a helyes 

táplálkozásban, túlfogyasztás.  

 

Táplálékpiramis-elemzés.  

Elhízás veszélyeinek felismerése. 

 

Élelmiszerek tápanyag- és energiatartalma. 

Tápanyagtáblázatok.  

Veszélyes anyagok a háztartásban 

(vízkőoldó, hypó, fagyálló folyadékok, 

zsíroldó vegyszerek, tisztítószerek, 

gyógyszerek). 

Fogyasztóvédelem, szavatosság. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tápanyagtáblázat értelmezése, használata.  

Használati utasítás értelmezése. 

Fogalmak 

Tápanyag, zsírban, vízben oldódó vitamin, élvezeti szer, energiatartalom, 

táplálékpiramis, tápanyagtáblázat, használati utasítás, fogyasztóvédelem, 

szavatosság, vegyszer, tisztítószer, gyógyszer.  

 

 

NAT témakör Környezet, fenntarthatóság 3 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A kommunikációs képesség, a kauzális gondolkodás, a szociális 

képességek fejlesztése.  

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, aktív részvétel a 

környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységben, szelektív 

hulladékgyűjtésre törekvés, környezettudatos attitűd erősítése.  

Törekvés erősítése a takarékos életmódra.  

A globális környezeti problémákról információk gyűjtése, elemzése; 

kritikai érzék fejlesztése, a felelősség tudatos vállalásának erősítése. 

IKT-eszközök használata. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismer szennyező és mérgező anyagokat és képes a felmerülő problémák 

kapcsán néhány mondatban beszélni róluk 

Ismeri a hulladékudvarok fogalmát és működését 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Élő és élettelen környezeti tényezők  

A víz- és a levegő tisztasága.  

Szennyező források és a szennyezés 

megelőzésének mindennapi, végrehajtható 

formái. 

 

Hírek, időjárás-jelentések értelmezése, 

folyamatos nyomon követése.  

 

 

Helyes szokások kialakítása. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tablók, rajzok, rövid beszámolók készítése a 

természetes vizek, a levegő állapotáról.  

Megoldások keresése a szennyeződések 

csökkentésére. 

Helyes szokások gyakorlása szituációs 

feladatokban, s természetes közegben. 

 

A környezeti rendszerek állapota, védelme, 

fenntarthatósága  

Környezeti terhelés (szennyező, mérgező 

anyagok). 

 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Lomtalanítás, hulladékudvarok. 

Veszélyes hulladék. 

Folyamatos, szelektív hulladékgyűjtés. 

Veszélyes hulladékok megfelelő elhelyezése 

(felnőtt irányítással). 

 

Anyag- és energiatakarékosság. 

Energiatakarékos izzók, áramtalanítás, 

vízcsap-elzárás, felesleges fűtés, helyes 

szellőztetés. 

Legyen képes megoldások keresésére a 

szennyeződések csökkentésére. 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerjen szennyező és mérgező anyagokat 

 

 

 

 

 

Részvétel a jeles környezetvédelmi napok 

alkalmával szervezett iskolai, helyi vagy 

társadalmi akciókon, megmozdulásokon. 

 

 

Törekvés az anyag- és energiatakarékos 

életvitelre, a helyes szokások tudatos 

gyakorlása. 

Fogalmak szennyezés , környezeti terhelés, veszélyes hulladék, energiatakarékosság 

 

FIZIKA 

 

 

NAT témakör Anyag, kölcsönhatások, energia 3 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A megismerőképesség és a gondolkodási műveletek (válogatás, 

csoportosítás, elemzés, általánosítás) fejlesztése.  

A motorikus képesség fejlesztése.  

Aktív részvétel a kísérletekben, mérésekben.  

A kísérletezés szabályainak betartása.  

Megfigyelések, vizsgálódások gyakorlott végrehajtása.  

Energiatakarékosságra törekvés erősítése.  

Mérőeszközök pontos használata.  

A fizika és a mindennapi élet kapcsolatának felismertetése.  

Kooperatív technikák alkalmazása, pontos munkavégzésre törekvés, 

kitartó, fegyelmezett munka elsajátítása. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri a sűrűség, anyag, tömeg, térfogat fogalmát 

Képes mérőeszközök használatára segítséggel 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Anyagok 

Sűrűség (anyag, tömeg, térfogat) fogalma. 

Mérőeszközök. 

Mérleg, rugós erőmérő.  

Különböző sűrűségű anyagok megfigyelése, 

összehasonlítása. 

 

Halmazállapotok, halmazállapot-változások 

(víz előfordulásai: víz, jég, pára, gőz). 

 

Hőmérséklet mérése, halmazállapot-

változásokra kísérletek végzése. 

Elektromos vezetők, szigetelők, 

mágnesezhető, nem mágnesezhető anyagok. 

 

Különböző anyagok elektromos 

vezetőképességének egyszerű vizsgálata.  

Kölcsönhatások, erők  

Energia fogalma, mértékegysége. 

(Energia, munkavégző képesség) 

 

Élelmiszertáblázatok elemzése, elemi szintű 

értelmezés. 

Energiafajták megfigyelése természetes 

környezetben és kísérleti helyzetben 

 

 

 

 

 

 

Mérőeszközök használata (mérleg, rugós 

erőmérő). 

Alkotórészek egymáshoz viszonyított 

elhelyezkedésének megfigyelése. 

 

 

 

 

Az anyagok sűrűsége és halmazállapot-

változásai közötti összefüggések felismerése. 

 

 

 

Anyagok csoportosítása adott szempontok 

alapján. 

 

 

A mindennapi életben tapasztalt erőhatások 

megismerése, mérési gyakorlatok végzése.  

Fogalmak 
Sűrűség, halmazállapot-változás, anyagi tulajdonság, energiafajta, 

kölcsönhatás, mozgásállapot-változás, erőfajta, energiatakarékosság.  

 

 

NAT témakör Rendszerek 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A megismerő képesség fejlesztése, térbeli és időbeli tájékozódás 

fejlesztése.  

Hálózatok és épített rendszerek értelmezése.  

Ok-okozati összefüggések feltárása.  

Analizáló, szintetizáló képesség fejlesztése.  

Önálló információgyűjtésre és tanulásra törekvés. 

Ismeretek bővítése a mikro- és makrovilágból, a képzelet fejlesztése, 

összehasonlítás adott szempontok szerint, összefüggések felismerése. 

IKT-eszközök használata. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Ismeri a jellegzetes rövid és hosszú időskálákat a természetben 

Képes a mértékegységek átváltására 

Példákat tud mondani hálózatokra 

Ismeri a Naprendszer objektumait 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tér, idő, nagyságrendek 

Jellegzetes rövid és hosszú időskálák a 

természetben (emberi skála, földtörténet, 

fényév). 

Hierarchikus rendszerek és hálózatok  

Példák hálózatokra (elektromos hálózat, 

internet). 

Szerkezetek (pl. kerékpár). 

Példák gyűjtése hálózatokra a mesterséges 

környezetben.  

Szerkezetek összeállítása. 

Természeti rendszerek  

A Naprendszer objektumai (bolygók, Hold, 

üstökös, meteorok). 

A világűr megismerésének eszközei (távcső, 

űrteleszkóp, robotok, Mars-járó). 

Vizsgálódások távcsövekkel. 

Érdekességek gyűjtése a világűrről 

(csoportmunka).  

Információk internetről, filmekből, 

könyvekből. 

Épített rendszerek 

Példák: energiaellátás, információs 

rendszerek, közlekedés, települések. 

 

 

Ismerje a jellegzetes rövid és hosszú 

időskálákat a természetben 

 

 

 

 

Tudjon példákat mondani hálózatokra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a távcsövet é shasználatát. 

 

 

 

 

 

Térképrajzolás 

Fogalmak 

Hosszúság-mértékegység, időmértékegység, atom, méretarány, életkor, 

földtörténeti kor, korszak, bolygó, hold, üstökös, meteor, távcső, 

űrteleszkóp.  

 

 

NAT témakör A felépítés és működés kapcsolata 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Az érdeklődés, kíváncsiság, fantázia erősítése.  

A feladat-, szabálytudat erősítése.  

A kommunikációs képesség fejlesztése.  

Információk gyűjtése és feldolgozása.  

Internethasználat.  

A megújuló energiaforrások és szerepük.  

Következtetés, általánosítás fejlesztése, összefüggések felismerése, 

kritikai érzék, reális gondolkodás fejlesztése 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes segítséggel beszélni a föld belső szerkezetéről 

Ismeri a nap hő- és fényenergiájának hatását a földi életre 

Ismer megújuló energiaforrást 

Tisztában van a bolygók, holdak elhelyezkedésével, szerepével. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A Föld belső szerkezete (földrengések, 

rezgéshullámok) 

 

Érdekességek gyűjtése a földrajzkönyvekből, 

tájékoztató irodalomból, atlaszból, internetről. 

 

Napenergia-termelés, felhasználás (megújuló 

energiaforrás, napkollektorok).  

A mindennapokban használatos, 

napenergiával működő eszközök (pl. 

számológépek). 

 

A napenergiával dolgozó eszközök 

összegyűjtése a valóságban, illetve 

képanyagon. Felhasználásukról ismeretek 

gyűjtése csoportmunkában. 

 

Naprendszer  

Bolygók, holdak és a rajtuk uralkodó fizikai 

viszonyok. 

A Hold jellemzői, fázisai (telihold, félhold, 

újhold). 

 

Planetárium-látogatás. 

Ismerkedés a bolygók, holdak 

elhelyezkedésével, szerepével. 

Információk gyűjtése a bolygók, holdak 

elhelyezkedéséről, a rajtuk uralkodó fizikai 

viszonyokról híradásokból, újságokból, TV-, 

rádióadásokból, internetről.  

A ciklikusság fogalmának elmélyítése az 

égitestek mozgásában. 

A tudományos kutatások eredményei és a 

tévhitek összehasonlítása. 

 

 

 

Legyen képes segítséggel beszélni a föld 

belső szerkezetéről 

 

 

 

 

Ismerjen napenergiával működő eszközöket 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen tisztában a bolygók, holdak 

elhelyezkedésével, szerepével. 

 

Fogalmak 

Napenergia, földkéreg, izzó magma, földrengés, hőenergia, hősugárzás, 

fénysugárzás, fénysebesség, bolygó, Hold (telihold, félhold, újhold), 

csillagászat.  
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NAT témakör Állandóság és változás 7 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Aktív részvétel a kísérletezésben, az önálló kísérletezés szabályainak 

tudatos alkalmazása.  

A mozgás fizikai értelmezése, fajtái.  

Pontos mérések, becslések, viszonyítások gyakorlása.  

Mérési adatok lejegyzése.  

Egyszerű számítások végzése.  

A fizikai ismeretek alkalmazása a mindennapokban.  

A munkavégzést segítő eszközök, gépek működésének fizikai 

értelmezése.  

Az energiamegmaradás törvényének elemi szintű megismertetése.  

A motoros képességek fejlesztése.  

Az ok-okozati összefüggések feltárása.  

Szókincsbővítés fizikai fogalmakkal, következtetések, általánosítások, 

szociális motiváltság erősítése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes: 

Mozgásfajták csoportosítására. 

Kísérletezésre különböző mozgásfajtákra.  

Út, idő mérésére, adatok lejegyzésére. 

Egyensúly és nyomás fogalmának ismerete. 

Egyszerű számítások végzésére. 

Különböző mozgásfajták megkülönböztetésére 

Balesetmentes közlekedésre 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Mozgások jellemzése  

Mozgás és nyugalom (viszonylagosság). 

Egyenes vonalú egyenletes mozgás (út, idő, 

irány, sebesség, állandó sebesség). 

 

Testek helyének, helyzetének meghatározása. 

Különböző mozgástípusok felismerése 

konkrét példákon. 

Mozgásfajták csoportosítása. 

Kísérletezés különböző mozgásfajtákra.  

Út, idő mérése, adatok lejegyzése. 

Egyszerű számítások végzése. 

Sebességjelző adatainak értelmezése, GPS 

alkalmazása. 

 

Mozgásállapot-változás 

Változó mozgások.  

Egyenletesen változó mozgások. 

Átlagsebesség. 

Körmozgás jellemzése. 

Tengely körüli mozgás. 

 

Labdajátékok, biliárd.  

 

 

 

 

képes: 

Mozgásfajták csoportosítására. 

Kísérletezésre különböző mozgásfajtákra.  

Út, idő mérésére, adatok lejegyzésére. 

Egyszerű számítások végzésére. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

Az erő és a sebességváltozás kapcsolata.  

Gyorsulás, lassulás 

 

Tömeg, sebesség, tehetetlenség kapcsolatának 

felismerése, megértése. 

 

Változások iránya 

Megfordítható és megfordíthatatlan 

folyamatok.  

Egyensúlyi állapotra törekvés (centripetális 

erő). 

Sportok, karbantartási eszközök használata. 

 

Megfigyelések, példák gyűjtése sportokból 

(pl. kalapácsvetés lényege). 

 

Nyomás 

Szilárd testek nyomása (nyomóerő, nyomott 

felület). 

Nyomás a folyadékokban. 

Nyomás a légnemű anyagokban. 

Nyomással kapcsolatos egyszerű kísérletek 

végzése különböző halmazállapotú 

anyagokban. 

 

Közlekedési alkalmazások. 

Balesetvédelem. 

 

Kapaszkodás, biztonsági öv használata, 

kerékpározás szabályainak ismerete, 

védőfelszerelések használata, ok-okozati 

összefüggések felismerése (a végén). 

Példák keresése helyes és helytelen 

kanyarodási módokra. 

 

Egyensúly 

Tömegmérés, mérleg. 

Egyszerű gépek (egyoldalú, kétoldalú 

emelők, csigák. 

Termikus egyensúly. 

Energiamegmaradás törvénye elemi szinten.  

(Testek belső energiájának változásai). 

 

Mérések gyakorlása, mértékegységek 

átváltása, megfigyelés, becslés, viszonyítás, 

párosítás, összehasonlítás. Kísérletek végzése 

egyszerű gépekkel. 

Az erő mozgásállapot-változtató hatásának 

felismerése példákon. 

Különböző mozgásfajták megkülönböztetése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mozgásokat segítő és gátló erők hatásainak 

felismerése. Háztartási eszközök működése 

(centrifuga, turmix). 

 

 

 

 

 

 

Nyomással kapcsolatos ábrák elemzése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megfelelő sebességgel való közlekedés 

(követési távolság betartása, belátás, 

szabálykövetés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes mérési adatok lejegyzésére. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Mérlegek összeállítása (szerelőkészlet). 

Egyensúlyi állapotok létrehozása. 

Összefüggések feltárása. 

Példakeresés emelők, csigák alkalmazására. 

Hőmérsékletmérések gyakorlása. 

Fogalmak 
Mozgás, mozgásfajta, mozgásállapot-változás, egyensúlyi állapot, 

egyszerű gép, termikus kölcsönhatás, nyomás, sebesség, út, idő.  

 

 

NAT témakör Az ember megismerése és egészsége 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A megismerőképesség, a kommunikációs képesség, a kauzális 

gondolkodás, a problémamegoldó gondolkodás, a kritikai érzék 

fejlesztése.  

Az együttműködés, a kritikai érzék fejlesztése. 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Erőhatások, energiafelhasználás ismerete. 

Fehérjék ismerete 

Látás alapja, a szemlencse működésének ismerete 

Hallás fizikai alapjainak ismerete 

Veszélyt jelző táblák információinak felismerése 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A biológiai mozgás fizikai alapjai  

A sport szerepe az ember életében.  

Magasugrás, súlylökés, úszás, labdarúgás, 

stb.  

Erőhatások, energiafelhasználás. 

 

 

Példák gyűjtése és filmek elemzése a 

sportoláshoz szükséges feltételekről, 

erőhatásokról, energiafelhasználásról. 

 

Az energia szerepe az élővilágban 

Táplálkozás – energiafelhasználás. 

Táplálkozási táblázatok értelmezése. 

 

A táplálék mint energiahordozó.  

Az élelmiszerek fő tápanyagai, élettani 

szerepük. 

Zsírok, olajok, szénhidrátok – fűtőanyagok.  

Fehérjék – építőanyagok. 

 

 

 

Erőhatások, energiafelhasználás ismerete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mozgás és a táplálkozás közötti kapcsolat 

elemzése.  

Orvos, egészségügyi szakember ajánlásainak 

elfogadása.  

Változatos, egészséges táplálkozás elveinek 

betartása. 

 

 

Az égés feltételeinek ismerete. 

Napi, heti egészséges étrend összeállítása. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az emésztés és a légzés folyamatai, 

összefüggésének elemzése. 

 

 

A biológiai mozgás fizikai alapjai  

A sport szerepe az ember életében.  

Magasugrás, súlylökés, úszás, labdarúgás, 

stb.  

Erőhatások, energiafelhasználás. 

Példák gyűjtése és filmek elemzése a 

sportoláshoz szükséges feltételekről, 

erőhatásokról, energiafelhasználásról. 

 

 

Az érzékelés fizikája 

A fény, a színkép.  

A fény terjedése, fénytörés, szivárvány  

A látás alapja, a szemlencse működése.  

Lencsék, domború, homorú lencsék, nagyítók. 

Kísérletezés prizmával, nagyítóval, domború 

lencsével, homorú lencsével.  

 

Látáshibák és javításuk (rövidlátás, 

távollátás).  

Szemüveghasználat. 

Látásvédelem – egészségvédelem.  

(Túlzott és gyenge fény, erős napfény, 

hegesztés). 

A látáshibák okainak elemzése rajzos 

ábrákon. 

 

A hang, ultrahang szerepe az élővilágban. 

Érdekességek gyűjtése az állatok hangokkal 

történő kommunikációjáról filmek, 

hanganyagok segítségével.  

Példák gyűjtése az ultrahang szerepéről a 

gyógyászatban. 

 

A hallás fizikai alapjai (hangrezgés, 

hanghullámok, hangterjedések). 

Kísérletek végzése a hang terjedéséről 

különböző közegekben.  

Modell- és ábraelemzés a hallás folyamatával 

kapcsolatban. 

Káros környezeti hatások, zajszennyezés. 

Erős hanghatással járó foglalkozások.  

Védőfelszerelések. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képalkotások megfigyelése, rajzos ábrák 

elemzése.  

 

 

 

 

Szemüveghasználat, napszemüveg-használat, 

védőszemüveg alkalmazása az adott 

fényviszonyoknak megfelelően, illetve a 

látáshibák korrigálására.  

Látássérült embertársaink segítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hangrezgés, hanghullámok, hangterjedések 

fogalmának értelmezése 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az elektromos áram hatása az élő 

szervezetre.  

Veszélyek (áramütés). 

Veszélyt jelző táblák, információk.  

Érintésvédelmi ismeretek (konnektor, 

védődugók). 

Az elektromosság felhasználása a 

gyógyászatban. 

Képek, filmek elemzése az elektromosság 

felhasználásáról a gyógyászatban 

(csoportmunka).  

Beszámolók készítése szóban, rajzban. 

A hallószervek tudatos védelme és óvása az 

erős hanghatásoktól (pl. zene). 

A halláskárosodás elkerülése 

védőfelszereléssel.  

A hallássérült ember elfogadása és segítése. 

 

 

A veszélyt jelző táblák információinak 

felismerése, és a veszély tudatos elkerülése.  

A szórakoztató és háztartási berendezések 

használata, az érintésvédelmi szabályok 

betartásával. 

Fogalmak 
Tápanyag, energiahordozó, erőnléti állapot, fénytörés, lencse, képalkotás, 

hangterjedés, zajszennyezés, érintésvédelem.  

 

NAT témakör Környezet és fenntarthatóság 4 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

A megismerő képesség, kommunikációs képesség, kauzális 

gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.  

Információszerzés gyakorlása.  

Önálló tanulás.  

IKT-eszközök használata.  

Energiatakarékosságra törekvés erősítése a hétköznapokban.  

Tudatos fogyasztói és természetvédő magatartás, mérlegelő 

gondolkodás fejlesztése, törekvés az egészséges környezet, az élő 

természet megóvására. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes a tanult földrajzi ismeretek alkalmazására 

Képes összefüggések felismerésére a földrajzi szélesség, illetve a 

tengerszint feletti magasság időjárást meghatározó tényezőiről. 

Ismeri a légkör fizikai tulajdonságait 

Ismeri a természetkárosítás fajtáinak fizikai hátterét 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A földi időjárás fő jellemzői 

Időjárási jelenségek, a földfelszín és az 

időjárás kapcsolata.  

 

Az időjárás-előrejelzés. 

Az időjárás-előrejelzés értelmezése, 

információfeldolgozás, ábraelemzés 

újságokból, televízióból. 

A kárenyhítés lehetőségei, előrejelzés.  

Megfelelő viselkedési formák 

veszélyhelyzetekben. 

 

 

 

Földrajzi ismeretek alkalmazása. 

Összefüggések felismerése a földrajzi 

szélesség, illetve a tengerszint feletti 

magasság időjárást meghatározó tényezőiről. 

 

 

 

 

A megfelelő magatartás tanúsítása 

veszélyhelyzetekben. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az előrejelzés fontosságának felismerése, 

példák gyűjtése a modern földrengés- és 

vihar-előrejelző eszközökről.  

Részvétel szituációs játékokban. 

 

Természeti katasztrófák (viharok, 

földrengések, cunamik kiváltó okai) 

 

Ismeretterjesztő filmek elemzése. 

 

A környezeti rendszerek állapota, védelme, 

fenntarthatósága  

A természetkárosítás fajtáinak fizikai háttere 

(erdőirtás, légszennyezés, vízszennyezés, 

talaj-, zaj-, fényszennyezés.  

Útépítés, házépítések, lakóparkok építése.  

Fenntarthatóság, védelem.  

 

 

Kirándulások, séták, irányított megfigyelések, 

elemzések adott témával kapcsolatban. 

Tablók, fotók, rajzok készítése. 

Rövid beszámolók készítése a helyi 

környezeti problémákról fotókkal, rajzokkal.  

Érdekességek gyűjtése természettudományos 

kiadványokból, filmekből a környezet 

állapotának védelméről, az emberi 

tevékenységekről. 

 

Energiatermelés módjai, kockázata.  

Hazai erőművek.  

(Fosszilis erőművek, atomerőmű). 

 

A szennyező-anyagokkal való szakszerű 

bánásmód (vegyszerek, tisztítószerek, olajok, 

gyógyszerek, elemek, patronok). 

 

 

 

Összefüggések felismerése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az energiatakarékos eljárásokkal való 

megismerkedés és alkalmazásuk otthon és a 

közösségi tereken.  

 

 

 

 

 

 

 

Hazánk erőműveinek elhelyezkedése, 

energiatermelésének ismerete. 

 

 

Tudatos, szelektív hulladékgyűjtés.  

A szennyezőanyagok biztonságos tárolásáról, 

felhasználásáról, megsemmisítéséről 

ismeretek szerzése.  

A vegyszereken, tisztítószereken lévő 

információk feldolgozása. 

Fogalmak 

Időjárás, áramlat, szélirány, légnyomás, légkör, természeti katasztrófa, 

fenntarthatóság, a környezeti rendszerek védelme, energiatakarékosság, 

szennyező anyag, szelektív hulladékgyűjtés, hulladékkezelés. 
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2. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

180 óra 

Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 35 

Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 70 

Játék 35 

Versenyzés 15 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 15 

Tánc 10 

 

 

NAT témakör Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 35 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Növelje mozgásképességét és fittségét (eszközökkel és azok nélkül) 

Képes legyen a vázizomzatát erősíteni és nyújtani egyszerű, 

gimnasztikai gyakorlatokkal 

Biomechanikailag helyes testtartást alakítson ki 

Elemi, ritmikus mozgásformákkal az ideg-, légzési, keringési és 

mozgatórendszer fejlődését elősegítse 

Kialakítsa mozgásműveltségét 

Fejlessze motorikus képességeit 

Képességfejlesztési fókuszok: felismerő, ráismerő és eszközhasználati 

készségek; gyors, pontos mozgási és testhelyzet-változtatási képesség; 

megfigyelési és döntési képesség; testérzékelés, a mozgás határainak 

tudatosítása; téri tájékozódás; a mozgás örömének átélése; transzfer 

hatások a közismereti tantárgyakra. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes: 

Testhelyzetének és a testhelyzet változásainak érzékelésére, 

Szökdelésekre, alap-, terpesz-, és harántállás, valamint nyak-, kar-, 

törzshajlítás és -körzés végzésére, ülő, fekvő testhelyzet elfoglalására 

(vezényszóra, bemutatás után és/vagy segítséggel), 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Gimnasztika, torna 

Alapállás, terpeszállás, 

kartartások, karkörzés. 

Törzshajlítások előre-hátra. 

Szökdelések. 

Egyszerű kéziszer-gyakorlatok. 

Lábgyakorlatok. 

Fej-, nyak-, váll-, törzsgyakorlatok. 

Nyújtás, hajlítás, fordítás, döntés. 

 

 

 

Tudjon alapállásban, terpeszállásban állni 

Legyen képes kartartásokra és karkörzésekre 

Tudjon 

-törzshajlítás előre-hátra 

-szökdelések 

-fej-,váll-,nyak-, törzsgyakorlatok elvégezni 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tartásos helyzetek: ujjtartás, nyújtott, zárt 

kartartás – előre, oldalt és magas tartásban. 

-nyújtani, hajlítani, fordítani, dönteni 

 

Fogalmak 

Szökdelés, páros láb, jobb-bal, váltott láb, terpeszállás, harántterpesz, fej, 

törzs, ujj, kéz, kar, karhajlítás, nyújtás, körzés, kéziszer, labda, szalag, 

tornabot, döntés, fordítás, előre, oldalt. 

 

NAT témakör Motoros készségfejlesztés - mozgástanulás 70 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Testvázlatát tudatosítsa, lateralitását, szerialitását, vizuomotoros 

koordinációját, egyensúlyérzékelését és észlelését fejlessze 

Fejlődjön koordinációs képességében, mozgástanulási, 

mozgásszabályozó, mozgásalkalmazkodó, egyensúlyozó képességében, 

a ritmus és a téri tájékozódó képességében 

Kialakítsa és megerősítse a hely- és helyzetváltoztató természetes 

mozgásformákat 

Alkalmazza, gyakorolja a természetes mozgásformákat, továbbfejlessze 

a torna, az atlétika, a sportág jellegű feladatokban, a gyermektáncban 

Alapfokú vízbiztonságra tegyen szert. 

Képességfejlesztési fókuszok: testhelyzet és változásai; pontos 

megfigyelésre törekvés; járás egyensúlyának megtartása kijelölt 

nyomvonalon; mozgás sebességének és irányának érzékelése; 

testrészek, testhelyzetek ismerete; saját test elfogadása. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes: 

Testhelyzetének és a testhelyzet változásainak érzékelésére, 

Szökdelésekre, alap-, terpesz-, és harántállás, valamint nyak-, kar-, 

törzshajlítás és -körzés végzésére, ülő, fekvő testhelyzet elfoglalására 

(vezényszóra, bemutatás után és/vagy segítséggel), 

A járás és futás közötti különbség gyakorlati differenciálására, 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Testséma tudatosítását szolgáló játékok 

 

Testhelyzet tudatos változtatása: állások, 

ülések, fekvés hanyatt, háton, oldalt 

bemutatással és utánzással. 

Testrészek megkülönböztetése taktilis 

ingerlésre, testtájak megmutatása érintéssel. 

Egyszerű játéktárgyak felismerése tapintás 

útján. 

Célzott stimulációk játékok és labda 

adogatásával. 

Az egyensúly-érzékelés és  

-észlelés fejlesztése járással, forgással, 

gurulással, súlypont áthelyezésével. 

 

 

 

Képes legyen testhelyzetek változtatására 

tudatosan bemutatással, utánzással 

 

Ismerje és mutassa meg a testrészeit, testtájait 

 

Ismerje fel tapintás útján az egyszerű 

játéktárgyakat 

 

Tudjon célzottan társának labdát átadni 

 

Tudjon súlypont áthelyezéssel, gurulással, 

forgással, járással feladatokat végezni 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

Atlétikai elemek 

 

Rövid távú futás és járás, hirtelen megállás 

bemutatás alapján. 

Mozgás sebesség, irány érzékelése lengetés, 

hintázás, gurulás alkalmával. 

Futás: lassú, kötetlen; hosszú egyenletes; 

változó iramú.  

Futóiskola: sarokemelés, térdemelés, 

kanyarodás, alakzatok. 

Kötetlen futások. 

Rövid, gyors futások. 

Akadályfutások (a gyermekekhez adaptált 

akadályokkal). 

Szökdelés egy és páros lábbal; helyben és 

haladva. 

Szökdelés akadály felett (a gyermekekhez 

adaptált akadályokkal). 

 

Torna 

A talajtorna és az atlétika alapmozgásai 

 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok. 

Támaszok tornazsámoly alkalmazásával. 

Guruló átfordulás. 

Alacsony tornaszekrényre felugrás, leugrás – 

átugrás (5 ütemben: támasz, feltérdelés, 

felguggolás, felállás, leugrás). 

Tornapadon járás, fordulatok. 

Függés bordásfalon, gyűrűn, lengés gyűrűn. 

Gyertya kartámasszal. 

Testsúly megtartása támaszban karhajlítással. 

Négykézláb járás. 

Mellső és hátsó helyzetben kúszás, csúszás. 

Guruló átfordulás előre-hátra – egyedi 

megsegítéssel. 

Tarkóállás segítséggel. 

Függeszkedés bordásfalon és kötélen. 

Gyűrűn hintázás. 

Egyensúly gyakorlatok. 

Járás lábujjon, talpélen, gördülő sarkon. 

Utánlépés, fordulatok, sarokemelés, 

térdemelés. 

Kötélugrás. 

Helyből és rövid rohammal távolugrás. 

 

 

 

 

Tudjon rövid távon futni, járni hirtelen 

megállással 

 

 

Tudjon futni kötetlenül lassan; hosszan 

egyenletesen; és változó iramban 

Ismerje és tudja végrehajtani a futóiskola 

feladatait 

 

Próbáljon rövidtávú gyors futások elvégzését 

Legyen képes adaptált akadályfutásra 

 

Tudjon páros és egy lábon szökdelni helyben 

és haladva 

Tudjon akadály felett szökdelni adaptált 

akadályokkal 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes támaszgyakorlatok elvégzésére 

Tudjon gurulóátfordulást végezni előre-hátra  

(ha igényli, segítséggel) 

Tudjon alacsony tornaszekrényre félelem 

nélkül felugrani, leugrani, átugrani 

segítséggel 

Legyen képes tornapadon végigsétálni, 

fordulatokat elvégezni 

Tudjon függeni bordásfalon, gyűrűn 

Tudjon négykézláb járni 

 

 

 

 

Próbáljon tarkóállást végezni segítséggel 

Függeszkedjen bordásfalon és kötélen 

 

Járjon lábujjhegyen, sarkon, talpélen 

 

Tudjon sarokemeléssel és térdemeléssel járni 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Dobás, csúsztatás, gurítás, rúgás megkísérlése 

– labdával és babzsákkal – célba, irányba és 

távolba. 

 

Ismerkedés az úszás alapjaival 

 

Vízi játékok, fújó gyakorlatok vízben, siklás 

segítséggel. 

Legyen képes a helyből távolugrás 

elvégzésére 

Próbáljon dobni, csúsztatni, gurítani, rúgni 

célba, irányba és távolba labdával, babzsákkal 

 

 

Vegyen részt aktívan a vízi játékokban 

Végezzen fújó gyakorlatokat 

segítséggel végezzen siklásokat a vízben 

Fogalmak 

Állás, ülés, fekvés, hanyatt, háton, hason, oldalt, járás, távolság, futás, test, 

kéz, láb, has, hát, fej, szem orr, fül, labda, kocka, baba, séta, forgás, 

sebesség, gurulás, lengetés, medence, siklás, buborék. 

 

NAT témakör Játék 35 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

Megalapozza az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás 

iránti igényét 

Kialakítsa fizikai erőnlétét, állóképességét  

Kialakítsa a játékszabályok által az elemi döntésképességét és 

szabálytudatát  

Csapatszellemre, sportszerűségre tegyen szert 

Fejlődjön a siker és kudarc elviseléseének képességében  

Képességfejlesztési fókuszok: társakra figyelés; együttműködés; 

szabálykövetés, szabálytartás; önellenőrzés; „beszéd”–mozgás 

koordináció; téri orientáció; kudarctűrés; győzelem sportszerű 

megélése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes: 

Fejlődik a siker és kudarc elviselésének képességében 

Versenyszellemre 

Csapatszellemre, kooperációra 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Futó és fogójátékok  

fogócska, macska és egerek stb. 

Páros fogó – Hátsó pár előre fuss! stb. 

Átfutó játékok – Gyertek haza, ludaim! Adj 

király katonát! stb. 

Egyénileg, párban, csoportban végezhető 

játékok elsajátítása szer nélkül. 

Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok 

értése és reprodukciója.  

Kreatív és kooperatív játékok értése és 

reprodukciója 

Sportelőkészítő játékok értése és 

reprodukciója 

 

Sajátítsa el a futó és fogójátékok szabályait 

 

 

 

Tudjon egyénileg, párban és csoportosan 

végezhető játékokban részt venni szer 

használat nélkül 

Vegyen részt és értse meg a szabályjátékokat, 

feladatjátékokat 

Tudjon kreatív és kooperatív játékokat 

reprodukálni 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

 

Énekes és mondókás körjátékok – népi 

gyermekjátékok 

 

Népi gyermekjátékok értése és reprodukciója. 

Érzelmek és motivációk szabályozásának 

elemi szintű megvalósítása. 

Élményszerűség és öröm érzékeltetése a 

társas játéktevékenységben. 

 

 

Sor- és váltóversenyek 

 

Sor- és váltóversenyek sporteszközök 

(labdák) beépítésével 

 

Személyes és társas folyamatok megélése. 

A konfliktuskezelés elemi szintű ismerete és 

gyakorlata 

 

 

Labdajátékok, versenyek 

 

Játékos ismerkedés a különböző anyagú, 

méretű és tulajdonságú labdákkal. 

Gurítások, dobások célba, irányba, 

feldobás, elkapás két kézzel, ölelő fogással. 

Labdaiskola falnál. 

Labda adogatása körben, zene ritmusára. 

Kétkezes alsó és kétkezes felső labdafogás. 

Egykezes felső dobás gyakorlása falnál.  

Páros labdázás. 

Érkező labda megfogása és továbbadása 

társnak. 

Labdaátvétel. 

Labdavezetés. 

Adogató és kidobó csoportjátékok, versenyek 

(kidobó, Jancsi a körben, labdacica gurítással 

stb.). 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes népi gyermekjátékok 

reprodukciójára 

Legyen számára élmény a társas játék 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerkedjen meg különböző anyagú, méretű 

és tulajdonságú labdákkal 

Tudjon  

- gurítani 

- dobni 

- feldobni-elkapni két kézzel ölelő 

fogással 

- adogatni zene ritmusára 

- alsó és felső kétkézzel dobni 

- labdát átvenni 

- labdaiskolát játszani 

- párban labdázni 

Legyen képes labdavezetés technikájának 

elsajátítására 

Vegyen részt az adogató és kidobó 

csoportjátékokban 

 

Fogalmak 

Fogócska, körjáték, sorverseny, váltóverseny, labda (gumi-, tenisz-, 

pingpong-, kosár-, röp-, kézi-, gyógy-, futball-), gurítás, dobás, pattintás,  

megfogás, elkapás, kétkezes, egykezes, felső fogás, alsó fogás, páros, 

átadás, elkapás, labdavezetés, adogatás. 
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NAT témakör Versenyzés 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- A tanulók képessé váljon egyszerűsített szabályokkal zajló 

versenyzésre sor- és váltóversenyek és egyszerűsített sportági 

versenyek esetében 

- A sportolót, mint példaképet megjelenítsen 

Képességfejlesztési fókuszok: mozgáskoordináció; társakra figyelés; 

együttműködés; szabálykövetés, szabálytartás; önellenőrzés; „beszéd” 

mozgás koordináció; téri orientáció; kudarctűrés; győzelem; sportszerű 

megélése; egészséges versenyszellem; döntésképesség; reagáló 

képesség. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

- az alapvető biztonsági szabályok betartására 

- a tanult játékok nevének felismerésére 

- szabályok betartása 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Futó és ugróversenyek 

 

Sorversenyek 

Váltóversenyek 

Futóverseny 

Ugróiskola 

Kötélugrás-verseny 

 

Egyszerűsített sportági versenyek 

végrehajtása egyszerűsített szabályokkal. 

Sor-és váltóversenyek szabályainak 

megismerése és betartása. 

Egyszerűsített sportági versenyek 

megismerése és végrehajtása az írott és íratlan 

sportszerűségi szabályok betartásával. 

Sportszerűség fogalmi jelentésének és 

gyakorlatának megismerése. 

 

 

Labdás versenyek 

 

Kosárra dobó verseny 

Labdavezetési verseny 

Kidobó játék 

Kézi és röplabda alapmozgásaiból 

összeállított versenyek 

Labdarúgás alapjai – kapura rúgó verseny 

 

Vegyen részt aktívan 

- sorversenyeken 

-váltóversenyeken 

-futóversenyeken 

-ugróiskola játékban 

-kötélugrás versenyen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje meg a sportszerűség fogalmát, 

gyakorlati megismertetése 

 

 

 

 

Vegyen részt aktívan 

- kosárra dobó versenyen 

- labdavezetési versenyen 

- kidobó játékban 

Ismerje a kézi és röplabda alapmozgásait 

 

Sajátítsa el a labdarúgás alapjait 

Vegyen részt kapura rúgó versenyen 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fogalmak 

Fogócska, körjáték, sorverseny, váltóverseny, a játékok, sportágak neve, 

labdák neve, gurítás, dobás, pattintás, megfogás, elkapás, kétkezes, 

egykezes, felsőfogás, alsó fogás, páros, átadás, elkapás, labdavezetés, 

adogatás, győztes, ellenfél, vesztes, tisztelet, sportszerűség. 

 

NAT témakör Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- egészségfejlesztő mozgásos tevékenységformákat alakítson ki 

- tudatosítsa a relaxációs gyakorlatokat, mint az önsegítés 

eszközeit 

- tudatosan alkalmazza a higiénés ismeretek   

- tudatosítsa a szabad levegőn végzett sportok egészségmegőrző 

szerepét  

- betegségtudata, félénksége, esetleges gátlásai mérséklődjenek, 

oldódjanak egyéni sikerhez juttatással 

- megismerje a baleset-megelőzés fontosságát, a bekövetkezett 

baleset esetén a teendőket tudatosítsa. 

Képességfejlesztési fókuszok: egészségtudatosság; mozgásigény; 

rendszeres mozgás a szabadban, „levegőzés” igénye és élvezete; 

döntésképesség; gyors reagálás; a körülményekhez való alkalmazkodás; 

a természet szeretete, megóvása a gyermekek szintjén 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes:  

- az alapvető higiénés követelmények betartására 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Testi-lelki higiéné 

 

Relaxációs gyakorlatok 

Testi-lelki higiéné 

Egészséges életmód alapelemei – étkezés, 

ruházat, pihenés, mozgás, a káros anyagok 

kerülése 

Az úszás elemei 

Játékos relaxációs gyakorlatok végzése. 

Testi higiénés ismeretek és azok mindennapi 

gyakorlatának javítása. 

Az úszás elemeinek elsajátítása. 

 

Természetben űzhető sportok 

Szabad térben végzett gyakorlatok 

végrehajtása.  

Tudjon a relaxációs gyakorlatokban részt 

venni 

Kísérje figyelemmel az egészséges életmód 

alapelemeit: étkezés, ruházat, pihenés, 

mozgás 

Legyenek ismeretei és kerülje el a káros 

anyagokat 

Vegyen részt játékos relaxációs 

gyakorlatokban 

Testi higiéniás ismereteit alkalmazza a 

mindennapi gyakorlatban 

Sajátítsa el az úszás elemeit 

 

 

 

 

 



457 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az időjárástól és a lehetőségektől függően 

futkározás a hóban, hógolyózás, csúszkálás, 

szánkózás, hóemberépítés. 

Valamennyi évszakban, lehetőség szerint a 

sportfoglalkozások 30%át töltsék szabadban a 

tanulók. 

A tornagyakorlatok kivételével valamennyi 

tematikai egységben szereplő feladatok a 

szabadban is elvégezhetőek. 

Túra – balesetvédelem: kullancsveszély 

 

Könnyített testnevelés, tartáskorrekció 

 

(Konzultációk, tudástranszferek az illetékes 

szakemberek között: ortopéd szakorvos, 

gyógytestnevelő, gyógytornász, konduktor, 

szomatopedagógus. Lehetőség szerint 

törekvés a tanterv szerinti foglalkozásokhoz 

való visszatéréshez.) 

A tanulók egyéni állapotához, elváltozásaihoz 

igazodó gyakorlatok. 

A tantervben foglalt, nem ellenjavallt 

gyakorlatok, feladatok végrehajtása. 

Testtartásjavító gyakorlatok. 

Preventív és korrigáló feladatok megoldása 

sporteszközök alkalmazásával. 

Vegyen részt aktívan a szabadban végzett 

gyakorlatokban 

- futkározás a hóban 

- hógolyózás 

- csúszkálás 

- szánkózás 

- hóember építés 

 

 

 

Szívesen vegyen részt túrán 

 

Fogalmak 

Pihenés, relaxáció, edzettség, egészséges életmód, egészséges és nem 

egészséges étel, káros anyag, szabad tér, szabad levegő, természet, 

időjárás, túra, gyógytorna, korrekció, korrigálás, képesség, betegség, 

állapot, javulás. 
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NAT témakör Tánc 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- testtudatában, mozgásában, mozdulatlanság érzékelésében 

fejlődjön 

- javuljon térbeli alkalmazkodás területén 

- fejlődjön a fizikai képességek fejlesztésével a koordináció és 

koncentráció területén 

- fejlődjön metrum, tempó, ritmus érzékelés képességében  

- helyes testtartásra tegyen szert 

- az együttmozgás élményét megtapasztalja 

- törekedjen  az egyensúlyi viszonyokon keresztül a 

kontaktusteremtés lehetőségének kialakítására 

- növelje a pozitív önértékelését és reakcióképességét  

- ismerjen meg népi mozgásos gyermekjátékokat 

- fejlődjön a rögtönzés és együttműködés képességében  

Képességfejlesztési fókuszok: testhelyzet és változásai; pontos 

megfigyelésre törekvés; járás, ugrás egyensúlyának megtartása; mozgás 

sebességének és irányának érzékelése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

-  mozgás és játék élvezetére. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Mozgás-narráció 

 

Mozgásos dramatikus játékok 

Kézjátékok 

Érzelmek elemi szintű kifejezése 

gesztusokkal, mozdulatokkal. 

Közös cselekvés tanári narrációra 

 

 

Tematikus mozgások 

 

Induló, megálló, gyorsító, lassító gyakorlatok 

végzése. 

 

 

Népi gyermekjátékok, a népi tánc elemei 

 

Egyszerű lépésekből álló karikázók, 

körtáncok 

 

 

 

 

Vegyen részt aktívan mozgásos dramatikus 

játékokba, kézjátékokba, közös cselekvésbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegyen részt az egyszerű lépésekből álló 

karikázókban, körtáncokban 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fogalmak 

Térirány, állás, ülés, fekvés, hanyatt, háton, hason, oldalt, járás, távolság, 

futás, test, kéz, láb, has, hát, fej, szem orr, fül, séta, forgás, sebesség, 

ritmus, tempó, játék, dal, néptánc, gyermekdal, népdal, hegedű, citera. 
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3. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

180 óra 

Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 35 

Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 70 

Játék 35 

Versenyzés 15 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 15 

Tánc 10 

 

 

NAT témakör Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 35 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- fejlődjön a motoros képességekben 

- növelje a mozgásképességét és  fittségét (eszközökkel és azok 

nélkül) 

- erősítse és nyújtsa a vázizomzatát egyszerű, gimnasztikai 

gyakorlatokkal 

- biomechanikailag helyes testtartást alakítson ki és tartson fent 

- elősegítse elemi, ritmikus mozgásformákkal az ideg-, légzési, 

keringési és mozgatórendszer fejlődését 

- fejlődjön a mozgásműveltség területén 

- mozgásigényét felkeltse és fenntartsa. 

Képességfejlesztési fókuszok: saját test mozgásszabályozásának 

képessége; mozgásos alapformák végrehajtásának képessége; 

mozgáskoordinációs képesség; erőkifejtés és szabályozás képessége. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes: 

        felismerni és használni a legfontosabb kézi- és 

tornaszereket, 

        vezényszóra egyszerű mozgás(sor)végrehajtására, 

        tartáshelyzetek felvételére, 

        irány, ütem tartására, 

        labdával irányított dobások, rúgások kivitelezésére, 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Torna 

Egyszerű fej-, nyak-, váll-, törzs-, kar-, 

lábgyakorlatok ütemes végzése 2 és 4 

ütemben. 

Nyújtás, hajlítás, fordítás, döntés. 

 

 

 

Legyen képes egyszerű fej-, nyak-, váll-, 

törzs-, kar-, lábgyakorlatokat 2-4 ütemben 

végrehajtani 

Tudjon nyújtani, hajlítani, fordítani, dönteni 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tartásos helyzetek: ujjtartás, nyújtott, zárt 

kartartás – előre, oldalt és magas tartásban; 

Hajlított tartások: 

csípőhöz, mellkashoz, vállhoz, térdhez. 

Fogásmódok: alsó-és felsőfogás, madárfogás. 

Állások: alap, terpesz, oldalt és haránt. 

Mellső fekvőtámasz. 

Egyszerű társas és kéziszer- (labda, kötél) 

gyakorlatok 

Szergyakorlatok: pad, zsámoly, bordásfal. 

Bordásfalgyakorlatok. 

Mozgásos alapformák: térdelés, ülés, fekvés, 

emelés, leengedés, hajlítás, körzések, 

szökdelések, ugrások, rugózások, összetett 

törzsmozgások. 

Négy-nyolc ütemű szabadgyakorlatok. 

 

 

Tudjon hajlított tartásokat végezni 

Ismerje meg a fogásmódokat 

Tudjon fogásmódokat 

 

Legyen képes mellső fekvőtámaszt végezni 

 

Egyszerű társas és kéziszer gyakorlatokat 

végezzen el 

Használja biztonságosan a tornaszereket, 

végezzen rajta gyakorlatokat segítséggel, 

irányítással 

Ismerje és hajtsa végig a mozgásos 

alapformákat 

hajtson végre 4-8 ütemű szabadgyakorlatokat 

Fogalmak 

Alsó, felső, magas, mély, ütem, fekvőtámasz, nyújtott ülés, törzsemelés és 

-döntés, bokafogás, hintázás (bölcső), malomkörzés, tölcsérkörzés, 

ugrókötél, súlyzó, tornabot, buzogány, tornapad, zsámoly. 

 

 

NAT témakör Motoros készségfejlesztés - mozgástanulás 70 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- hely- és helyzetváltoztató mozgásformákat végezzen  

- fejlődjön a pszichikus funkciók (figyelem, emlékezet, 

gondolkodás) és gondolkodási műveletek (összehasonlítás, 

konkretizálás, differenciálás) területén 

- fejlődjön a koordinációs képességben, mozgástanulási, 

mozgásszabályozó, mozgásalkalmazkodó, egyensúlyozó 

képességben, valamint az adekvát reakciók, a ritmus és a téri 

tájékozódó képességben  

- természetes mozgásformákat alkalmazzon, gyakoroljon,  

továbbfejlessze a torna, az atlétika, a sportág jellegű 

feladatokban, a gyermektáncban 

- vízbiztonságra tegyen szert. 

Képességfejlesztési fókuszok: pontos reakciók szóbeli instrukciókra; 

döntésképesség; szociális képességek; testhelyzet-érzékelési képesség. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

        felismerni és használni a legfontosabb kézi- és 

tornaszereket, 

        vezényszóra egyszerű mozgás(sor)végrehajtására, 

        tartáshelyzetek felvételére, 

        irány, ütem tartására, 

        labdával irányított dobások, rúgások kivitelezésére, 
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Szenzomotoros koordináció 

 

Szem-kéz koordinációs játékok, 

versenyfeladatok –  

pl. szappanbuborék elkapása. 

 

 

Rendgyakorlatok 

 

Térköz, távköz, takarás, igazodás tartása, 

testfordulatok adott irányokba. 

Nyitódás, felzárkózás. 

Testfordulatok helyben, ugrással.  

Menetelés ütem-, lépéstartással, a lépésváltás 

megkísérlése. 

Soralkotások egyes és többes vonalban, 

oszlopban. 

 

 

Torna 

 

Támaszgyakorlatok talajon, padon, 

tornaszekrényen. 

Guruló átfordulás előre-hátra. 

Bordásfalon függő gyakorlatok. 

Egyensúly-gyakorlatok. 

 

 

Atlétika 

Futásfajták: terep, lassú, egyenletes, változó 

iramú, állórajttal 

Kötélugrás különféle fajtái 

Magasugrás és távolugrás elemei 

Kislabdahajítás  

Különféle méretű és súlyú labdák célba 

juttatásának módozatai 

 

 

Futásfajták gyakorlása.  

Kötélugrás különféle fajtáinak gyakorlása. 

Magasugrás és távolugrás elemeinek 

gyakorlása. 

Kislabdahajítás állóhelyből. 

Különféle méretű és súlyú labdák célba 

juttatása különféle módokon. 

 

 

 

Tudjon szappanbuborékokat elkapni 

 

 

 

 

 

 

Tudjon tartani teret, távot, térközt 

Tudjon igazodni, testfordulatokat végrehajtani 

 

 

Ismerje a menetelés szabályait ütem, 

lépéstartással, lépésváltással 

Legyen képes soralkotásra egyes és többes 

vonalban, oszlopban  

 

 

 

 

 

 

Legyen képes támaszgyakorlatokat végezni 

talajon, padon, tornaszekrényen 

Tudjon gurulóátfordulást végezni előre-hátra 

Legyen képes bordásfalon függő 

gyakorlatokat végezni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje és végezzen  futásfajtákat 

 

Legyen képes a magasugrás és távolugrás 

elemeinek a végrehajtására 

Tudjon helyből kislabdát hajítani 

Tudjon célba juttatni különböző méretű, súlyú 

labdával különféle módon 
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Úszás 

 

Légzőgyakorlatok, siklás, lebegés, vízbe 

ugrás, merülés –felügyelettel. 

 

Végezzen légzőgyakorlatokat 

Tudjon lebegni 

Ugorjon a vízbe 

Merüljön a víz alá felügyelettel 

Fogalmak 

Vonal, oszlop, menetelés, lépésváltás, térköz, távköz, tenyér, oldalsó 

középtartás, fejállás, kézállás, híd, függés, tigrisbukfenc, tarkóállás, 

szekrényugrás, futó- és ugróiskola, váltófutás, hajítás, keresztlépés, 

dobbantás, belégzés-kilégzés, uszoda, medence, higiéné, zuhany, strand. 

 

 

NAT témakör Játék 35 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- megalapozza az egészséges életmód és a rendszeres fizikai 

aktivitás iránti igényét 

- fizikai erőnlétét, állóképességét kialakítsa/fenntartsa 

- csapatszellemre, sportszerűségre tegyen szert 

- kialakítsa a játékszabályok által az elemi döntésképességét és 

szabálytudatát 

- tudjon együttműködni, kooperálni  

- elviselje a sikert és kudarcot  

- fejlődjön a versenyszellem területén. 

Képességfejlesztési fókuszok: társakra figyelés, együttműködés; 

szabálykövetés, szabálytartás; kudarc és győzelem sportszerű megélése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

- a játékszabályok betartására, 

        aktív részvételre a közös játékokban, 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Labdás játékok 

Dobó és elfogó játékok 

Labdavezetés kézzel, lábbal, cselezés 

védővel szemben 

Átadások helyben és mozgás közben 

Célba rúgó és célba dobó játékok 

Zsinórlabda és labdarúgás elemei 

 

Futáson alapuló játékok 

Futó- és fogójátékok taktikai elemekkel 

Sor- és váltóversenyek 

 

Népi gyermekjátékok 

 

Küzdősportok elemei 

 

Ismerje a dobó és elfogó játékokat 

Tudjon labdát vezetni kézzel, lábbal 

Tudjon cselezni védővel szemben 

 

Vegyen részt aktívan a célba rúgó, célba dobó 

játékokban 

Ismerje a zsinórlabda és a labdarúgás elemeit 

 

Aktív részvétel a futó- és fogójátékokban, sor- 

és váltóversenyekben 
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Egyénileg, párban, csoportban végezhető 

játékok elsajátítása szer nélkül. 

Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok 

értése és reprodukciója.  

Kreatív és kooperatív játékok értése és 

reprodukciója. 

Sportelőkészítő játékok értése és 

reprodukciója. 

Népi gyermekjátékok értése és reprodukciója. 

Érzelmek és motivációk szabályozásának 

elemi szintű megvalósítása. 

Élményszerűség és öröm érzékeltetése a 

társas játéktevékenységben. 

Személyes és társas folyamatok megélése. 

A konfliktuskezelés elemi 

szintűismereteésgyakorlata. 

 

 

 

Aktív részvétel 

Fogalmak 
Játékok neve, szabály, védekezés, támadás, védő, támadó, cselezés, célba 

dobás, labdavezetés, kikerülés, átvétel. 

 

 

NAT témakör Versenyzés 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-  képessé váljon egyszerűsített szabályokkal zajló versenyzésre 

sor- és váltóversenyek és egyszerűsített sportági versenyek 

esetében 

- A sportolót, mint példaképet jelenítse meg. 

Képességfejlesztési fókuszok:szabálykövetés, szabálytartás; 

önellenőrzés; kudarctűrés; győzelem sportszerű megélése; egészséges 

versenyszellem; szociális kompetenciák; kooperáció; koordináció; 

döntési és reagáló képesség. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

- versenyekben, játékokban részt venni 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Futó, ugró és akadályversenyek  

Sorversenyek 

Váltóversenyek 

Futóverseny 

Ugróiskola 

Kötélugrás-verseny 

Labdás versenyek 

Vegyen részt aktívan 

- sorversenyeken 

-váltóversenyeken 

-futóversenyeken 

-ugróiskola játékban 

-kötélugrás versenyen 
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Kosárra dobó verseny 

Labdavezetési verseny 

Kidobójáték 

Kézi és röplabda alapmozgásaiból 

összeállított versenyek 

Labdarúgás alapjai – kapura rúgó verseny 

 

A sportági versenyek alapjai 

A versenyfeladatok, labda és labda nélküli 

sportági versenyek egyre nehezítettebb 

formái, közelítve a valódi sportági 

versenyekhez. 

 

Egyszerűsített sportági versenyek 

végrehajtása egyszerűsített szabályokkal. 

Sor- és váltóversenyek szabályainak 

megismerése és betartása.  

Egyszerűsített sportági versenyek 

megismerése és végrehajtása. Sportszerűség 

fogalmi jelentésének megismerése. 

A sportoló mint példakép elfogadása. 

Vegyen részt aktívan 

- kosárradobó versenyben 

- labdavezetési versenyben 

- kidobó játékban 

- kapurarúgó versenyen 

Ismerje a kézi és röplabda alapmozgásait 

 

 

Ismerje meg a sportági versenyek alapjait 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a sportszerűség fogalmának jelentését 

 

Tudjon felsorolni sportolókat 

Példaképek felkutatása 

Fogalmak 

Páros fogó, sorverseny, váltóverseny, sportág, labda, gurítás, dobás, 

pattintás, megfogás, elkapás, kétkezes, egykezes, felsőfogás, alsó fogás, 

páros, átadás, elkapás, labdavezetés, adogatás, győztes, ellenfél, vesztes, 

tisztelet, sportszerűség, kidobós, zsinórlabda, kosárlabda, futball, kötélugró 

verseny. 

 

 

NAT témakör Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- megismerjen egészségfejlesztő mozgásos tevékenységformákat  

- tudatosítsa a relaxációs gyakorlatokat, mint az önsegítés 

eszközeit 

- Tudatosan alkalmazza a higiénés ismereteket 

- felismerje a szabad levegőn végzett sportok egészségmegőrző 

szerepét 

- Mérsékelje, oldja betegségtudatát, félénkségét, esetleges gátlásait 

egyéni sikerhez juttatással 

- meggyőződjön a a baleset-megelőzés fontosságáról, a 

bekövetkezett baleset esetén a teendők tudatosítsa. 

Képességfejlesztési fókuszok: egészségtudatosság; mozgásigény; 

döntésképesség; a körülményekhez való alkalmazkodás; a természet 

szeretete, óvása a gyermekek szintjén. 
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A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

                    teste és ruházata tisztán tartására 

        a minőségi ételek felismerésére 

        egyszerű relaxációs gyakorlatok irányítás melletti 

elvégzésére 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Testi-lelki egészség 

Relaxációs gyakorlatok 

Testi higiéné tartalmi elemei és azok 

mindennapi gyakorlata 

Egészséges életmód alapelemei – étkezés, 

ruházat. 

Pihenés, mozgás, a káros anyagok kerülése 

 

Játékos relaxációs gyakorlatok végzésére való 

képesség kialakítása. 

Testi higiénés ismeretek és azok mindennapi 

gyakorlása. 

 

 

Természetben űzhető sportok 

Labdajátékok, futóversenyek stb. – a torna 

kivételével valamennyi 

Túra – balesetvédelem: kullancsveszély, a 

nap káros sugarai elleni védelem 

Kocogás 

Kerékpározás, görkorcsolyázás 

 

Szabad térben végzett gyakorlatok 

végrehajtása – a védő-óvó intézkedések 

megismerése és gyakorlata (napsugárzás, 

kullancs, időjárásnak megfelelő ruházat). 

 

 

Könnyített testnevelés, tartáskorrekció 

 

A tanulók egyéni állapotához, elváltozásaihoz 

igazodó gyakorlatok, a gyógytestnevelővel 

való konzultáció szerint.  

A tantervben foglalt, nem ellenjavalt 

gyakorlatok, feladatok végrehajtása. 

Testtartás-javító gyakorlatok. 

Preventív és korrigáló feladatok megoldása 

sporteszközök alkalmazásával. 

 

Tudjon a relaxációs gyakorlatokban részt 

venni 

Kísérje figyelemmel az egészséges életmód 

alapelemeit: étkezés, ruházat, pihenés, 

mozgás 

Legyenek ismeretei és kerülje el a káros 

anyagokat 

 

 

Vegyen részt játékos relaxációs 

gyakorlatokban 

Testi higiéniás ismereteit alkalmazza a 

mindennapokban 

 

 

 

Ismerkedjen meg a szabadban űzhető sportok 

lehetőségével, válasszon magának  

Szívesen túrázzon 

Ismerje a túrázásban rejlő veszélyforrásokat 
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Fogalmak 

Higiéné, relaxáció, edzettség, egészséges életmód, tápláló étel, hizlaló étel, 

egészségre káros anyag, szabad tér, természet, időjárás, túra, gyógytorna, 

korrekció, korrigálás, képesség, betegség, állapot, javulás, káros 

napsugárzás, kullancs. 

 

 

NAT témakör Tánc 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- A fizikai képességek fejlesztésével a koordináció és koncentráció 

területén fejlődjön 

- megalapozza a mozgásnyelvet  

- megismerje a kontaktusteremtés lehetőségét a tér tárgyaival az 

egyensúlyi viszonyokon keresztül 

- fejlődjön a testtudat, mozgás, mozdulatlanság érzékelésének 

területén 

- fejlődjön a metrum, tempó, ritmus érzékelése képességében 

- automatizálja a  helyes testtartást  

- megtapasztalja az együttmozgás élményét 

- törekedjen az egyensúlyi viszonyokon keresztül a 

kontaktusteremtés lehetőségének kialakítására 

- növelje a pozitív önértékelését és reakcióképességét  

- megismerjen népi mozgásos gyermekjátékokat 

- érzelmeket fejezzen ki gesztusokkal, mozdulatokkal 

Képességfejlesztési fókuszok: testhelyzet és változásai; pontos 

megfigyelésre törekvés; járás, ugrás egyensúlyának megtartása; mozgás 

sebességének és irányának érzékelése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

        egyszerű tánclépés utánzására bemutatás után 

- gyors indulásokra, irány- és iramváltásokra játék és körtánc 

során 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Mozgás-narráció 

Mozgásos dramatikus játékok 

 

 

Tematikusmozgások 

 

 

Népi gyermekjátékok, a népi tánc elemei 

Fiú és lány szerepek a táncban 

 

Kézjátékok. 

Közös cselekvés tanári narrációra. 

Induló, megálló, gyorsító, lassító gyakorlatok. 

 

Végezzen mozgásos, dramatikus játékokat 

 

 

 

 

 

Ismerkedjen meg a népi gyermekjátékokkal 

Tudjon különbséget tenni fiú-lány szerepek 

között 
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Testtudat, mozgás, mozdulatlanság 

érzékelése. 

Érzelmek kifejezése nagymozgásokkal, 

tánclépésekkel. 

Egyszerű lépésekből álló karikázók, 

körtáncok. 

Metrum, tempó, ritmus érzékelése. 

Fogalmak 

Térirány, hanyattfekvés, háton, hason, oldalt, járás, távolság, futás, test, 

kéz, láb, has, hát, fej, szem, orr, fül, séta, forgás, sebesség, ritmus, tempó, 

játék, dal, néptánc, csárdás, rida, gyermekdal, népdal, hegedű, citera, 

forgás, utánlépés, keresztlépés. 
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4. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

180 óra 

Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 35 

Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 70 

Játék 35 

Versenyzés 15 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 15 

Tánc 10 

 

NAT témakör Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 35 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- fejlődjön a motoros képességekben 

- növelje  mozgásképességét és fittségét  (eszközökkel) 

- A vázizomzatát erősítse és nyújtsa egyszerű, gimnasztikai 

gyakorlatokkal 

- biomechanikailag helyes testtartást alakítson ki és tartson fenn 

- elősegítse elemi, ritmikus mozgásformákkal az ideg-, légzési, 

keringési és mozgatórendszer fejlődését 

- fejlessze mozgásműveltség  

- mozgásigényét fenntartsa 

Képességfejlesztési fókuszok: saját test mozgásszabályozásának 

képessége; mozgásos alapformák végrehajtásának képessége; 

mozgáskoordinációs képesség; erőkifejtés és szabályozás képessége. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

        felismerni és használni a legfontosabb kézi- és 

tornaszereket, 

        vezényszóra egyszerű mozgás(sor)végrehajtására, 

        tartáshelyzetek felvételére, 

        irány, ütem tartására, 

        labdával irányított dobások, rúgások kivitelezésére, 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Torna 

Egyszerű fej-, nyak-, váll-, törzs-, kar-, 

lábgyakorlatok ütemes végzése 2 és 4 

ütemben. 

Nyújtás, hajlítás, fordítás, döntés. 

Tartásos helyzetek: ujjtartás, nyújtott, zárt 

kartartás – előre, oldalt és magas tartásban; 

Hajlított tartások: 

 

 

 

Legyen képes egyszerű fej-, nyak-, váll-, 

törzs-, kar-, lábgyakorlatokat 2-4 ütemben 

végrehajtani 

Tudjon nyújtani, hajlítani, fordítani, dönteni 
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csípőhöz, mellkashoz, vállhoz, térdhez. 

Fogásmódok: alsó-és felsőfogás, madárfogás. 

Állások: alap, terpesz, oldalt és haránt. 

Mellső fekvőtámasz. 

Egyszerű társas és kéziszer- (labda, kötél) 

gyakorlatok 

Szergyakorlatok: pad, zsámoly, bordásfal. 

Bordásfalgyakorlatok. 

Mozgásos alapformák: térdelés, ülés, fekvés, 

emelés, leengedés, hajlítás, körzések, 

szökdelések, ugrások, rugózások, összetett 

törzsmozgások. 

Négy-nyolc ütemű szabadgyakorlatok. 

Tudjon hajlított tartásokat végezni 

Ismerje meg a fogásmódokat 

Tudjon fogásmódokat 

 

Legyen képes mellső fekvőtámaszt végezni 

Egyszerű társas és kéziszer gyakorlatokat 

végezzen el 

Használja biztonságosan a tornaszereket, 

végezzen rajta gyakorlatokat segítséggel, 

irányítással 

Ismerje és hajtsa végig a mozgásos 

alapformákat 

Hajtson végre 4-8 ütemű szabadgyakorlatokat 

Fogalmak 

Alsó, felső, magas, mély, ütem, fekvőtámasz, nyújtott ülés, törzsemelés és 

-döntés, bokafogás, hintázás (bölcső), malomkörzés, tölcsérkörzés, 

ugrókötél, súlyzó, tornabot, buzogány, tornapad, zsámoly. 

 

 

NAT témakör Motoros készségfejlesztés - mozgástanulás 70 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- képessé váljon hely- és helyzetváltoztató mozgásformák 

kialakítására 

- fejlődjön a pszichikus funkciók (figyelem, emlékezet, 

gondolkodás) és gondolkodási műveletek (összehasonlítás, 

konkretizálás, differenciálás) területén  

- fejlődjön koordinációs képességében, mozgástanulási, 

mozgásszabályozó, mozgásalkalmazkodó, egyensúlyozó 

képességében, valamint az adekvát reakciók, a ritmus és a téri 

tájékozódó képességében 

- természetes mozgásformákat alkalmazzon, gyakoroljon, 

továbbfejlesszen a torna, az atlétika, a sportág jellegű 

feladatokban, a gyermektáncban 

- vízi biztonságra tegyen szert. 

Képességfejlesztési fókuszok: pontos reakciók szóbeli instrukciókra; 

döntésképesség; szociális képességek; testhelyzet-érzékelési képesség. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

        felismerni és használni a legfontosabb kézi- és 

tornaszereket, 

        vezényszóra egyszerű mozgás(sor)végrehajtására, 

        tartáshelyzetek felvételére, 

        irány, ütem tartására, 

        labdával irányított dobások, rúgások kivitelezésére, 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Szenzomotoros koordináció 

 

Szem-kéz koordinációs játékok, 

versenyfeladatok  

 

Rendgyakorlatok 

 

Térköz, távköz, takarás, igazodás tartása, 

testfordulatok adott irányokba. 

Nyitódás, felzárkózás. 

Testfordulatok helyben, ugrással.  

Menetelés ütem-, lépés- és távköztartással, 

tempóváltásokkal; a lépésváltás megkísérlése. 

Soralkotások egyes és többes vonalban, 

oszlopban 

 

Torna 

 

Támaszgyakorlatok talajon, padon, 

tornaszekrényen. 

Guruló átfordulás előre-hátra. 

Gyűrűn és bordásfalon függő gyakorlatok. 

Egyensúly-gyakorlatok 

Atlétika 

Futásfajták: terep, lassú, egyenletes, változó 

iramú, állórajttal 

Kötélugrás különféle fajtái 

Magasugrás és távolugrás elemei 

Kislabdahajítás  

Különféle méretű és súlyú labdák célba 

juttatásának módozatai 

Futásfajták gyakorlása.  

Kötélugrás különféle fajtáinak gyakorlása. 

Magasugrás és távolugrás elemeinek 

gyakorlása. 

Kislabdahajítás állóhelyből. 

Különféle méretű és súlyú labdák célba 

juttatása különféle módokon. 

Úszás 

Légzőgyakorlatok, siklás, lebegés, vízbe 

ugrás, merülés –felügyelettel. 

 

 

Legyen képes szem-kéz koordinációs játékok, 

feladatok elvégzésére 

 

 

 

 

 

Tudjon tartani teret, távot, térközt 

Tudjon igazodni, testfordulatokat végrehajtani 

 

 

Ismerje a menetelés szabályait ütem, 

lépéstartással, lépésváltással 

Legyen képes soralkotásra egyes és többes 

vonalban, oszlopban  

 

 

 

 

Legyen képes támaszgyakorlatokat végezni 

talajon, padon, tornaszekrényen 

Tudjon gurulóátfordulást végezni előre-hátra 

Legyen képes gyűrűn és bordásfalon függő 

gyakorlatokat végezni 

Ismerje és végezzen futásfajtákat 

 

Tudja a magasugrás és távolugrás elemeinek a 

végrehajtását 

Tudjon állóhelyből kislabdát hajítani 

Tudjon célba juttatni különböző méretű, súlyú 

labdával különféle módon 

 

 

 

 

Végezzen légzőgyakorlatokat 

Tudjon lebegni 

Ugorjon a vízbe 

Merüljön a víz alá felügyelettel 

 

 

Fogalmak 

Vonal, oszlop, menetelés, lépésváltás, térköz, távköz, tenyér, oldalsó 

középtartás, fejállás, kézállás, híd, függés, tigrisbukfenc, tarkóállás, 

szekrényugrás, futó- és ugróiskola, váltófutás, hajítás, keresztlépés, 

dobbantás, belégzés-kilégzés, uszoda, medence, higiéné, zuhany, strand. 
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NAT témakör Játék 35 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- megalapozza az egészséges életmód és a rendszeres fizikai 

aktivitás iránti igényét 

- fizikai erőnlétét, állóképességét kialakítsa/fenntartsa 

- csapatszellemre, sportszerűségre tegyen szert 

- játékszabályok által az elemi döntésképességét és szabálytudatát 

kialakítsa 

- fejlődjön együttműködésben, kooperációban 

- képessé váljon siker és kudarc elviselésére 

Képességfejlesztési fókuszok: társakra figyelés, együttműködés; 

szabálykövetés, szabálytartás; kudarc és győzelem sportszerű megélése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

- a játékszabályok betartására, 

        aktív részvételre a közös játékokban, 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Labdás játékok 

Dobó és elfogó játékok 

Labdavezetés kézzel, lábbal, cselezés 

védővel szemben 

Átadások helyben és mozgás közben 

Célba rúgó és célba dobó játékok 

Zsinórlabda és labdarúgás elemei 

 

Futáson alapuló játékok 

Futó- és fogójátékok taktikai elemekkel 

Sor- és váltóversenyek 

 

Népi gyermekjátékok 

 

Küzdősportok elemei 

Egyénileg, párban, csoportban végezhető 

játékok elsajátítása szer nélkül. 

Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok 

értése és reprodukciója.  

Kreatív és kooperatív játékok értése és 

reprodukciója. 

Sportelőkészítő játékok értése és 

reprodukciója. 

Népi gyermekjátékok értése és reprodukciója. 

Érzelmek és motivációk szabályozásának 

elemi szintű megvalósítása. 

 

Ismerje a dobó és elfogó játékokat 

Tudjon labdát vezetni kézzel, lábbal 

Tudjon cselezni védővel szemben 

Tudjon átadni helyben és mozgás közben 

Vegyen részt aktívan a célba rúgó, célba dobó 

játékokban 

Ismerje a zsinórlabda és a labdarúgás elemeit 

 

Aktív részvétel a futó- és fogójátékokban, sor- 

és váltóversenyekben 

 

 

 

 

 

 

 

Aktív részvétel 
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Élményszerűség és öröm érzékeltetése a 

társas játéktevékenységben. 

Személyes és társas folyamatok megélése. 

A konfliktuskezelés elemi 

szintűismereteésgyakorlata. 

Fogalmak 
Játékok neve, szabály, védekezés, támadás, védő, támadó, cselezés, célba 

dobás, labdavezetés, kikerülés, átvétel. 

 

 

NAT témakör Versenyzés 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-  képessé váljon egyszerűsített szabályokkal zajló versenyzésre 

sor- és váltóversenyek és egyszerűsített sportági versenyek 

esetében 

- A sportolót, mint példaképet jelenítse meg. 

Képességfejlesztési fókuszok:szabálykövetés, szabálytartás; 

önellenőrzés; kudarctűrés; győzelem sportszerű megélése; egészséges 

versenyszellem; szociális kompetenciák; kooperáció; koordináció; 

döntési és reagáló képesség. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

- versenyekben, játékokban  részt venni 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Futó, ugró és akadályversenyek  

Sorversenyek 

Váltóversenyek 

Futóverseny 

Ugróiskola 

Kötélugrás-verseny 

 

Labdás versenyek 

Kosárra dobó verseny 

Labdavezetési verseny 

Kidobójáték 

Kézi és röplabda alapmozgásaiból 

összeállított versenyek 

Labdarúgás alapjai – kapura rúgó verseny 

 

A sportági versenyek alapjai 

A versenyfeladatok, labda és labda nélküli 

sportági versenyek egyre nehezítettebb 

Vegyen részt aktívan 

- sorversenyeken 

-váltóversenyeken 

-futóversenyeken 

-ugróiskola játékban 

-kötélugrás versenyen 

 

 

Vegyen részt aktívan 

- kosárradobó versenyben 

- labdavezetési versenyben 

- kidobó játékban 

- kapurarúgó versenyen 

Ismerje a kézi és röplabda alapmozgásait 

 

 

Ismerje meg a sportági versenyek alapjait 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

formái, közelítve a valódi sportági 

versenyekhez. 

Egyszerűsített sportági versenyek 

végrehajtása egyszerűsített szabályokkal. 

Sor- és váltóversenyek szabályinak 

megismerése és betartása.  

Egyszerűsített sportági versenyek 

megismerése és végrehajtása. Sportszerűség 

fogalmi jelentésének megismerése. 

A sportoló mint példakép elfogadása. 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a sportszerűség fogalmának jelentését 

 

Tudjon felsorolni sportolókat sportág szerint 

Példakép kiválasztása 

Fogalmak 

Páros fogó, sorverseny, váltóverseny, sportág, labda, gurítás, dobás, 

pattintás, megfogás, elkapás, kétkezes, egykezes, felsőfogás, alsó fogás, 

páros, átadás, elkapás, labdavezetés, adogatás, győztes, ellenfél, vesztes, 

tisztelet, sportszerűség, kidobós, zsinórlabda, kosárlabda, futball, kötélugró 

verseny. 

 

 

NAT témakör Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- képessé váljon egészségfejlesztő mozgásos tevékenységformákra 

- tudatosítsa a relaxációs gyakorlatokat, mint az önsegítés 

eszközeit 

- Tudatosan alkalmazza a higiénés ismereteket 

- felismerje a szabad levegőn végzett sportok egészségmegőrző 

szerepét 

-  betegségtudata, félénksége, esetleges gátlásai mérséklődjenek, 

oldódjanak egyéni sikerhez juttatással 

- meggyőződjön  a baleset-megelőzés fontosságáról, a 

bekövetkezett baleset esetén a teendőket tudatosítsa. 

Képességfejlesztési fókuszok: egészségtudatosság; mozgásigény; 

döntésképesség; a körülményekhez való alkalmazkodás; a természet 

szeretete, óvása a gyermekek szintjén. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

                    teste és ruházata tisztán tartására 

        a minőségi ételek felismerésére 

        egyszerű relaxációs gyakorlatok irányítás melletti 

elvégzésére 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Testi-lelki egészség 

Relaxációs gyakorlatok 

Testi higiéné tartalmi elemei és azok 

mindennapi gyakorlata 

Egészséges életmód alapelemei – étkezés, 

ruházat. 

 

Vegyen részt aktívan relaxációs 

gyakorlatokban  

Kísérje figyelemmel az egészséges életmód 

alapelemeit: étkezés, ruházat, pihenés, 

mozgás 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pihenés, mozgás, a káros anyagok kerülése 

 

Játékos relaxációs gyakorlatok végzésére való 

képesség kialakítása. 

Testi higiénés ismeretek és azok mindennapi 

gyakorlása. 

 

 

Természetben űzhető sportok 

Labdajátékok, futóversenyek stb. – a torna 

kivételével valamennyi 

Túra – balesetvédelem: kullancsveszély, a 

nap káros sugarai elleni védelem 

Kocogás 

Kerékpározás, görkorcsolyázás 

 

Szabad térben végzett gyakorlatok 

végrehajtása – a védő-óvó intézkedések 

megismerése és gyakorlata (napsugárzás, 

kullancs, időjárásnak megfelelő ruházat). 

 

 

Könnyített testnevelés, tartáskorrekció 

 

A tanulók egyéni állapotához, elváltozásaihoz 

igazodó gyakorlatok, a gyógytestnevelővel 

való konzultáció szerint.  

A tantervben foglalt, nem ellenjavalt 

gyakorlatok, feladatok végrehajtása. 

Testtartás-javító gyakorlatok. 

Preventív és korrigáló feladatok megoldása 

sporteszközök alkalmazásával. 

Legyenek ismeretei és kerülje el a káros 

anyagokat tudatosan 

 

Vegyen részt játékos relaxációs 

gyakorlatokban 

Testi higiéniás ismereteit alkalmazza a 

mindennapokban 

 

 

Ismerkedjen meg a szabadban űzhető sportok 

lehetőségével, válasszon magának és űzze is  

Szívesen túrázzon 

Ismerje a túrázásban rejlő veszélyforrásokat 

 

Választható szabadtéri mozgásformák 

 

Fogalmak 

Higiéné, relaxáció, edzettség, egészséges életmód, tápláló étel, hizlaló étel, 

egészségre káros anyag, szabad tér, természet, időjárás, túra, gyógytorna, 

korrekció, korrigálás, képesség, betegség, állapot, javulás, káros 

napsugárzás, kullancs. 
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NAT témakör Tánc 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- rögtönzés és együttműködés képességében fejlődjön 

- A fizikai képességek fejlesztésével a koordinációban és 

koncentrációban fejlődjön 

- Az egyensúlyi viszonyokon keresztül a kontaktusteremtés 

lehetőségét kialakítsa a tér tárgyaival 

- fejlődjön a metrum, tempó, ritmus érzékelés képességében  

- helyes testtartást alakítson ki és automatizáljon 

- megtapasztalja az együttmozgás élményét  

- növelje  pozitív önértékelését és reakcióképességét 

- ismerjen meg népi mozgásos gyermekjátékokat 

- érzelmeket fejezzen ki elemi szinten , gesztusokkal, 

mozdulatokkal. 

Képességfejlesztési fókuszok: testhelyzet és változásai; pontos 

megfigyelésre törekvés; járás, ugrás egyensúlyának megtartása; mozgás 

sebességének és irányának érzékelése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

        egyszerű tánclépés utánzására bemutatás után 

- gyors indulásokra, irány- és iramváltásokra játék és körtánc 

során 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Mozgás-narráció 

Mozgásos dramatikus játékok 

 

Tematikusmozgások 

Népi gyermekjátékok, a népi tánc elemei 

Fiú és lány szerepek a táncban 

Kézjátékok. 

Közös cselekvés tanári narrációra. 

Induló, megálló, gyorsító, lassító gyakorlatok. 

Testtudat, mozgás, mozdulatlanság 

érzékelése. 

Érzelmek kifejezése nagymozgásokkal, 

tánclépésekkel. 

Egyszerű lépésekből álló karikázók, 

körtáncok. 

Metrum, tempó, ritmus érzékelése. 

 

 

Végezzen mozgásos, dramatikus játékokat 

 

 

 

 

 

Ismerkedjen meg a népi gyermekjátékokkal 

Tudjon különbséget tenni fiú-lány szerepek 

között 

Fogalmak 

Térirány, hanyattfekvés, háton, hason, oldalt, járás, távolság, futás, test, 

kéz, láb, has, hát, fej, szem, orr, fül, séta, forgás, sebesség, ritmus, tempó, 

játék, dal, néptánc, csárdás, rida, gyermekdal, népdal, hegedű, citera, 

forgás, utánlépés, keresztlépés. 
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5. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

180 óra 

Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 33 

Motoros képességfejlesztés, mozgástanulás 40 

Játék 32 

Versenyzés 32 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 25 

Tánc 18 

 

 

NAT témakör Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 33 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- fejlődjön kondicionális képességében 

- biomechanikailag helyes testtartást kialakítson/fenntartson 

- fejlődjön aerob és anaerob képességeiben 

- elemi, ritmikus mozgásformákkal elősegítse az ideg-, légzési, 

keringési és mozgatórendszer fejlődését 

- fenntartsa mozgásigényét 

Képességfejlesztési fókuszok: saját test mozgásszabályozásának 

képessége; mozgásos alapformák végrehajtásának képessége; 

mozgáskoordinációs képesség; erőkifejtés és szabályozás képessége. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

 összetett mozgások, 4-8 ütemű tornagyakorlatok végrehajtására, 

 a testnevelés szakszavainak értésére (passzív szókincs szintjén) 

és adekvát mozgásos válaszokra, 

 erőfeszítésre és kitartásra saját szintje szerint, 

 gyors futásra, magas- és távolugrás megkísérlésére, 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Torna 

Tartásos helyzetek, fogások, ülések, 

támaszok, függések. 

Kéziszer-gyakorlatok. 

 

Természetes mozgások (eszközökkel és azok 

nélkül) a mozgásképesség és fittség növelése 

érdekében. 

Testtudat – saját test és eszközök szerepének 

felismerése az edzettségben. 

 

 

 

Saját testtudat kialakítása.  

Egyszerű feladatok végzése segítséggel. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Gimnasztikus mozgás zenére (zumba) 

járások.  

 

A vázizomzat erősítése és nyújtása egyszerű, 

gimnasztikai gyakorlatokkal. 

Gimnasztika optimális élettani terhelés 

alkalmazásával. 

 

Atlétika 

Futások.  

Ugrások, dobások. 

Emelés-hordás.  

 

Társas gyakorlatok. 

Négy-nyolc ütemű gyakorlatok.  

Mászás és függeszkedés – kötélen, gyűrűn, 

bordásfalon. 

 

 

Küzdő – húzó játékok 

 

Testtartást javító, erősítő és légzőgyakorlatok 

zenére 

 

Kéziszer-gyakorlatok végzése – karika, 

szalag, labda, buzogány. 

Egyensúly-gyakorlatok. 

Járások törzs- és karmozgással összekötve. 

Futások iram- és irányváltással. 

Ugrások, dobások. 

Emelés-hordás – párban, társakkal. 

 

 

 

 

Mozgás zenére a fokozatok betartásával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Többütemű gyakorlatok végzése irányítással. 

Saját testsúly megtartása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinált mozgásformák végrehajtása. 

Iram- és irányváltás utasításra. 

 

Fogalmak 
Függés, körzés, döntés, bemelegítés, 4-8 ütemű gyakorlat, emelés, hordás, 

egyensúly, súlypont. 
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NAT témakör Motoros készségfejlesztés - mozgástanulás 40 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- természetes és nem természetes mozgásformáit továbbfejlessze 

- megismerjen sportágtechnikai elemeket  

- célorientált motoros tevékenységet alakítson ki  

- fejlődjön koordinációs képességében, mozgástanulási, 

mozgásszabályozó, mozgásalkalmazkodó, egyensúlyozó 

képességében, valamint az adekvát reakciók, a ritmus- és téri 

tájékozódóképességében 

Képességfejlesztési fókuszok: egyensúlytartás; mozgáskoordináció téri 

orientációval. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

- összetett mozgások, 4-8 ütemű tornagyakorlatok végrehajtására, 

 a testnevelés szakszavainak értésére (passzív szókincs szintjén) 

és adekvát mozgásos válaszokra, 

 erőfeszítésre és kitartásra saját szintje szerint, 

 gyors futásra, magas- és távolugrás megkísérlésére, 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Rendgyakorlatok: 

 

Térköz, távköz, takarás, igazodás, 

testfordulatok adott irányokba. 

Nyitódás, felzárkózás. 

Soralkotások egyes és többes vonalban, 

oszlopban. 

Célorientált motoros tevékenységek, 

gondolkodás, kreativitás a motoros 

tanulásban. 

Energiabefektetésre vonatkozó növekvő 

tudatosság – idő, gyorsaság, erő, állóképesség 

 

 

Torna 

 

Támaszgyakorlatok, függés és egyensúly-

gyakorlatok talajon, padon, tornaszekrényen, 

gerendán, gyűrűn, bordásfalon. 

Mászás kötélen. 

Függeszkedés, hintázás. 

Guruló átfordulás előre-hátra. 

Kézállás, tarkóállás. 

Információk, jelek felismerése 

mozgásképben. 

 

 

 

 

Rendgyakorlatok logikájának felismerése, 

alkalmazása. 

 

 

 

 

Állóképesség növelése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabálykövetés a feladatok végzése közben. 

Balesetvédelmi szempontok betartása.  

Odafigyelés.  

Kötélmászás segítséggel és önállóan. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Mozgás-specifikus kommunikációs 

szabályok, formák, jelek értelmezése – 

szerepe az önreflexióban és önkontrollban. 

Természetes és nem természetes 

mozgásformák alkalmazása, gyakorlása, 

továbbfejlesztése a torna-, az atlétika-, a 

sportágjellegű feladatokban. 

 

 

Atlétika 

 

Futásfajták: terep-, lassú, egyenletes, változó 

iramú, állórajttal. 

Járások, futások, dobások, ugrások. 

Kislabdahajítás állóhelyből és keresztlépéssel. 

Különféle méretű és súlyú labdák célba 

juttatásának módozatai. 

 

Sportágtechnikai, taktikai és versenyelemek 

alkalmazása egyénileg, párban, csoportban, 

kerékpározás-, torna-, atlétika-, úszás- és 

egyéb vízisport-jellegű feladatokban. 

 

 

Úszás 

Merülési gyakorlatok, vízbe ugrás, tudatos 

légzés vízben, siklás, mellúszás kar-és 

lábmunkája siklás közben, eszközzel és 

eszköz nélkül. 

Váltóversenyek mellig érő vízben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Különböző futásfajták ismerete és utasításra 

végrehajtása. 

Labdák célba juttatása. 

 

 

 

 

 

Fogalmak 

Terpeszállás, guruló átfordulás, függeszkedés, húzódzkodás, bátorugrás, 

terpesztés, ugródeszka, dobbantó, irány, iram, keresztlépés, gyorsítás, 

lassítás, vágta, mellúszás, karmunka, lábmunka, merülés, lebegés. 
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NAT témakör Játék 32 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- együttműködésben, kooperációban fejlődjön 

- játékszabályok által az elemi döntésképességét és szabálytudatát 

kialakítsa 

- megismerjen élethosszig űzhető egészségfejlesztő szabadidős 

tevékenységeket  

Képességfejlesztési fókuszok: a ráismerő és a mozgásirányítás készsége; 

társakra figyelés, együttműködés; szabálykövetés, szabálytartás; kudarc 

és győzelem sportszerű megélése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

 a labda átvételére és átadására, 

 a játékszabályok betartására, aktív részvételre a közös 

játékokban, 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Labdás játékok:  

 

Dobó és elfogó játékok. 

Labdavezetés kézzel, lábbal, cselezés védővel 

szemben. 

Átadások helyben és mozgás közben. 

Célba rúgó és célba dobó játékok. 

Zsinórlabda és labdarúgás elemei. 

Sportjátékok: kosárlabda, labdarúgás, 

kézilabda. 

 

Testnevelési és sport játékok stratégiai és 

taktikai elemeinek megismerése, szabályainak 

rendszere, szabálykövetés. 

Sportági előkészítő kreatív és kooperatív 

játékok. 

 

 

Népi gyermekjátékok és néphagyományok 

 

Népi gyermekjátékok, hagyományőrző 

mozgásos tevékenységek értése és 

reprodukciója. 

Élethosszig végezhető szabadidős 

tevékenységek értése és reprodukciója. 

Labdás játékok, gyakorlatok. 

 

Futó és fogójátékok taktikai elemekkel. 

 

 

 

 

Tudja alkalmazni a játékszabályokat.  

Tartsa be a balesetvédelem szabályait. 

 

 

Sportszerű magatartás kialakítása. 

 

 

 

 

 

Részvétel kooperatív játékokban. 

 

 

 

 

 

 

 

Néhány népi gyermekjáték ismerete. 

 

Értse az élethosszig végezhető szabadidős 

tevékenységek fogalmát. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Sor-, akadály- és váltóversenyek 

 

Tanulói kreativitásra alapozó motoros 

játékok. 

Érzelmek és motivációk szabályozásának 

megvalósítása. 

Ismeretek szerzése az olimpia- és 

sporttörténet nagy alakjairól.  

Élményszerűség és öröm érzékeltetése a 

társas játéktevékenységben. 

Személyes és társas folyamatok megélése. 

A konfliktuskezelés ismerete és gyakorlása. 

Küzdősportok elemei 

 

 

 

 

 

 

 

Legyenek ismeretei az olimpiai játékokról. 

Tudja kezelni a versenyhelyzetek 

következményeit. 

Fogalmak 

Játékszabály, kosárlabda, indítás, átadás, alapvonal, oldalvonal, 

labdarúgás, labdaátvétel, kapu, kapufa, háló, szöglet (lábfej: külső, belső, 

csőr), kézilabda, hatos, vonal, büntetődobás, oldalbedobás, kapura lövés, 

felugrás, taktika, nyitás, továbbítás. 

 

 

NAT témakör Versenyzés 32 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-  képessé váljon egyszerűsített szabályokkal zajló versenyzésre 

sor- és váltóversenyek és egyszerűsített sportági versenyek 

esetében. 

Képességfejlesztési fókuszok: szabálykövetés, szabálytartás; egészséges 

versenyszellem; kooperáció; koordináció; döntési és reagáló képesség. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

 a labda átvételére és átadására, 

 a játékszabályok betartására, aktív részvételre a közös 

játékokban, 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Sor-, akadály-, váltó- és ugróversenyek 

 

Sorversenyek. 

Váltóversenyek. 

Futóverseny. 

Ugróiskola. 

Kötélugrás-verseny. 

Egyszerűsített sportági versenyek 

végrehajtása egyszerűsített szabályokkal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sor- és váltóversenyek szabályainak ismerete 

és betartása.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Sor- és váltóversenyek szabályainak ismerete 

és betartása.  

Egyszerűsített sportági versenyek ismerete és 

végrehajtása az írott és íratlan sportszerűségi 

szabályok betartásával. 

Sportszerűség fogalmi jelentésének és 

gyakorlatának ismerete. 

Labdás versenyek 

Kosárra dobó verseny. 

Labdavezetési verseny. 

Kidobó játék. 

Egyszerűsített szabályokkal: 

 labdarúgás 

 kosárlabda 

 kézilabda 

 zsinórlabda. 

 

Sportszerűség. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versenyek, játékok szabályainak ismerete. 

Fogalmak Játékszabály, labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, zsinórlabda, verseny. 

 

NAT témakör Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 25 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- megismerjen egészségfejlesztő mozgásos tevékenységformákat  

- tudatosítsa a relaxációs gyakorlatokat, mint az önsegítés 

eszközeit 

- tudatosan és rutinszerűen alkalmazza a higiénés ismereteket 

- tudatosítsa a szabad levegőn végzett sportok egészségmegőrző 

szerepét 

-  betegségtudatát, félénkségét, esetleges gátlásait mérsékelje, 

oldja egyéni sikerhez juttatással. 

Képességfejlesztési fókuszok: egészségtudatosság; mozgásigény; a 

körülményekhez való alkalmazkodás; a természet szeretete, fenntartható 

fejlődés. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

 higiénés ismereteinek rutinszerű alkalmazására, 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A mozgás, mint életforma 

Otthon is végezhető testgyakorlatok (aerobic, 

callanetics, talajtorna, pilates). 

Egészségfejlesztő motoros 

tevékenységformák megismerése és végzése. 

A relaxáció mint a lelki egészség- megőrzése 

egyik eszközének felismerése. 

 

 

 

 

 

 

Legyen tisztában az egészségmegőrzés 

fogalmával. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Testi-lelki egészség 

 

Testi higiéné tartalmi elemei és azok 

mindennapi gyakorlata. 

Életviteli alapelvek és szokásrendszerek: 

étrend, bioritmus, higiénia, médiatudatosság, 

szenvedélybetegségek hatásainak felismerése 

a testi-lelki egészségre. 

Prevencióra törekvés az életvezetésben, 

baleset-megelőzésben 

Fizikai fittség, edzettség, helyes testtartás 

fontosságának belátása. 

Biztonságra és környezettudatosságra 

törekvés. 

 

Relaxációs gyakorlatok. 

Egészséges életmód alapelemei – étkezés, 

ruházat, pihenés, mozgás, a káros anyagok 

kerülése. 

Rendszeres testmozgás, sport 

egészségmegőrző hatásának felismerése. 

Önkontrollra, önuralomra törekvés. 

Természetben űzhető sportok (a helyi 

adottságok figyelembe vételével) 

 

Labdajátékok, futóversenyek stb. – a torna 

kivételével valamennyi.  

Szabad térben végzett gyakorlatok 

végrehajtása. 

A tantervben foglalt, nem ellenjavallt 

gyakorlatok, feladatok végrehajtása. 

A tanulók egyéni állapotához, elváltozásaihoz 

igazodó gyakorlatok.  

Testtartás-javító gyakorlatok. 

Túra – balesetvédelem:  

Kocogás. 

Kerékpározás, görkorcsolyázás. 

Úszás természetes vizekben – csak 

engedélyezett és kijelölt helyen. 

Könnyített testnevelés, tartáskorrekció 

 

A könnyített testnevelés individuális 

lehetőségének megteremtése a 

gyógytestnevelővel való konzultáció szerint.  

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a prevenció fogalmát. 

Legyen igénye a testi higiénére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerjen relaxációs gyakorlatokat. 

Törekedjen az önkontrollra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A védő-óvó intézkedések megismerése és 

betartása (napsugárzás, kullancs, időjárásnak 

megfelelő ruházat). 

Preventív és korrigáló feladatok megoldása 

sporteszközök alkalmazásával. 

 

Fogalmak 

Higiéné, relaxáció, edzettség, fittség, túra, bioritmus, gyógytestnevelés, 

korrekció, sugárzás, kullancs, médiatudatosság, prevenció, drog, önuralom, 

önkontroll. 
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NAT témakör Tánc 18 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- fejlődjön a rögtönzés és együttműködés képességében  

- A koordináció és a koncentráció területén fejlődjön a fizikai 

képességek fejlesztésével 

- megalapozza és fejlessze mozgásnyelvét. 

Képességfejlesztési fókuszok: az önértékelés és reakcióképesség 

növelése; járás, ugrás egyensúlyának megtartása; mozgás sebességének 

és irányának érzékelése; közös öröm és szabadságélmény 

megtapasztalása. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

 zenével szinkronban mozgásra,  

 a tánc mint mozgás, mint örömforrás élvezetére. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A tánc mint művészet – elmélet 

Élő és felvett színházi, tánc- és 

mozgásszínházi, köztük társaik vagy más 

tanulók által készített produkciók – 

megtekintése. 

Öröm és szabadságélmény megtapasztalása. 

Az egyensúlyi viszonyokon keresztül a 

kontaktusteremtés kialakításának gyakorlása a 

tér tárgyaival végzett, illetve páros 

gyakorlatokban. Testtudat, mozgás, 

mozdulatlanság érzékelése. 

Mozgásos dramatikus és énekes játékok 

 

Kézjátékok. 

Énekes-táncos játékok (gyerekjátékok, 

leánykarikázók mozgásanyaga, 

szokásrendszere; egyenletes lüktetésű zenei és 

táncmotívumok illesztése egymáshoz 

Térbeli alkalmazkodás. Metrum, tempó, 

ritmus alkalmazása.  

Helyes testtartás automatizálása. 

Az együttmozgás élményének 

megtapasztalása. 

Törekvés az egyensúlyi viszonyokon 

keresztül a kontaktusteremtésre.  

Közös cselekvés tanári narrációra. Technikai 

gyakorlatok: 

induló, megálló, gyorsító, lassító gyakorlatok. 

Népi, táncos gyermekjátékok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes páros gyakorlatok végzésére, 

figyeljen partnere mozgására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a tanult játékok szabályrendszerét. 

 

 

 

 

 

 

 

Kövesse a technikai gyakorlatok utasításait. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Régi stílusú táncok (ugrós, legényes táncok; 

páros forgatós típusú lépések; forgatós 

mozgáscsoportjai). 

Új stílusú táncok (verbunk és csárdás táncok).  

A társastánc etikettjének néhány alapeleme. 

Fekvő partner gurítása előbb csípő-, majd láb- 

és kar-„vezetéssel”. 

„Vakvezetéses” gyakorlat - folyamatos 

vezetésipont-váltással. 

Járás-fordulat elemekkel térbeli kompozíció 

készítése, egyénileg vagy csoportosan. 

Népi mozgásos gyermekjátékok és táncok 

megismerése, gyakorlása. 

Törekvés a társastánc illemszabályainak 

betartására. 

Érzelmek elemi szintű kifejezése 

gesztusokkal, mozdulatokkal. 

Népek, nemzetiségek, etnikumok táncaiból  

(Lánc-, körtáncok – Balkán – lépésanyaga és 

formavilága; szlovák és román táncanyag 

magyar párhuzamai.) 

 

 

 

 

 

Ismerjen pár tanult táncot és annak lépéseit. 

Vegyen részt a közös táncban. 

Tartsa be a társastánc szabályait. 

Fogalmak 
Mozdulat, motívum, irányzat, népzene, műzene, néhány népi-, szalon- és 

modern tánc, élmény, etnikum, ritmus, tempó, etikett. 
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6. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

180 óra 

Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 32 

Motoros képességfejlesztés, mozgástanulás 40 

Játék 33 

Versenyzés 32 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 25 

Tánc 18 

 

 

NAT témakör Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 32 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- fejlessze kondicionális képességét 

- biomechanikailag helyes testtartást alakítson ki/tartson fenn 

- fejlődjön aerob és anaerob képességeiben 

- fenntartsa mozgásigényét 

Képességfejlesztési fókuszok: saját test mozgásszabályozásának 

képessége; mozgásos alapformák végrehajtásának képessége; 

mozgáskoordinációs képesség; erőkifejtés és szabályozás képessége. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

 összetett mozgások, 4-8 ütemű tornagyakorlatok végrehajtására, 

 a testnevelés szakszavainak értésére (passzív szókincs szintjén) 

és adekvát mozgásos válaszokra, 

 erőfeszítésre és kitartásra saját szintje szerint, 

 gyors futásra, magas- és távolugrás megkísérlésére, 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Torna 

Tartásos helyzetek, fogások, ülések, 

támaszok, függések. 

Kéziszer-gyakorlatok. 

Gimnasztikus mozgás zenére (zumba). 

Járások.  

 

A vázizomzat erősítése és nyújtása egyszerű, 

gimnasztikai gyakorlatokkal. 

Gimnasztika optimális élettani terhelés 

alkalmazásával. 

 

Atlétika 

 

Természetes mozgások (eszközökkel és azok 

nélkül) a mozgásképesség és fittség növelése 

érdekében. 

Testtudat – saját test és eszközök szerepének 

felismerése az edzettségben. 

A vázizomzat erősítése és nyújtása egyszerű, 

gimnasztikai gyakorlatokkal. 

Gimnasztika optimális élettani terhelés 

alkalmazásával. 

Társas gyakorlatok. 

Négy-nyolc ütemű gyakorlatok.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Futások.  

Ugrások, dobások. 

Emelés-hordás.  

 

Küzdő – húzó játékok 

 

Testtartást javító, erősítő és légzőgyakorlatok 

zenére 

Mászás és függeszkedés – kötélen, gyűrűn, 

bordásfalon. 

Kéziszer-gyakorlatok végzése – karika, 

szalag, labda, buzogány. 

Egyensúly-gyakorlatok. 

Járások törzs- és karmozgással összekötve. 

Futások iram- és irányváltással. 

Ugrások, dobások. 

Emelés-hordás – párban, társakkal. 

Fogalmak 
Függés, körzés, döntés, bemelegítés, 4-8 ütemű gyakorlat, emelés, hordás, 

egyensúly, súlypont. 

 

 

NAT témakör Motoros készségfejlesztés - mozgástanulás 40 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- továbbfejlessze a természetes és nem természetes 

mozgásformákat  

- megismerje a sportágtechnikai elemeket  

- kialakítsa célorientált motoros tevékenységét 

- fejlődjön koordinációs képességében, mozgástanulási, 

mozgásszabályozó, mozgásalkalmazkodó, egyensúlyozó 

képességében, valamint az adekvát reakciók, a ritmus- és téri 

tájékozódóképességében  

Képességfejlesztési fókuszok: egyensúlytartás; mozgáskoordináció téri 

orientációval. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

 összetett mozgások, 4-8 ütemű tornagyakorlatok végrehajtására, 

 a testnevelés szakszavainak értésére (passzív szókincs szintjén) 

és adekvát mozgásos válaszokra, 

 erőfeszítésre és kitartásra saját szintje szerint, 

 gyors futásra, magas- és távolugrás megkísérlésére, 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Rendgyakorlatok: 

Térköz, távköz, takarás, igazodás, 

testfordulatok adott irányokba. 

Nyitódás, felzárkózás. 

Soralkotások egyes és többes vonalban, 

oszlopban. 

Torna 

Támaszgyakorlatok, függés és egyensúly-

gyakorlatok talajon, padon, tornaszekrényen, 

gerendán, gyűrűn, bordásfalon. 

Mászás kötélen. 

 

Célorientált motoros tevékenységek, 

gondolkodás, kreativitás a motoros 

tanulásban. 

Energiabefektetésre vonatkozó növekvő 

tudatosság – idő, gyorsaság, erő, 

állóképesség. 

Információk, jelek felismerése 

mozgásképben. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Függeszkedés, hintázás. 

Guruló átfordulás előre-hátra. 

Kézállás, tarkóállás. 

 

Atlétika 

Futásfajták: terep-, lassú, egyenletes, változó 

iramú, állórajttal. 

Járások, futások, dobások, ugrások. 

Kislabdahajítás állóhelyből és keresztlépéssel. 

Különféle méretű és súlyú labdák célba 

juttatásának módozatai. 

 

Úszás 

Merülési gyakorlatok, vízbe ugrás, tudatos 

légzés vízben, siklás, mellúszás kar-és 

lábmunkája siklás közben, eszközzel és 

eszköz nélkül. 

Váltóversenyek mellig érő vízben. 

Mozgás-specifikus kommunikációs 

szabályok, formák, jelek értelmezése – 

szerepe az önreflexióban és önkontrollban. 

Természetes és nem természetes 

mozgásformák alkalmazása, gyakorlása, 

továbbfejlesztése a torna-, az atlétika-, a 

sportágjellegű feladatokban. 

Sportágtechnikai, taktikai és versenyelemek 

alkalmazása egyénileg, párban, csoportban, 

kerékpározás-, torna-, atlétika-, úszás- és 

egyéb vízisport-jellegű feladatokban. 

 

Különböző futásfajták ismerete és utasításra 

végrehajtása. 

Labdák célba juttatása. 

 

Tanult úszástechnikák fejlesztése, folyamatos 

úszás távolságnövelő céllal. Vízbiztonság 

továbbfejlesztése. Legalább egy úszásnem 

technikájának elmélyült ismerete. 

Fogalmak 

Terpeszállás, guruló átfordulás, függeszkedés, húzódzkodás, bátorugrás, 

terpesztés, ugródeszka, dobbantó, irány, iram, keresztlépés, gyorsítás, 

lassítás, vágta, mellúszás, karmunka, lábmunka, merülés, lebegés. 

 

 

NAT témakör Játék 33 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- együttműködésben, kooperációban fejlődjön 

- játékszabályok által az elemi döntésképességét és szabálytudatát 

kialakítsa 

- megismerje és megkedvelje az élethosszig űzhető 

egészségfejlesztő szabadidős tevékenységeket 

Képességfejlesztési fókuszok: a ráismerő és a mozgásirányítás készsége; 

társakra figyelés, együttműködés; szabálykövetés, szabálytartás; kudarc 

és győzelem sportszerű megélése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

 a labda átvételére és átadására, 

 a játékszabályok betartására, aktív részvételre a közös 

játékokban, 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Labdás játékok:  

Dobó és elfogó játékok. 

Labdavezetés kézzel, lábbal, cselezés védővel 

szemben. 

Átadások helyben és mozgás közben. 

Célba rúgó és célba dobó játékok. 

Zsinórlabda és labdarúgás elemei. 

Sportjátékok: kosárlabda, labdarúgás, 

kézilabda. 

 

Testnevelési és sport játékok stratégiai és 

taktikai elemeinek megismerése, szabályainak 

rendszere, szabálykövetés. 

Sportági előkészítő kreatív és kooperatív 

játékok. 

 

Népi gyermekjátékok és néphagyományok 

 

Népi gyermekjátékok, hagyományőrző 

mozgásos tevékenységek értése és 

reprodukciója. 

Élethosszig végezhető szabadidős 

tevékenységek értése és reprodukciója. 

Labdás játékok, gyakorlatok. 

 

Futó és fogójátékok taktikai elemekkel. 

 

Sor-, akadály- és váltóversenyek 

 

Tanulói kreativitásra alapozó motoros 

játékok. 

Érzelmek és motivációk szabályozásának 

megvalósítása. 

Ismeretek szerzése az olimpia- és 

sporttörténet nagy alakjairól.  

Személyes és társas folyamatok megélése. 

A konfliktuskezelés ismerete és gyakorlása. 

 

Küzdősportok elemei 

 

 

Tudja alkalmazni a játékszabályokat.  

Tartsa be a balesetvédelem szabályait. 

 

 

Sportszerű magatartás kialakítása. 

 

 

 

 

 

Részvétel kooperatív játékokban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néhány népi gyermekjáték ismerete. 

 

Értse az élethosszig végezhető szabadidős 

tevékenységek fogalmát. 

 

 

 

 

 

 

 

Legyenek ismeretei az olimpiai játékokról. 

Tudja kezelni a versenyhelyzetek 

következményeit. 

Élményszerűség és öröm érzékeltetése a 

társas játéktevékenységben. 

 

Fogalmak 

Játékszabály, kosárlabda, indítás, átadás, alapvonal, oldalvonal, 

labdarúgás, labdaátvétel, kapu, kapufa, háló, szöglet (lábfej: külső, belső, 

csőr), kézilabda, hatos, vonal, büntetődobás, oldalbedobás, kapura lövés, 

felugrás, taktika, nyitás, továbbítás. 
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NAT témakör Versenyzés 32 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-  képessé váljon egyszerűsített szabályokkal zajló versenyzésre 

sor- és váltóversenyek és egyszerűsített sportági versenyek 

esetében. 

Képességfejlesztési fókuszok: szabálykövetés, szabálytartás; egészséges 

versenyszellem; kooperáció; koordináció; döntési és reagáló képesség. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

 a labda átvételére és átadására, 

 a játékszabályok betartására, aktív részvételre a közös 

játékokban, 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Sor-, akadály-, váltó- és ugróversenyek 

Sorversenyek. 

Váltóversenyek. 

Futóverseny. 

Ugróiskola. 

Kötélugrás-verseny. 

 

Labdás versenyek 

Kosárra dobó verseny. 

Labdavezetési verseny. 

Kidobó játék. 

Egyszerűsített szabályokkal: 

 labdarúgás 

 kosárlabda 

 kézilabda 

 zsinórlabda. 

 

Egyszerűsített sportági versenyek 

végrehajtása egyszerűsített szabályokkal. 

Sor- és váltóversenyek szabályainak ismerete 

és betartása.  

Egyszerűsített sportági versenyek ismerete és 

végrehajtása az írott és íratlan sportszerűségi 

szabályok betartásával. 

Sportszerűség fogalmi jelentésének és 

gyakorlatának ismerete. 

 

 

 

 

 

 

Fogalmak Játékszabály, labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, zsinórlabda, verseny. 
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NAT témakör Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 25 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- egészségfejlesztő mozgásos tevékenységformákat sajátítson el  

- tudatosítson relaxációs gyakorlatokat, mint az önsegítés 

eszközeit 

- tudatosan és rutinszerűen alkalmazza a higiénés ismereteket 

- tudatosítsa a szabad levegőn végzett sportok egészségmegőrző 

szerepét 

-  betegségtudatát, félénkségét, esetleges gátlásait mérsékelje, 

oldja egyéni sikerhez juttatással. 

Képességfejlesztési fókuszok: egészségtudatosság; mozgásigény; a 

körülményekhez való alkalmazkodás; a természet szeretete, fenntartható 

fejlődés. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

 higiénés ismereteinek rutinszerű alkalmazására, 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A mozgás mint életforma 

Otthon is végezhető testgyakorlatok (aerobic, 

callanetics, talajtorna, pilates). 

 

Testi-lelki egészség 

Testi higiéné tartalmi elemei és azok 

mindennapi gyakorlata. 

Relaxációs gyakorlatok. 

Egészséges életmód alapelemei – étkezés, 

ruházat, pihenés, mozgás, a káros anyagok 

kerülése. 

 

Természetben űzhető sportok (a helyi 

adottságok figyelembe vételével) 

Labdajátékok, futóversenyek stb. – a torna 

kivételével valamennyi. 

Túra – balesetvédelem:  

kullancsveszély, a nap káros sugarai elleni 

védelem. 

Kocogás. 

Kerékpározás, görkorcsolyázás. 

 

 

 

Egészségfejlesztő motoros 

tevékenységformák megismerése és végzése. 

A relaxáció mint a lelki egészség- megőrzése 

egyik eszközének felismerése. 

Életviteli alapelvek és szokásrendszerek: 

étrend, bioritmus, higiénia, médiatudatosság, 

szenvedélybetegségek hatásainak felismerése 

a testi-lelki egészségre. 

Prevencióra törekvés az életvezetésben, 

baleset-megelőzésben 

Fizikai fittség, edzettség, helyes testtartás 

fontosságának belátása. 

Biztonságra és környezettudatosságra 

törekvés. 

Rendszeres testmozgás, sport 

egészségmegőrző hatásának felismerése. 

Önkontrollra, önuralomra törekvés. 

Szabad térben végzett gyakorlatok 

végrehajtása – a védő-óvó intézkedések 

megismerése és betartása (napsugárzás, 

kullancs, időjárásnak megfelelő ruházat). 

A tantervben foglalt, nem ellenjavallt 

gyakorlatok, feladatok végrehajtása. 

A tanulók egyéni állapotához, elváltozásaihoz 

igazodó gyakorlatok.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Úszás természetes vizekben – csak 

engedélyezett és kijelölt helyen. 

 

Könnyített testnevelés, tartáskorrekció 

A könnyített testnevelés individuális 

lehetőségének megteremtése a 

gyógytestnevelővel való konzultáció szerint. 

Testtartás-javító gyakorlatok. 

Preventív és korrigáló feladatok megoldása 

sporteszközök alkalmazásával. 

 

 

Fogalmak 

Higiéné, relaxáció, edzettség, fittség, túra, bioritmus, gyógytestnevelés, 

korrekció, sugárzás, kullancs, médiatudatosság, prevenció, drog, önuralom, 

önkontroll. 

 

 

NAT témakör Tánc 18 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- fejlődjön a rögtönzés és együttműködés képességében  

- fejlődjön a koordinációja és a koncentrációja a fizikai képességek 

fejlesztésével 

- megalapozza és fejlessze a mozgásnyelvet. 

Képességfejlesztési fókuszok: az önértékelés és reakcióképesség 

növelése; járás, ugrás egyensúlyának megtartása; mozgás sebességének 

és irányának érzékelése; közös öröm és szabadságélmény 

megtapasztalása. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

 zenével szinkronban mozgásra,  

 a tánc mint mozgás, mint örömforrás élvezetére. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A tánc mint művészet – elmélet 

Élő és felvett színházi, tánc- és 

mozgásszínházi, köztük társaik vagy más 

tanulók által készített produkciók – 

megtekintése. 

 

Mozgásos dramatikus és énekes játékok 

Kézjátékok. 

Énekes-táncos játékok (gyerekjátékok, 

leánykarikázók mozgásanyaga, 

szokásrendszere; egyenletes lüktetésű 

zenei és táncmotívumok illesztése 

egymáshoz). 

 

Népi, táncos gyermekjátékok 

 

Öröm és szabadságélmény megtapasztalása. 

Az egyensúlyi viszonyokon keresztül a 

kontaktusteremtés kialakításának gyakorlása a 

tér tárgyaival végzett, illetve páros 

gyakorlatokban. Testtudat, mozgás, 

mozdulatlanság érzékelése. 

Térbeli alkalmazkodás. Metrum, tempó, 

ritmus alkalmazása.  

Helyes testtartás automatizálása. 

Az együttmozgás élményének 

megtapasztalása. 

Törekvés az egyensúlyi viszonyokon 

keresztül a kontaktusteremtésre.  

Közös cselekvés tanári narrációra. Technikai 

gyakorlatok: 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Régi stílusú táncok (ugrós, legényes 

táncok; páros forgatós típusú lépések; 

forgatós mozgáscsoportjai). 

Új stílusú táncok (verbunk és csárdás 

táncok).  

A társastánc etikettjének néhány 

alapeleme. 

 

Népek, nemzetiségek, etnikumok táncaiból 

(Lánc-, körtáncok – Balkán – lépésanyaga és 

formavilága; szlovák és román táncanyag 

magyar párhuzamai.) 

induló, megálló, gyorsító, lassító gyakorlatok. 

Fekvő partner gurítása előbb csípő-, majd láb- 

és kar-„vezetéssel”. 

„Vakvezetéses” gyakorlat - folyamatos 

vezetésipont-váltással. 

Járás-fordulat elemekkel térbeli kompozíció 

készítése, egyénileg vagy csoportosan. 

Népi mozgásos gyermekjátékok és táncok 

megismerése, gyakorlása. 

Törekvés a társastánc illemszabályainak 

betartására. 

Érzelmek elemi szintű kifejezése 

gesztusokkal, mozdulatokkal. 

Fogalmak 
Mozdulat, motívum, irányzat, népzene, műzene, néhány népi-, szalon- és 

modern tánc, élmény, etnikum, ritmus, tempó, etikett. 
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7. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

180 óra 

Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 35 

Motoros képességfejlesztés, mozgástanulás 45 

Játék 35 

Versenyzés 35 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 30 

 

 

NAT témakör Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 35 óra 

A témakör tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- fejlődjön kondicionális és koordinációs képességeiben 

- biomechanikailag helyes testtartást tartson fenn 

- fejlődjön az aerob és anaerob képességekben 

- fenntartsa mozgásigényét 

- fejlessze mozgásműveltségét 

Képességfejlesztési fókuszok: saját test mozgásszabályozásának 

képessége; mozgásos alapformák végrehajtásának képessége; 

mozgáskoordinációs képesség; erőkifejtés és -szabályozás képessége. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

- A bemelegítési technikák alkalmazására. 

- 4-8 ütemű gyakorlatok végrehajtására 

- alakzatváltozásokban együttműködésre 

- erőfeszítésre és kitartásra saját szintje szerint 

- egy tanult elem önálló végrehajtására 

- A labda céltudatos irányítására 

- A gyakorolt mozgáselemek, sportágak szabad térben, más 

körülmények közötti, önálló alkalmazására.  

- higiénés ismeretei rutinszerű és saját igény szerinti 

alkalmazására, 

- Az egészségtudatos magatartásformák szokásrendszerébe 

integrálására. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Gimnasztikai elemek: 

 Bemelegítési technikák. 

 Gimnasztikus mozgás Járások.  

Torna 

 Tartásos helyzetek, fogások, ülések, 

            támaszok, függések. 

Természetes mozgások (eszközökkel és azok 

nélkül) a mozgásképesség és fittség 

növelésére. 

Testtudat – saját test és eszközök szerepének 

tudatosulása az edzettségben. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 Mászás és függeszkedés Kéziszer 

            gyakorlatok Társas gyakorlatok. 

 Négy-nyolc ütemű gyakorlatok. 

 Egyensúly-gyakorlatok. 

 

Atlétika   

 Futások.  

 Ugrások, dobások. 

 Emelés-hordás.  

 

1.4. Küzdősportok elemei 

 Páros és csoportos küzdőgyakorlatok. 

 

1.5. Testtartást javító, erősítő és 

légzőgyakorlatok zenére 

 

1.6. Motoros tesztek (Cooper) 

 Kizárólagosan diagnosztikus célzattal. 

 

A vázizomzat erősítése és nyújtása egyszerű, 

gimnasztikai gyakorlatokkal. 

Biomechanikailag helyes testtartás 

fenntartása.  

Gimnasztika, optimális élettani terhelés 

alkalmazásával az izmok mobilizálása, 

erősítése, nyújtása. 

Gimnasztikus mozgás zenére (zumba). 

Járások törzs- és karmozgással összekötve. 

Mászás és függeszkedés – kötélen, gyűrűn, 

bordásfalon. 

Kéziszer-gyakorlatok végzése – karika, 

szalag, labda, buzogány. 

Társas gyakorlatok. 

Négy–nyolc ütemű gyakorlatok végzése. 

Egyensúly-gyakorlatok végzése. 

Futások iram- és irányváltással. 

Ugrások, dobások. 

Emelés-hordás – párban, társakkal. 

Páros és csoportos küzdőgyakorlatok végzése 

– légzéstechnikával. 

Fogalmak 
Bemelegítés, függés, körzés, döntés, 

4-8 ütemű gyakorlat, emelés, hordás, egyensúly, súlypont. 

 

 

NAT témakör Motoros készségfejlesztés - mozgástanulás 45 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- természetes és nem természetes mozgásformákat továbbfejlessze 

- további sportágtechnikai elemeket ismerjen meg 

- célorientált motoros tevékenységet alakítson ki  

- fejlődjön koordinációs képességében, mozgástanulási, 

mozgásszabályozó, mozgásalkalmazkodó, egyensúlyozó 

képességében, valamint az adekvát reakciók, a ritmus és téri 

tájékozódó képességben Képességfejlesztési fókuszok: 

instrukcióra gyors, pontos reagálás képessége; imitációs és 

elemző képesség; alkalmazkodási képesség. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

 összetett mozgások, 4-8 ütemű tornagyakorlatok végrehajtására, 

 a testnevelés szakszavainak értésére (aktív szókincs szintjén) és 

adekvát mozgásos válaszokra, 

 tanult elemekből önállóan alkotott gyakorlatsor kivitelezésére, 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Rendgyakorlatok: 

Térköz, távköz, takarás, igazodás, 

testfordulatok adott irányokba járás 

közben. 

Nyitódás, felzárkózás, felfejlődés, 

szakadozás. 

Soralkotások egyes és többes vonalban, 

oszlopban. 

Menetelés alakzatfelvétellel. 

 

Torna: 

Támaszgyakorlatok, függés és egyensúly-

gyakorlatok talajon, padon, 

tornaszekrényen, gerendán, gyűrűn, 

bordásfalon. 

Mászás kötélen. 

Vándormászás bordásfalon. 

Függeszkedés, hintázás. 

Guruló átfordulás előre-hátra. 

Kézállás, fejállás, tarkóállás – segítséggel. 

 

Atlétikai elemek: 

Járások, futások, dobások, ugrások. 

Futásfajták: terep, lassú, egyenletes, 

változó iramú, állórajttal. 

Kislabda hajítás állóhelyből és 

keresztlépéssel. 

Különféle méretű és súlyú labdák célba 

juttatásának módozatai. 

 

Tánc:  

Régi stílusú táncok, új stílusú táncok, sport 

jellegű táncok (zumba). 

 

Úszás:  

Merülési gyakorlatok, vízbe ugrás, tudatos 

légzés vízben, siklás, mell-, gyors- és 

hátúszás kar- és lábmunkája siklás közben 

eszközzel és eszköz nélkül. 

    Váltóversenyek mellig érő vízben. 

 

 

 

 

Célorientált motoros tevékenységek, 

gondolkodás, kreativitás a motoros 

tanulásban. 

Energiabefektetésre vonatkozó tudatosság 

kialakítása – idő, gyorsaság, erő, 

állóképesség. 

Információk, jelek felismerése 

mozgásképben. 

Mozgás-specifikus kommunikációs 

szabályok, formák, jelek értelmezése – 

szerepük belátása az önreflexióban és 

önkontrollban. 

Természetes és nem természetes 

mozgásformák alkalmazása, gyakorlása, 

továbbfejlesztése a torna, az atlétika, a sportág 

jellegű feladatokban. 

Sportágtechnikai, taktikai és versenyelemek 

alkalmazása egyénileg, párban, csoportban, 

kerékpározás-. torna-, atlétika-, úszás- és 

egyéb vízisport-jellegű feladatokban. 

 

 

 

 

 

 

Ritmusérzék, mozgáskoordináció, 

egyensúlyérzék fejlesztése. 

 

 

 

Tanult úszástechnikák fejlesztése, folyamatos 

úszás távolságnövelő céllal. Vízbiztonság 

továbbfejlesztése. Legalább egy úszásnem 

technikájának elmélyült ismerete. 

Fogalmak 

Fejlődés, szakadozás, biztonság, biztonságérzet, vándormászás, gyors 

futás, tartós futás, leugrás, felugrás, átugrás, lábmunka, karmunka, hajítás, 

lökés, kartempó, lábtempó, gyorsúszás, hátúszás, pillangóúszás, 

delfinmozdulat. 
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NAT témakör Játék 35 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- fejlődjön az együttműködésben, kooperációban  

- egészséges versenyszellemre tegyen szert 

- megismerje és megkedvelje az élethosszig űzhető szabadidős 

tevékenységek  

- játékszabályok által az elemi döntésképességét és szabálytudatát 

kialakítsa, továbbfejlessze. 

Képességfejlesztési fókuszok: ráismerő és a mozgásirányítás készsége; 

társakra figyelés, együttműködés; szabálykövetés, szabálytartás; beleélő 

és együttműködő képesség; kudarc és győzelem sportszerű megélése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

− az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és 

szabályismeret tudatos és felelős alkalmazására, bővítésére képes. 

− képes a játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, 

motoros szinten történő megoldására a szabálykövetésre, a 

csoportkonszenzus és az ellenfél tisztelete szempontjából is. 

− képes a labdás ügyességfejlesztés összetettebb játékaira: a labda 

fogadására, kezelésére fokozódó távolságban, a labda 

továbbítására gyorsabban, lendületesebb, változó magasságokban, 

futás közben, labdavezetés, haladás a labdával irányváltásokkal. 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Labdás játékok:  

Dobó- és elfogójátékok. 

Labdavezetés kézzel, lábbal, cselezés 

védővel szemben. 

Átadások helyben és mozgás közben. 

Célbarúgó- és célbadobójátékok. 

Kosárlabda. 

Labdarúgás. 

Röplabda. 

Kézilabda. 

 

Népi gyermekjátékok és néphagyományok 

Futó- és fogójátékok taktikai elemekkel. 

 

Táncos játékok  

Az 1–6. évfolyamon tanultak művelődési 

anyagából. 

 

Testnevelési és sportjátékok stratégiai és 

taktikai elemeinek megismerése, szabályainak 

rendszere, szabálykövetés. 

Sportági előkészítő kreatív és kooperatív 

játékok. 

Népi hagyományőrző mozgásos 

tevékenységek értése és reprodukciója. 

Élethosszig végezhető szabadidős 

tevékenységek értése és reprodukciója. 

Labdás játékok, gyakorlatok. 

Tanulói kreativitásra alapozó motoros 

játékok. 

Érzelmek és motivációk szabályozásának 

megvalósítása. 

Élményszerűség és öröm érzékeltetése a 

társas játéktevékenységben. 

Személyes és társas folyamatok megélése. 

A konfliktuskezelés ismerete és gyakorlása. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fogalmak 

Kosárlabda, labdarúgás, röplabda, kézilabda, játékszabály, védő, támadó, 

cselezés, nyitás, érintés, feladás, átütés, pontszerzés, góllövés, erőszakos, 

kíméletes, sportszerűség, „fair play”. 

 

 

NAT témakör Versenyzés 35 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-  képessé váljon egyszerűsített szabályokkal zajló versenyzésre: 

sor- és váltóversenyek és egyszerűsített sportági versenyek 

esetében. 

Képességfejlesztési fókuszok: szabálykövetés, szabálytartás; egészséges 

versenyszellem; kooperáció; koordináció; döntési és reagáló képesség; 

versenyszellem. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes: 

− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben 

készségszinten használni 

− rajtversenyekre, sprintversenyekre,fogójátékokra. Egyéni, sor- és 

váltóversenyekre gyorsfutással. 

− iskolai versenyekre – könnyített versenyszabályokkal. 

− versenyszituációkon keresztül a szabályok gyakorlására 

− sor- és váltóversenyekre szerrel és szer nélkül az úszótechnika 

részleges (pl. csak lábmunka) vagy teljes alkalmazásával. 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Futó-, ugró-, akadály- és ügyességi versenyek 

Sorversenyek. 

Váltóversenyek. 

Futóiskola – futóversenyek (gyors, kitartó, 

gát, staféta stb.). 

Ugróiskola – magas, távol stb. 

Dobóversenyek (célba, távba különféle 

eszközökkel). 

Kötélugró verseny. 

Kötélhúzó verseny. 

 

Labdás versenyek 

Kosárradobó-verseny. 

Labdavezetési verseny. 

Kidobójáték. 

Labdarúgás. 

 

 

 

 

Egyénileg, párban és csoportosan végrehajtott 

versenyfeladatok a sportági versenyek 

szabályainak, technikai és taktikai elemeinek 

alkalmazásával. 

Sor- és váltóversenyek szabályainak ismerete 

és betartása.  

Egyszerűsített sportági versenyek ismerete és 

végrehajtása az írott és íratlan sportszerűségi 

szabályok betartásával. 

Sportszerűség fogalmi jelentésének és 

gyakorlatának ismerete. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Kosárlabda. 

Kézilabda. 

Zsinórlabda. 

 

Népi gyermekjátékok, versenyfeladatok  

(Bigézés, karikahajtás, dióleső, 

tojásbavágás, csizmadobáló, öcsigolyó 

/petanque/.) 

 

Úszóverseny – 

egyszerűsített szabályokkal. 

 

Küzdősportok elemei – 

birkózás, keleti küzdősportok elemei. 

 

Az olimpiák története – sportidolok, 

paralimpia 

További ismeretek szerzése az olimpia- és 

sporttörténet nagy alakjairól, emblematikus 

személyiségeiről. 

Ismeretek szerzése híres magyar és 

nemzetközi sportolókról a múltból és a 

jelenből. 

 

Fogalmak 

Kidobójáték, labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, zsinórlabda, játékszabály; 

erőszakos, kíméletes, sportszerűség, „fair play”, esélyegyenlőség, 

teljesítmény. 

 

 

NAT témakör Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 30 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- egészségfejlesztő mozgásos tevékenységformákat ismerjen meg  

- tudatosítsa a relaxációs gyakorlatokat, mint az önsegítés 

eszközeit 

- A higiénés ismereteket tudatosan alkalmazza 

- tudatosítsa a szabad levegőn végzett sportok egészségmegőrző 

szerepét 

-  betegségtudatát, félénkségét, esetleges gátlásait mérsékelje, 

oldja egyéni sikerhez juttatásukkal. 

Képességfejlesztési fókuszok: egészségtudatosság; mozgásigény; a 

körülményekhez való alkalmazkodás; a természet szeretete, fenntartható 

fejlődés. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 

képes: 

− Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az 

egészségmegőrző szokásrendszer megerősítésére 

− felismerni a bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapításának 

jelentőségét, szerepét.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A mozgás mint életmód 

Otthon is végezhető testgyakorlatok 

(aerobic, callanetics, talajtorna, pilates). 

Táncok különféle műfajai. 

 

Testi-lelki higiéné 

Testi higiéné tartalmi elemei és azok 

mindennapi gyakorlata. 

Relaxációs gyakorlatok: 

 légzőgyakorlatok 

 figyelemösszpontosító és lazító 

testtartások. 

Egészséges életmód alapelemei – étkezés, 

ruházat, pihenés, mozgás, a káros anyagok 

kerülése. 

Betegségek megelőzése, prevenció, 

védőoltások. 

 

Természetben űzhető sportok (a helyi 

adottságok függvényében) 

Labdajátékok, futóversenyek stb. – a torna 

kivételével valamennyi. 

Túra – balesetvédelem, kullancsveszély, a 

nap káros sugarai elleni védelem. 

Kocogás. 

Kerékpározás, görkorcsolyázás. 

Úszás természetes vizekben – csak 

engedélyezett és kijelölt helyen. 

 

Könnyített testnevelés, tartáskorrekció 

A könnyített testnevelés individuális 

lehetőségének megteremtése a 

gyógytestnevelővel való konzultáció szerint.  

 

Egészségfejlesztő motoros 

tevékenységformák gyakorlása, 

A relaxáció, mint a lelki egészség 

megőrzésének egyik eszközének tudatosulása. 

Életviteli alapelvek és szokásrendszerek: 

étrend, bioritmus, higiénia, médiatudatosság, 

szenvedélybetegségek hatásainak felismerése 

a testi-lelki egészségre, 

Prevencióra törekvés az életvezetésben, 

baleset-megelőzésben, 

Fizikai fittség, edzettség, helyes testtartás 

fontosságának megértése. 

Biztonságra és környezettudatosságra 

törekvés. 

Rendszeres testmozgás, sport 

egészségmegőrző hatásának megértése. 

Önkontroll, önuralom gyakorlása. 

Szabad térben végzett gyakorlatok 

végrehajtása – a védő-óvó intézkedések 

ismerete és betartása (napsugárzás, kullancs, 

időjárásnak megfelelő ruházat). 

A tanulók egyéni állapotához, elváltozásaihoz 

igazodó gyakorlatok.  

A tantervben foglalt, nem ellenjavallt 

gyakorlatok, feladatok végrehajtása. 

Testtartásjavító gyakorlatok. 

Preventív és korrigáló feladatok megoldása 

sporteszközök alkalmazásával. 

 

Fogalmak 

Higiéné, relaxáció, edzettség, fittség, túra, bioritmus, gyógytestnevelés, 

korrekció, napsugárzás, UV-A és UV-B, kullancs, médiatudatosság, 

prevenció, drog, önuralom, önkontroll, prevenció, testtartás, gólyaállás, 

kobraállás. 

 

 

  



502 

 

8. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám:  

180 óra 

Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 30 

Motoros képességfejlesztés, mozgástanulás 45 

Játék 35 

Versenyzés 35 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 30 

 

 

NAT témakör Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 35 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- fejlődjön kondicionális és koordinációs képességeiben 

- biomechanikailag helyes testtartást tartson fenn 

- fejlődjön aerob és anaerob képességeiben 

- fenntartsa mozgásigényét 

- fejlessze mozgásműveltségét 

- fejlődjön motorikus képességeiben 

  

Képességfejlesztési fókuszok: saját test mozgásszabályozásának 

képessége; mozgásos alapformák végrehajtásának képessége; 

mozgáskoordinációs képesség; erőkifejtés és -szabályozás képessége. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes:  

- A bemelegítési technikák alkalmazására 

- 4-8 ütemű gyakorlatok végrehajtására 

- küzdősportok során ügyelni saját és társai testi épségére 

- alakzatváltozásokban együttműködésre 

- erőfeszítésre és kitartásra saját szintje szerint 

- egy tanult elem önálló végrehajtására 

- 10 méter leúszására az általa választott úszásnemben 

- A labda céltudatos irányítására 

- A gyakorolt mozgáselemek, sportágak szabad térben, más 

körülmények közötti, önálló alkalmazására 

- higiénés ismeretei rutinszerű és saját igény szerinti alkalmazására 

- A relaxációs gyakorlatok önsegítő alkalmazására nyugalmi és 

stresszhelyzetben 

- az egészségtudatos magatartásformák szokásrendszerébe 

integrálására. 
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Gimnasztikai elemek: 

 Bemelegítési technikák. 

 Gimnasztikus mozgás Járások.  

 

Torna 

 Tartásos helyzetek, fogások, ülések, 

            támaszok, függések. 

 Mászás és függeszkedés Kéziszer 

            gyakorlatok Társas gyakorlatok. 

 Négy-nyolc ütemű gyakorlatok. 

 Egyensúly-gyakorlatok. 

 

Atlétika   

 Futások.  

 Ugrások, dobások. 

 Emelés-hordás.  

 

1.4. Küzdősportok elemei 

 Páros és csoportos küzdőgyakorlatok. 

 

1.5. Testtartást javító, erősítő és 

légzőgyakorlatok zenére 

 

1.6. Motoros tesztek (Cooper) 

 Kizárólagosan diagnosztikus célzattal 

 

Természetes mozgások (eszközökkel és azok 

nélkül) a mozgásképesség és fittség 

növelésére. 

Testtudat – saját test és eszközök szerepének 

tudatosulása az edzettségben. 

A vázizomzat erősítése és nyújtása egyszerű, 

gimnasztikai gyakorlatokkal. 

Biomechanikailag helyes testtartás 

fenntartása.  

Gimnasztika, optimális élettani terhelés 

alkalmazásával az izmok mobilizálása, 

erősítése, nyújtása. 

Gimnasztikus mozgás zenére (zumba). 

Járások törzs- és karmozgással összekötve. 

Mászás és függeszkedés – kötélen, gyűrűn, 

bordásfalon. 

Kéziszer-gyakorlatok végzése – karika, 

szalag, labda, buzogány. 

Társas gyakorlatok. 

Négy–nyolc ütemű gyakorlatok végzése. 

Egyensúly-gyakorlatok végzése. 

Futások iram- és irányváltással. 

Ugrások, dobások. 

Emelés-hordás – párban, társakkal. 

Páros és csoportos küzdőgyakorlatok végzése 

– légzéstechnikával. 

Fogalmak 
Bemelegítés, függés, körzés, döntés, 

4-8 ütemű gyakorlat, emelés, hordás, egyensúly, súlypont. 

 

 

NAT témakör Motoros készségfejlesztés - mozgástanulás 45 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- természetes és nem természetes mozgásformáit továbbfejlessze 

- további sportágtechnikai elemeket ismerjen meg 

- célorientált motoros tevékenységet alakítson ki 

- fejlődjön koordinációs képességében, mozgástanulási, 

mozgásszabályozó, mozgásalkalmazkodó, egyensúlyozó 

képességében, valamint az adekvát reakciók, a ritmus és téri 

tájékozódó képességben 

Képességfejlesztési fókuszok: instrukcióra gyors, pontos reagálás 

képessége; imitációs és elemző képesség; alkalmazkodási képesség. 
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A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

 összetett mozgások, 4-8 ütemű tornagyakorlatok végrehajtására, 

 a testnevelés szakszavainak értésére (aktív szókincs szintjén) és 

adekvát mozgásos válaszokra, 

 tanult elemekből önállóan alkotott gyakorlatsor kivitelezésére,  

rendgyakorlatokra zene nélkül. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Rendgyakorlatok: 

Térköz, távköz, takarás, igazodás, 

testfordulatok adott irányokba járás 

közben. 

Nyitódás, felzárkózás, felfejlődés, 

szakadozás. 

Soralkotások egyes és többes vonalban, 

oszlopban. 

Menetelés alakzatfelvétellel. 

 

Torna: 

Támaszgyakorlatok, függés és egyensúly-

gyakorlatok talajon, padon, 

tornaszekrényen, gerendán, gyűrűn, 

bordásfalon. 

Mászás kötélen. 

Vándormászás bordásfalon. 

Függeszkedés, hintázás. 

Guruló átfordulás előre-hátra. 

Kézállás, fejállás, tarkóállás – segítséggel. 

 

Atlétikai elemek: 

Járások, futások, dobások, ugrások. 

Futásfajták: terep, lassú, egyenletes, 

változó iramú, állórajttal. 

Kislabda hajítás állóhelyből és 

keresztlépéssel. 

Különféle méretű és súlyú labdák célba 

juttatásának módozatai. 

 

Tánc:  

Régi stílusú táncok, új stílusú táncok, sport 

jellegű táncok (zumba). 

 

Úszás:  

Merülési gyakorlatok, vízbe ugrás, tudatos 

légzés vízben, siklás, mell-, gyors- és 

hátúszás kar- és lábmunkája siklás közben 

eszközzel és eszköz nélkül. 

    Váltóversenyek mellig érő vízben. 

 

 

 

 

Célorientált motoros tevékenységek, 

gondolkodás, kreativitás a motoros 

tanulásban. 

Energiabefektetésre vonatkozó tudatosság 

kialakítása – idő, gyorsaság, erő, 

állóképesség. 

Információk, jelek felismerése 

mozgásképben. 

Mozgás-specifikus kommunikációs 

szabályok, formák, jelek értelmezése – 

szerepük belátása az önreflexióban és 

önkontrollban. 

Természetes és nem természetes 

mozgásformák alkalmazása, gyakorlása, 

továbbfejlesztése a torna, az atlétika, a sportág 

jellegű feladatokban. 

Sportágtechnikai, taktikai és versenyelemek 

alkalmazása egyénileg, párban, csoportban, 

kerékpározás-. torna-, atlétika-, úszás- és 

egyéb vízisport-jellegű feladatokban. 

 

 

 

 

 

 

Ritmusérzék, mozgáskoordináció, 

egyensúlyérzék fejlesztése. 

 

 

 

Tanult úszástechnikák fejlesztése, folyamatos 

úszás távolságnövelő céllal. Vízbiztonság 

továbbfejlesztése. Legalább egy úszásnem 

technikájának elmélyült ismerete. 
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Fogalmak 

Fejlődés, szakadozás, biztonság, biztonságérzet, vándormászás, gyors 

futás, tartós futás, leugrás, felugrás, átugrás, lábmunka, karmunka, hajítás, 

lökés, kartempó, lábtempó, gyorsúszás, hátúszás, pillangóúszás, 

delfinmozdulat. 

 

 

NAT témakör Játék 35 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- fejlődjön az együttműködésben, kooperációban  

- egészséges versenyszellemet alakítson ki és tartson fenn 

- megismerjen és megkedveljen élethosszig űzhető szabadidős 

tevékenységeket  

- játékszabályok által az elemi döntésképességét és szabálytudatát 

kialakítsa, továbbfejlessze. 

Képességfejlesztési fókuszok: ráismerő és a mozgásirányítás készsége; 

társakra figyelés, együttműködés; szabálykövetés, szabálytartás; beleélő 

és együttműködő képesség; kudarc és győzelem sportszerű megélése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

− az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és 

szabályismeret tudatos és felelős alkalmazására, bővítésére képes. 

− képes a játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, 

motoros szinten történő megoldására a szabálykövetésre, a 

csoportkonszenzus és az ellenfél tisztelete szempontjából is.  

− képes a labdás ügyességfejlesztés összetettebb játékaira: a labda 

fogadására, kezelésére fokozódó távolságban, a labda 

továbbítására gyorsabban, lendületesebben, változó 

magasságokban, futás közben, labdavezetéssel, haladás a labdával 

irányváltásokkal. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Labdás játékok:  

Dobó- és elfogójátékok. 

Labdavezetés kézzel, lábbal, cselezés 

védővel szemben. 

Átadások helyben és mozgás közben. 

Célbarúgó- és célbadobójátékok. 

Kosárlabda. 

Labdarúgás. 

Röplabda. 

Kézilabda. 

 

Népi gyermekjátékok és néphagyományok 

Futó- és fogójátékok taktikai elemekkel. 

 

Testnevelési és sportjátékok stratégiai és 

taktikai elemeinek megismerése, szabályainak 

rendszere, szabálykövetés. 

Sportági előkészítő kreatív és kooperatív 

játékok. 

Népi hagyományőrző mozgásos 

tevékenységek értése és reprodukciója. 

Élethosszig végezhető szabadidős 

tevékenységek értése és reprodukciója. 

Labdás játékok, gyakorlatok. 

Tanulói kreativitásra alapozó motoros 

játékok. 
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Táncos játékok  

Az 1–6. évfolyamon tanultak művelődési 

anyagából. 

Érzelmek és motivációk szabályozásának 

megvalósítása. 

Élményszerűség és öröm érzékeltetése a 

társas játéktevékenységben. 

Személyes és társas folyamatok megélése. 

A konfliktuskezelés ismerete és gyakorlása. 

Fogalmak 

Kosárlabda, labdarúgás, röplabda, kézilabda, játékszabály, védő, támadó, 

cselezés, nyitás, érintés, feladás, átütés, pontszerzés, góllövés, erőszakos, 

kíméletes, sportszerűség, „fair play”. 

 

 

NAT témakör Versenyzés 35 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- képessé váljon egyszerűsített szabályokkal zajló versenyzésre: 

sor- és váltóversenyek és egyszerűsített sportági versenyek 

esetében. 

Képességfejlesztési fókuszok: szabálykövetés, szabálytartás; egészséges 

versenyszellem; kooperáció; koordináció; döntési és reagáló képesség; 

versenyszellem. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

Képes: 

− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben 

készségszinten használja 

− rajtversenyekre, sprintversenyekre, fogójátékokra. Egyéni, sor- és 

váltóversenyekre gyorsfutással. 

− iskolai versenyekre – könnyített versenyszabályokkal. 

− versenyszituációkon keresztül a szabályok gyakorlására 

− sor- és váltóversenyekre szerrel és szer nélkül az úszótechnika 

részleges (pl. csak lábmunka) vagy teljes alkalmazásával. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Futó-, ugró-, akadály- és ügyességi versenyek 

Sorversenyek. 

Váltóversenyek. 

Futóiskola – futóversenyek (gyors, kitartó, 

gát, staféta stb.). 

Ugróiskola – magas, távol stb. 

Dobóversenyek (célba, távba különféle 

eszközökkel). 

Kötélugró verseny. 

Kötélhúzó verseny. 

 

Labdás versenyek 

 

 

 

Egyénileg, párban és csoportosan végrehajtott 

versenyfeladatok a sportági versenyek 

szabályainak, technikai és taktikai elemeinek 

alkalmazásával. 

Sor- és váltóversenyek szabályainak ismerete 

és betartása.  
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Kosárradobó-verseny. 

Labdavezetési verseny. 

Kidobójáték. 

Labdarúgás. 

Kosárlabda. 

Kézilabda. 

Zsinórlabda. 

 

Népi gyermekjátékok, versenyfeladatok  

(Bigézés, karikahajtás, dióleső, 

tojásbavágás, csizmadobáló, öcsigolyó 

/petanque/.) 

 

Úszóverseny – 

egyszerűsített szabályokkal. 

 

Küzdősportok elemei – 

birkózás, keleti küzdősportok elemei. 

Az olimpiák története – sportidolok, 

paralimpia 

Egyszerűsített sportági versenyek ismerete és 

végrehajtása az írott és íratlan sportszerűségi 

szabályok betartásával. 

Sportszerűség fogalmi jelentésének és 

gyakorlatának ismerete. 

További ismeretek szerzése az olimpia- és 

sporttörténet nagy alakjairól, emblematikus 

személyiségeiről. 

Ismeretek szerzése híres magyar és 

nemzetközi sportolókról a múltból és a 

jelenből. 

 

Fogalmak 

Kidobójáték, labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, zsinórlabda, játékszabály; 

erőszakos, kíméletes, sportszerűség, „fair play”, esélyegyenlőség, 

teljesítmény. 

 

 

NAT témakör Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 30 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- megismerjen egészségfejlesztő mozgásos tevékenységformákat  

- tudatosítsa a relaxációs gyakorlatokat, mint az önsegítés 

eszközeit 

- tudatosan alkalmazza a higiénés ismereteket 

- tudatosítsa a szabad levegőn végzett sportok egészségmegőrző 

szerepét 

-  betegségtudatát, félénkségét, esetleges gátlásait mérsékelje, 

oldja egyéni sikerhez juttatásukkal. 

Képességfejlesztési fókuszok: egészségtudatosság; mozgásigény; a 

körülményekhez való alkalmazkodás; a természet szeretete, fenntartható 

fejlődés. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

- Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az 

egészségmegőrző szokásrendszer megerősítésére 

− felismerni a bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapításának 

jelentőségét, szerepét. 
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A mozgás mint életmód 

Otthon is végezhető testgyakorlatok 

(aerobic, callanetics, talajtorna, pilates). 

Táncok különféle műfajai. 

 

Testi-lelki higiéné 

Testi higiéné tartalmi elemei és azok 

mindennapi gyakorlata. 

Relaxációs gyakorlatok: 

 légzőgyakorlatok 

 figyelemösszpontosító és lazító 

testtartások. 

Egészséges életmód alapelemei – étkezés, 

ruházat, pihenés, mozgás, a káros anyagok 

kerülése. 

Betegségek megelőzése, prevenció, 

védőoltások. 

 

Természetben űzhető sportok (a helyi 

adottságok függvényében) 

Labdajátékok, futóversenyek stb. – a torna 

kivételével valamennyi. 

Túra – balesetvédelem, kullancsveszély, a 

nap káros sugarai elleni védelem. 

Kocogás. 

Kerékpározás, görkorcsolyázás. 

Úszás természetes vizekben – csak 

engedélyezett és kijelölt helyen. 

 

Könnyített testnevelés, tartáskorrekció 

A könnyített testnevelés individuális 

lehetőségének megteremtése a 

gyógytestnevelővel való konzultáció szerint. 

 

 

Egészségfejlesztő motoros 

tevékenységformák gyakorlása, 

A relaxáció, mint a lelki egészség 

megőrzésének egyik eszközének tudatosulása. 

Életviteli alapelvek és szokásrendszerek: 

étrend, bioritmus, higiénia, médiatudatosság, 

szenvedélybetegségek hatásainak felismerése 

a testi-lelki egészségre, 

Prevencióra törekvés az életvezetésben, 

baleset-megelőzésben, 

Fizikai fittség, edzettség, helyes testtartás 

fontosságának megértése. 

Biztonságra és környezettudatosságra 

törekvés. 

Rendszeres testmozgás, sport 

egészségmegőrző hatásának megértése. 

Önkontroll, önuralom gyakorlása. 

Szabad térben végzett gyakorlatok 

végrehajtása – a védő-óvó intézkedések 

ismerete és betartása (napsugárzás, kullancs, 

időjárásnak megfelelő ruházat). 

A tanulók egyéni állapotához, elváltozásaihoz 

igazodó gyakorlatok.  

A tantervben foglalt, nem ellenjavallt 

gyakorlatok, feladatok végrehajtása. 

Testtartásjavító gyakorlatok. 

Preventív és korrigáló feladatok megoldása 

sporteszközök alkalmazásával. 

 

Fogalmak 

Higiéné, relaxáció, edzettség, fittség, túra, bioritmus, gyógytestnevelés, 

korrekció, napsugárzás, UV-A és UV-B, kullancs, médiatudatosság, 

prevenció, drog, önuralom, önkontroll, prevenció, testtartás, gólyaállás, 

kobraállás. 
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Történelem 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma  

5. évfolyam 2 72 

6. évfolyam 2 72 

7. évfolyam 2 72 

8. évfolyam 1 36 

5. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

72 óra 

Személyes történelem. A kereszténység. 20 

Fejezetek az ókor történetéből 26 

Kalandozás és honfoglalás, a magyarok eredete. 26 

 

 

NAT témakör Személyes történelem. A kereszténység. 20 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- kialakítsa a történelmi megismerés fogalmát  

- megismerje a kereszténység jelentőségét 

- képes legyen kooperatív technikák alkalmazására 

- adott történetben különbséget tudjon tenni fiktív és valós, irreális 

és reális elemek között 

- képes legyen megfigyelni és összehasonlítani a történelemben 

előforduló különböző emberi magatartásformákat és 

élethelyzeteket 

- tisztában legyen a zsidó-keresztény kultúra kialakulásának főbb 

állomásaival, ismerje a legfontosabb tanításait 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

- meg tudja különböztetni a történelem forrásait, példákat is tud 

kapcsolni hozzá 

- ismeri a történelmi időszámítás egységeit 

- alapvető szinten tájékozódik a történelmi térképen 

- az időszalagon felismeri a tárgyalt történelmi időszakokat, 

évszámokat, kapcsol hozzá tanult ismeretet 

- időrendbe helyezi a tanult eseményeket időszalagon, időtornyon 
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Személyes történelem 

A címer, zászló, pecsét jelentősége, az idő 

mérése. 

Tájékozódás a térképen. Idő ábrázolása téri-

vizuális eszközökkel. Időbeli relációk: a jelen, 

a múlt és a régmúlt megkülönböztetése. 

Térbeli relációk: tájékozódási pontok keresése 

a térképen. Hazánk történelmi zászlóinak és 

címereinek megismerése, a pecsét fogalma, 

jelentősége. A témához kapcsolódó tartalmi 

elemek válogatása, megkülönböztetése, 

összehasonlítása. 

 

 

Az Ószövetség népe 

Az Ószövetség/Héber Biblia: Ábrahám és 

Mózes 

Tematikus képanyagok elemzése, 

összehasonlítása, megkülönböztetése. 

Ószövetségi történetek megismerése. 

 

 

Újszövetségi történetek 

A keresztény vallás kialakulása és elterjedése. 

Jézus Krisztus születése. 

Krisztus Pilátus előtt. 

Az utolsó vacsora. 

A feltámadás. 

Tematikus képanyagok elemzése, 

összehasonlítása, megkülönböztetése. 

Újszövetségi történetek megismerése. 

 

Meséljen el egyszerű, személyes történeteket. 

Gyűjtsön és rendszerezzen családi fotókat, 

tárgyakat, történeteket. 

 

Készítsen önállóan vagy társakkal címert, 

zászlót, pecsétet. 

 

Ismerje fel és mutassa be hazánk jelképeit. 

Ábrázolja segítséggel az időt vizuális 

eszközökkel. 

 

 

 

Ismerje a Héber Biblia máig ható innovációit: 

egyistenhit, tízparancsolat, heti pihenőnap. 

 

 

 

 

 

 

 

Mutassa be Jézus életének legfontosabb 

eseményeit. 

Tudja értelmezni segítséggel Jézus erkölcsi 

tanításainak lényegét. 

Tudja értelmezni segítséggel a kereszténység 

fő jellemzőit és elterjedését. 

 

Fogalmak 
jelen, múlt, címer, zászló, pecsét, Isten, egyistenhit, tízparancsolat, heti 

pihenőnap, föld, ég, növény, állat, Jézus Krisztus 
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NAT témakör Fejezetek az ókor történetéből 26 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának 

főbb vonásait és az egyes történelmi korszakokban élt emberek 

életét befolyásoló tényezőket 

- be tudja mutatni a nagy ókori társadalmakat és hatásukat 

- képes legyen kooperatív technikák alkalmazására 

- felismerje, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra kapcsolódik 

az adott történelmi témához 

- képen, egyszerű ábrán ábrázolt folyamatot, jelenséget saját 

szavaival le tudjon írni 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

- meg tudja különböztetni a történelem forrásait, példákat is tud 

kapcsolni hozzá 

- ismeri a történelmi időszámítás egységeit 

- alapvető szinten tájékozódik a történelmi térképen 

- az időszalagon felismeri a tárgyalt történelmi időszakokat, 

évszámokat, kapcsol hozzá tanult ismeretet  

- időrendbe helyezi a tanult eseményeket időszalagon, időtornyon 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az ókori keleti kultúrák. 

 

Az ókori kelet mezőgazdasága, társadalma, az 

emberek mindennapi élete.  

Hitvilág. 

India. Egyiptom. Mezopotámia. Kína. 

Időábrázolás síkban és térben (időszalag-

időtorony). Történet olvasása, feldolgozása. A 

témához kapcsolódó tartalmi elemek 

válogatása. Csata modellezése.  

Helyszínek megkeresése a térképen. 

Tematikus képanyagok elemzése. Egyiptomi 

építészeti emlékekkel kapcsolatos képek 

gyűjtése, a hitvilágukkal kapcsolatos egyes 

történetek átbeszélése. 

 

 

A római hadsereg és a katonák élete. 

 

Julius Caesar. 

Augustus császár. 

Rómaiak hazánk területén. 

A Római Birodalom bukása. 

A hunok szerepe a Római Birodalom 

hanyatlásában. 

 

 

 

 

Idézze fel az ókori egyiptomi, görög és római 

életmód főbb vonásait. 

 

Mutassa be a főbb ókori hadviselési 

technikákat. 

 

Ismerje a tanult háborúk okait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jellemezze egy római polgár mindennapjait. 

Azonosítson magyar településneveket az 

ókori Pannónia területén. 

Idézze fel a nomád életmód, gazdálkodás és 

hadviselés alapvető jellegzetességeit. 

Történelmi térképen hadmozdulatok, 

hadjáratok, népmozgások nyomon követése. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az ókori Róma nevezetes épületeinek 

bemutatása. Bepillantás az ókori Róma 

mindennapjaiba: öltözködés, szórakozás, 

társasági élet, rabszolgapiac, iskola 

(beszélgetés, életképek modellezése, 

illusztrációkészítés). A római hadsereg 

bemutatása – beszélgetés alapvető 

szempontok szerint a hadviselés legfontosabb 

elemeiről: fegyverek, stratégia, emberi 

tényezők (katonák). Illusztrációk készítése. 

Pannónia provincia helyzetének, szerepének 

megismerése a Római Birodalom területén. A 

bukás okainak közös feltárása. 

Az ókori Görögország – istenek, hősök, 

tudósok, művészek és az olimpia 

Történetek a görög mondavilágból. 

Az ókori olimpiai játékok. 

Antik és modern – összehasonlításra épülő 

feladatok a tudomány, a művészetek és a 

sport témakörében. Beszélgetés az olimpiai 

eszméről.  

 

 

Az athéni demokrácia és a görög-perzsa 

háborúk 

A legjelentősebb görög városállam: Athén. 

Az ókori görögök mindennapjai. 

A görög-perzsa háborúról: a marathóni csata 

(Kr. e. 490). 

Történet olvasása Athénről. A görög főváros 

antik történelmi emlékhelyeinek képről 

történő felismerése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjtsön információkat az ókori és a modern 

olimpiai játékokról. 

Görög hoplita felismerése, fegyverzetének 

azonosítása képen, rekonstrukciós ábrán. 

 

 

 

 

A tanult háborúk okainak és 

következményeinek bemutatása, illetve a 

tanult hősökhöz kapcsolódó történetek 

felidézése. 

 

 

Fogalmak 
időszalag, Nílus, fáraó, piramis, Hellász, Marathón, olimpia, Athén, 

városállam, Róma, Itália, gladiátor, légió, provincia, Pannónia, Aquincum. 
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NAT témakör Kalandozások és honfoglalás, a magyarok eredete 26 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- fogalmat alkosson a honfoglalás legfontosabb állomásairól, 

eseményeiről, ismerje és fel tudja idézni a magyar és az európai 

történelmi hagyományhoz kapcsolódó legfontosabb mítoszokat, 

mondákat, történeteket, elbeszéléseket 

- képes legyen kooperatív technikák alkalmazására 

- adott történetben különbséget tudjon tenni fiktív és valós, irreális 

és reális elemek között 

- képes legyen megfigyelni és összehasonlítani a történelemben 

előforduló különböző emberi magatartásformákat és 

élethelyzeteket 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

- ismeri és fel tudja idézni a magyar és az európai történelmi 

hagyományhoz kapcsolódó legfontosabb mítoszokat, mondákat, 

történeteket, elbeszéléseket 

- be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának 

főbb vonásait és az egyes történelmi korszakokban élt emberek 

életét befolyásoló tényezőket 

- tisztában van a középkor világképének fő vonásaival 

- meg tudja különböztetni a történelem forrásait, példákat is tud 

kapcsolni hozzá 

- ismeri a történelmi időszámítás egységeit 

- alapvető szinten tájékozódik a történelmi térképen 

- az időszalagon felismeri a tárgyalt történelmi időszakokat, 

évszámokat, kapcsol hozzá tanult ismeretet.  

- időrendbe helyezi a tanult eseményeket időszalagon, időtornyon.  

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Történetek a magyarság vándorlásáról és a 

honfoglalásról 

 

A magyarok eredete. 

Rege a csodaszarvasról. 

Vérszerződés. 

Honfoglalás, letelepedés. 

Kalandozó hadjáratok. 

 

A legfontosabb nemzeti történelmi adatok 

rendezése időszalagon, időtornyon. Mondák, 

történetek olvasása, feldolgozása. Adott 

történetben a valós és a fiktív elemek 

megkülönböztetése. Illusztráció készítése. 

Múzeum, tájház, emlékmű látogatása. 

Tablókészítés. Adatok leolvasása térképről. 

Időszalagon, időtornyon történő ábrázolás – 

 

 

 

 

Ismerje a mondák és a valóság közti 

különbségeket. 

Tudja segítséggel felidézni a tanult mondai 

történeteket. 

Tudja segítséggel értelmezni a rekonstrukciós 

rajzokat, ábrákat a honfoglaló magyarok 

életéről, lakóhelyéről, fegyverzetéről. 

 

Tudja a tanult történelmi személyeket 

elhelyezni időszalagon. 

Tudja térképen követni a magyarság útját az 

őshazától a Kárpát-medencéig. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

összefüggések felismerése.  Rajzos történeti 

napló készítése. A lakóhely történelmi 

emlékhelyeinek fölkeresése. 

Fogalmak 
őshaza, hunok, finnugor, törzs, vérszerződés, fejedelem, honfoglalás, 

székelyek, kalandozások 
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6. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

72 óra 

A középkor világa 10 

Képek és portrék az Árpád-kor és a XIV-XV. század történetéből, a 

középkori magyar állam 

24 

Új látóhatárok: a földrajzi felfedezések, a vallási megújulás; az új 

világkép kialakulása 

16 

Magyarország a XVI–XVIII. században 22 

 

 

NAT témakör A középkor világa 10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- ismerje a magyar nemzettörténet legfontosabb eseményeit 

- képes legyen kooperatív technikák alkalmazására 

- ismerje fel a hadviselés és a vallások kapcsolatát a középkori 

kereszténység tükrében 

- tudja elhelyezni a nemzeti történelmi adatokat időszalagon, 

időtornyon 

- legyen képes adott történetben a valós és a fiktív elemek 

megkülönböztetésre 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

- képes adatokat leolvasni térképről 

- meg tudja mutatni a tanult legjelentősebb középkori városokat a 

térképen 

- az időszalagon felismeri a tárgyalt történelmi időszakokat, 

évszámokat, kapcsol hozzá tanult ismeretet 

- időrendbe helyezi a tanult eseményeket időszalagon, időtornyon 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

1.1 A nyugati és a keresztény államiság főbb 

jellemzői 

 

1.2  A középkori élet színterei és szereplői 

(uradalmak, kolostorok, városok, egyetemek) 

Céhmesterek és kereskedők. 

Mindennapi élet a középkori várakban. 

Kolostori élet: történetek az egyház 

szerepéről.  

A lovagi életmód és a keresztes 

hadjáratok. 

 

Tanulmányozza a középkor különböző 

társadalmi csoportjait. 

 

Keresse meg Európa legjelentősebb középkori 

városait a térképen. 

 

Ismerje fel a hadviselés és a vallások 

kapcsolatát. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Mutassa be a lovagokhoz kapcsolódó 

eszményképet. Ismerje meg és alkalmazza a 

társadalmi illemszabályokat a gyakorlatban. 

Fogalmak 
vallás, kereszténység, iszlám, hun, király, nemes, jobbágy, lovag, lovagi 

torna, pápa, latin nyelv, szerzetes, kolostor, város, hadviselés 

 

 

NAT témakör 
Képek és portrék az Árpád-kor és a XIV-XV. század 

történetéből, a középkori magyar állam 
24 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- ismeri a magyar nemzettörténet legfontosabb eseményeit 

- képes kooperatív technikákat alkalmazni 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

-  meg tudja különböztetni adott történetben a valós és a fiktív 

elemeket 

- képes adatokat leolvasni a térképen 

- felismeri a történelmi összefüggéseket 

- ismeri lakóhelyeinek történelmi emlékhelyeit 

- meg tudja nevezni a koronázási ékszereket, azok történetét 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

2.1. Az államalapítás: Géza és Szent István 

Géza fejedelem. 

I. (Szent) István, Magyarország királya. 

Államalapítás. 

Koronázási ékszerek. 

 

2.2. Az Árpád-ház uralkodói, szentjei 

I. (Szent) László, a lovagkirály. 

Szent Gellért. 

Árpád-házi Szent Margit. 

Könyves Kálmán. 

II. András. 

IV. Béla. 

 

2.3. Nagy Lajos, a hódító és törvényhozó 

Anjou-házi királyok: Károly Róbert és 

Nagy Lajos 

 

- látogasson el múzeumokba, 

tájházakba, lakhelye történelmi 

emlékhelyeire 

- készítsen tablót a koronázási 

ékszerekről  

 

 

 

- olvasson mondákat, történeteket a 

magyar nemzet történelméből 

- csoportosítsa a tárgyi és az írásos 

emlékeket 

- ismerje fel a történelmi kor veszélyeit 

hazánkra 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Gazdasági intézkedések 

 

2.4. Hunyadi János a törökellenes küzdelmek 

élén 

A nándorfehérvári diadal 

 

2.5. Hunyadi Mátyás portréja 

Az igazságos Mátyás 

Élet Mátyás király udvarában 

 

 

- ismerje meg a törökök és a magyarok 

motivációit 

 

- olvasson Mátyás királyról szóló 

meséket, vonja le az erkölcsi 

tanulságaikat 

 

Fogalmak 

vándorlás, honfoglalás, Etelköz, Kárpát-medence, államalapítás, állam, 

koronázási ékszer, szent, lovagkirály, törvény, hódítás, gazdaság, diadal, 

csata, királyi udvar, reneszánsz, erény 

 

 

NAT témakör Magyarország a XVI–XVIII. században 22 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- ismerje a végvárak jelentőségét, helyüket a térképen 

- ismerje a kurucok és a labancok küzdelmét, történelmi 

jelentőségüket 

- tudja időrendben felsorolni a korszak történelmi eseményeit 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

- képes felsorolni a legfontosabb végvárakat, meghatározni 

helyüket a térképen 

- meg tudja határozni a három részre szakadt Magyarország 

részeit, központjukat, vezetőiket 

- tudja elmesélni a tanult történelmi személyek életének 

legfontosabb állomásait 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

4.1. A mohácsi csata és következményei 

A mohácsi vész 

A három részre szakadt Magyarország, 

élet a török hódoltság kori 

Magyarországon – egy konkrét település 

(pl. Debrecen vagy Kecskemét) 

bemutatásával.  

4.2. Végvári küzdelmek 

Szigetvár. 

Eger. 

 

4.3. Bocskai István és a hajdúk 

- megismeri lakhelyének török kori 

emlékeit 

- olvasson történeteket a mohácsi 

csatáról 

 

 

 

- hallgassa meg Tinódi Lantos 

Sebestyén históriás énekeit 

- tekintse meg az Egri csillagok című 

filmet 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Bocskai szerepe a magyar 

reformációban. 

 

4.4. Az Erdélyi Fejedelemség virágkora 

Bethlen Gábor idején 

Erdély népei, tájai, kultúrája 

Bethlen Gábor uralkodása 

 

4.5. Zrínyi Miklós, a hadvezér 

Zrínyi Miklós hadjáratai és tervei a 

magyar hadsereg megteremtésére 

 

4.6. A Rákóczi-szabadságharc kiemelkedő 

személyiségei, céljai 

II. Rákóczi Ferenc élete. 

 

4.7. Buda visszafoglalása, Magyarország a 

Habsburg Birodalomban  

Buda visszafoglalása 

Mária Terézia 

Hétköznapi élet a kurucok és labancok 

korában. 

- olvasson történeteket Szigetvár 

történetéről 

- elevenítse fel a reformációról, a 

református vallásról tanultakat 

 

 

 

- tekintsen meg Erdélyről szóló 

filmeket, képeket 

 

 

 

 

 

- idézze fel II. Rákóczi Ferenc életének 

állomásait 

 

- nézzen részleteket  A Tenkes 

kapitánya című filmből 

 

Fogalmak végvár, politikus, költő, hadvezér, hajdú, kuruc, labanc 

 

 

NAT témakör 
Új látóhatárok: a földrajzi felfedezések, a vallási 

megújulás; az új világkép kialakulása 
16 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- tudja behatárolni a nagy földrajzi felfedezéseket időszalagon, 

időtornyon 

- tudja meghatározni a felfedezések helyszíneit a térképen 

- tudjon különbséget tenni a református és a katolikus vallás, és azok 

jelképei között 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

- képes különböző információforrásokból szóbeli következtetések 

megfogalmazására 

- meg tudja fogalmazni a gyarmatosítók és az őslakosok 

ellentétének lényegét 

- felismer társadalmi-történelmi, erkölcsi problémákat elemi 

szinten 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

3.1. A nagy földrajzi felfedezések 

Amerika felfedezése. 

Felfedezők és hódítók. 

 

3.2. Vallási újítók – reformáció és katolikus 

megújulás 

Történetek a kor emberének 

gondolkodásáról; reformáció és 

ellenreformáció. 

 

- történelmi szövegeket olvas a nagy 

földrajzi felfedezésekről 

- megkeresi a földrajzi felfedezések 

helyszíneit 

- megfogalmazza a gyarmatosítók és az 

őslakosok ellentéteinek okát 

 

- meglátogatja a helyi katolikus és 

református templomot, jellemzőit 

összehasonlítja 

 

- a különböző vallási irányzatok 

jellemzőiről szókártyákat csoportosít 

Fogalmak 

felfedezés, távcső, mikroszkóp, Kolumbusz Kristóf, vallás, reformáció, 

katolikus, királyi udvar, felvilágosodás, gyarmat, gyarmatosító, őslakó, 

függetlenségi harc 
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7. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

72 óra 

Történelmi áttekintés 8 

Forradalmak kora 24 

A modern kor születése: a nemzeti eszme és a birodalmak kora 10 

Hazánk és a nagyvilág a XX. század első felében 30 

 

 

NAT témakör Történelmi áttekintés 8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- legyen képes megnevezni a történelmi forrásokat a tanult 

történelmi korokból 

- tudja megnevezni a régész eszközeit 

- tudja alkalmazni a terepasztalt 

- ismerjen fel tárgyi emlékeket, különös tekintettel Görögország és 

Róma hagyatékait 

- legyen képes megnevezni a magyar vándorlás és honfoglalás 

állomásainak megnevezésére 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

- képes adatokat leolvasni időszalagról 

- meg tudja mutatni térképen magyar honfoglalás állomásait 

- ismeri a magyar koronázási ékszereket 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az ókori társadalmakról tanultak átismétlése  

Az ókori keleti kultúrák 

Az ókori Görögország. 

Az ókori Róma. 

 

A középkori Magyarországról tanultak 

átismétlése 

(korai szakasz, érett szakasz, késői szakasz)  

Árpád-házi királyok. 

Anjou-házi királyok és a Hunyadiak. 

Hazánk három részre szakadása. 

- nevezze meg a régész eszközeit 

- látogasson el a helyi múzeumba, 

történelmi helyszínekre 

- ismerjen fel ókori tárgyi emlékeket 

- nevezze meg az ókori történelem 

helyszíneit a térképen 

 

- idézze fel a vándorlás és a honfoglalás 

állomásait, jelölje azokat térképen 

 

- készítsen tablót a tanult uralkodókról 

Fogalmak az ötödik-hatodik évfolyamon megismert fogalmak 
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NAT témakör Forradalmak kora 24 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- kialakítsa és tudatosítsa nemzettudatát 

- képes legyen időrendbe rendezni a korszak eseményeit, azokat 

időszalagon, időtornyon elhelyezni 

- tudjon érvelni, vitatkozni a társadalom különböző csoportjai 

képviselőinek szerepében 

- legyen képes adatokat gyűjteni adott történelmi témákban 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

- képes érveket ütköztetni 

- képes fogalmat alkotni az újkori társadalom és gazdaság 

jellemzőiről 

- önállóan adatokat tud gyűjteni egy adott korhoz 

- ismeri lakóhelyeinek történelmi emlékhelyeit 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

2.1 A francia forradalom vívmányai és 

árnyoldalai 

A nagy francia forradalom – a polgári 

átalakulás kezdete. 

 

 

2.2. Az ipari forradalom találmányai 

Ipari találmányok és feltalálóik. 

 

2.3. A magyar reformkor képviselői 

(Széchenyi, Kossuth) 

A polgárosodás Magyarországon. 

 

2.4. A forradalom és szabadságharc 

kiemelkedő személyiségei és céljai 

Gróf Széchenyi István élete és 

munkássága. 

Kossuth Lajos élete és munkássága. 

A magyar nyelv hivatalossá tétele. 

Az 1848. március 15-i események Pesten. 

Az első független magyar kormány 

megalakulása, intézkedései. 

A szabadságharc legfontosabb eseményei. 

- készítsen plakátot a francia forradalom 

jelszavaival 

 

 

 

 

 

- gyűjtsön információkat a korabeli 

találmányokról, a gőz erejéről 

 

 

 

 

 

- csoportosítsa a történelmi 

személyiségek tevékenységeit 

- rendezze táblázatba a reformkori 

országgyűlések vívmányait 

- az események felidézéséhez, 

megismeréséhez használjon térképet, 

időszalagot 

- gyűjtsön anyagot az aradi vértanúkról 

Fogalmak 

 nemzetállam, függetlenségi harc, polgár, munkás, országgyűlés, gőzgép, 

gyáripar, vasúthálózat, reform, magyar nyelv, törvény, pákozdi csata, 

isaszegi csata, trónfosztás, világosi fegyverletétel, aradi vértanúk 
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NAT témakör 
A modern kor születése: a nemzeti eszme és a 

birodalmak kora 
10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-  ismerje fel a nemzeti, hazafias érzelmek fontosságát 

- legyen képes adatokat leolvasni időszalagról, térképről 

- tudjon tényeket megfogalmazni önálló véleményének 

hozzáfűzésével 

- képes legyen a kor történelmi fogalmainak azonosítására, 

csoportosítására, megkülönböztetésére 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

- képes önállóan megfogalmazni az ismereteit a XIX. század 

polgárainak mindennapjairól 

- tudja ismertetni a kiegyezés pozitív következményeit 

- felismeri a kiegyezéshez kötődő történelmi személyeket, a  

korban épült épületeket 

- önálló gondolatokat tud megfogalmazni a vasút fejlődésének 

jelentőségéről 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

3.1. Az egységes nemzetállamok létrejötte 

Az olasz nemzetállam létrejötte. 

Az egységes német állam magalakulása. 

 

3.2. Polgárháború az Egyesült Államokban 

 

3.3. A megtorlás és a dualizmus 

Magyarországon 

 

Megtorlás a szabadságharc után 

A kiegyezés tartalma és jelentősége 

Tisza Kálmán és Tisza István 

munkássága 

 

3.5. Az Osztrák-Magyar Monarchia együtt élő 

népei 

Az Osztrák-Magyar Monarchia. 

- végezzen gyűjtőmunkát a 

könyvtárban, interneten 

 

 

- ismerje meg az amerikai polgárháború 

kitörésének okait, jeles személyiségeit 

 

- csoportosítson fogalmakat a kiegyezés 

pozitív következményeiről 

 

- párosítson képeket és fogalmakat a 

kiegyezéskor jeles személyiségeiről és 

épületeiről 

 

- gyűjtsön adatokat Tisza Kálmán és 

Tisza István munkásságáról 

 

- készítsen tablót a vasúthálózat 

fejlődéséről 

Fogalmak 
magyar király, Osztrák-Magyar Monarchia, tőke, bank, vasúthálózat, 

Budapest, világváros, MÁV, dualizmus 
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NAT témakör Hazánk és a nagyvilág a XX. század első felében 30 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- legyen tisztában az első világháború kitörésének előzményeivel, 

okaival 

- ismerje az első világháborúban résztvevő országok szerepét, a 

háború lefolyását és végkimenetelét 

- ismeri az újonnan megalakult államok jellemzőit 

- tudja elmondani korszakra jellemző fogalmak jelentését és 

tartalmát 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

- képes összefüggően beszélni az első világháború kitörésének 

előzményeiről, okairól, a résztvevő országokról, lefolyásáról és 

következményeiről 

- tudja jellemezni a totális diktatúra államait 

- képes saját szavaival megfogalmazni a trianoni békediktátum 

hatását hazánk történelmére 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

4.1. Az első világháború jellemzői és 

következményei Európában és 

Magyarországon 

Az első világháború előzményei és 

kirobbanása. 

Hazánk részvétele az első világháborúban. 

Az első világháború főbb eseményei. 

Tanácsköztársaság. 

 

4.2. Trianon és következményei 

Az Osztrák-Magyar Monarchia 

fölbomlása. 

A trianoni békediktátum és 

következményei. 

 

4.3. Diktatúrák és diktátorok Európában 

Totális diktatúrák: a kommunista Szovjetunió; 

a nemzetiszocialista Németország 

 

4.4. Politikus portrék a két világháború 

közötti Magyarországon 

Magyarország a két világháború között – 

Horthy Miklós kormányzó. 

 

4.6. A második világháború jellemzői és 

következményei 

A második világháború kirobbanása. 

A második világháború főbb eseményei, 

technikai újításai. 

A második világháború befejezése. 

A párizsi békeszerződés. 

- végezzen gyűjtőmunkát a könyvtárban 

és az interneten a „nagy háborúról” 

- csoportosítsa az Antant és a Központi 

hatalmak országait 

- olvassa le a háború helyszíneit, 

frontvonalait, adatait térképről 

- jelölje időszalagon a háború 

eseményeit 

- nézzen a témához kapcsolódó filmeket 

- modellezze a háború frontjait 

terepasztalon 

 

- alkosson véleményt az országhatáron 

belül és kívül élő magyarok 

mindennapjairól és azok 

különbségeiről 

 

- fogalmazzon meg érveket a 

fajgyűlölettel és az idegengyűlölettel 

szemben 

 

- készítsen háborúellenes plakátot 

 

- gyűjtsön adatokat, képeket a második 

világháborúról 

 

- látogasson el múzeumba, helytörténeti 

gyűjteménybe 

 

- nézzen a második világháborúval 

kapcsolatos filmeket, képanyagokat 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

4.7. Magyarország a második világháborúban 

Hazánk helyzete a második világháború 

előtt: a békés revízió 

Hazánk szerepe a második 

világháborúban. 

A Don-kanyar magyar katonái: 

megemlékezés a hősi halottakról. 

 

4.8. A holokauszt Európában és 

Magyarországon 

Hazánk német megszállása.  

Koncentrációs táborok Európában. 

 

 

 

- olvasson részleteket Anna Frank 

könyvéből, tekintse meg a róla szóló 

filmet 

- kutassa fel lakóhelyének II. 

világháborús emlékeit 

Fogalmak 

világháború, antant, központi hatalmak, állóháború, front, tank, 

köztársaság, tanácsköztársaság, trianoni békeszerződés, bank, 

munkanélküliség, fasizmus, nemzetiszocializmus, zsidótörvény, 

koncentrációs tábor, deportálás, Don-kanyar, nyilas hatalomátvétel, 

atombomba, Hirosima 
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8. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

36 óra 

Hazánk és a nagyvilág a XX. század második felében 27 

Régiók története, mérlegen a magyar történelem: lábnyomaink a 

nagyvilágban; a magyar megmaradás kérdései. 

9 

 

 

NAT témakör Hazánk és a nagyvilág a XX. század második felében 27 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- legyen képes történelmi évszámok jelölésére 

- tudjon politikai fogalmakat, rövidítéseket egyeztetni 

- tudja a keleti blokk és a nyugati blokk országait csoportosítani 

- ismerje a demokratikus és a szocialista országok mindennapi 

életének különbségeit 

- ismerje Magyarország szocialista emlékeit, az 1956-os forradalom 

és szabadságharc eseményeit 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

- képes évszámokat, adatokat leolvasni időszalagról, azokat 

eseményekhez kötni 

- ismeri a XX. század második felében élt polgárok mindennapjait 

- felismeri a személyi kultusz, a diktatúra, a pártállam jellemző 

jegyeit 

- tisztában van az 1956-os forradalom és szabadságharc 

eseményeivel és jelentőségével 

- ismeri a politikai fogalmakat, a rövidítések meghatározásait 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

1.1. A megosztott világ: a hidegháború, az 

Egyesült Államok és a Szovjetunió vetélkedése 

Hatalmi csoportosulások kialakulása a II. 

világháború befejezése után. 

 

A berlini fal kiépítése. 

 

1.2. Magyarország a kommunizmus idején 

Rákosi Mátyás diktatúrája. 

Az emberek élete az 1950-es évek elején. 

 

1.3. Az 1956-os forradalom és a Kádár-

korszak  

- csoportosítson  és párosítson 

fogalomkártyákat a korszak 

fogalmaival 

- csoportosítsa a nyugat és a keleti 

blokk országait 

- végezzen gyűjtőmunkát a berlini fal 

építésével kapcsolatban 

 

- készítsen táblázatot a személyi kultusz 

jellemzőiről 

 

- jelölje a szocialista iparvárosokat 

térképen 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az 1956-os forradalom és Nagy Imre 

miniszterelnöksége.  

 

A Kádár-rendszer jellege, életmódja 

Az 1980-as évek vége, a Kádár-rendszer 

válsága. 

 

1.4. A demokratikus viszonyok megteremtése 

és kiépítése Magyarországon  

Rendszerváltoztatás 

Az Alaptörvény és a mai magyar 

demokrácia 

 

1.5. Együttélés a Kárpát-medencében: a 

határon túli magyarok; a magyarországi 

nemzetiségek a 19. századtól napjainkig. 

 

- végezzen internetes gyűjtőmunkát az 

1956-os forradalom és 

szabadságharcról 

 

- kérdezze nagyszüleit a Kádár-korszak 

emlékeiről 

 

 

 

- gyűjtsön adatokat a határon túli 

magyarok életéről 

Fogalmak 

hidegháború, Egyesült Nemzetek Szervezete, NATO, Varsói Szerződés, 

személyi kultusz, többpártrendszer, egypártrendszer, diktatúra, pártállam, 

termelőszövetkezet, munkatábor, forradalom, Alaptörvény/Alkotmány, 

szabadságharc, eladósodás 

 

 

NAT témakör 

Régiók története, mérlegen a magyar történelem: 

lábnyomaink a nagyvilágban; a magyar megmaradás 

kérdései. 

9 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- kialakítsa és tudatosítsa nemzettudatát 

- megismerje az Európai Unió történetét 

- tisztában legyen hazánk Európai Unióban elfoglalt helyével 

- megérti a fogyasztói társadalom működését, és igyekszik tenni 

ellene 

- felismeri az Alaptörvény lényegét és jelentőségét 

- Magyarországhoz, hazánk történelmi személyiségeihez pozitív 

attitűddel viszonyul 

- a tanult ismeretekhez kapcsolódó dokumentumanyagot 

képességei szerint értelmezi  

- egyszerű összefüggéseket fölismer, azokból következtetéseket 

képes levonni.  

- a történelem műveltségterülethez kapcsolódó eszközöket, 

tantárgyi segédleteket a jártasság szintjén tudja alkalmazni 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

- ismeri az Európai Unió létrejöttének körülményeit, tagországait, 

alapvető elveit 

- ismeri Alaptörvényünk főbb elemeit 

- Ismeri a határon túli magyarság kultúráját, helyzetét. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

2.1. Az Európai Unió létrejötte  

Az Európai Unió szerepe a történelmi-

társadalmigazdasági események 

alakulásában 

 

2.2. A vasfüggöny lebontása és 

következményei a keleti blokk országaiban 

A szocialista államrendszerek 

fölbomlásának következményei 

 

2.3. Globális problémák: urbanizáció, 

környezetszennyezés, terrorizmus, migráció, 

klímaváltozás 

A tudományos-technikai forradalom hatása 

az emberek mindennapi életére 

 

2.4. Az Alaptörvény, a jogállamiság 

intézményei a mai Magyarországon 

Az Alaptörvény múltja és jelene – az 

alapvető jogok 

 

2.5. A hagyományos, illetve 

agrártársadalmak; a modern, illetve ipari 

társadalmak 

 

2.6. A határon túli magyarság sorsa 

 

2.7. A magyarországi nemzetiségek 

kultúrája, helyzete 

- készítsen tablót az Európai Unióról  

 

 

 

 

 

- csoportosítsa, párosítsa a szocialista 

utódállamok neveit, fővárosait 

- jelölje a térképen az új államhatárokat 

 

 

- gyűjtsön érveket és ellenérveket a 

fogyasztói társadalommal 

kapcsolatban 

- párosítson fogalmakat és azok 

definícióit szókártyákon 

 

 

- olvassa el és értelmezze az 

Alaptörvény kiválasztott részeit 

 

 

 

 

- végezzen internetes gyűjtőmunkát az 

utóbbi két évtized technikai 

találmányairól 

 

- készítsen társaival tablót a határon túli 

magyarság kultúrájáról 

Fogalmak 

Európai Unió, Szovjetunió, Csehszlovákia, Jugoszlávia, jóléti társadalom, 

alaptörvény, jogállamiság, demográfia, népesedés, kisebbség, vallás, 

határon túli magyarság 
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NAT témakör 
A modern kor születése: a nemzeti eszme és a 

birodalmak kora 
10 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-  ismerje fel a nemzeti, hazafias érzelmek fontosságát 

- legyen képes adatokat leolvasni időszalagról, térképről 

- tudjon tényeket megfogalmazni önálló véleményének 

hozzáfűzésével 

- képes legyen a kor történelmi fogalmainak azonosítására, 

csoportosítására, megkülönböztetésére 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

- képes önállóan megfogalmazni az ismereteit a XIX. század 

polgárainak mindennapjairól 

- tudja ismertetni a kiegyezés pozitív következményeit 

- felismeri a kiegyezéshez kötődő történelmi személyeket, a 

korban épült épületeket 

- önálló gondolatokat tud megfogalmazni a vasút fejlődésének 

jelentőségéről 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

3.1. Az egységes nemzetállamok létrejötte 

Az olasz nemzetállam létrejötte. 

Az egységes német állam magalakulása. 

 

3.2. Polgárháború az Egyesült Államokban 

 

3.3. A megtorlás és a dualizmus 

Magyarországon 

 

Megtorlás a szabadságharc után 

A kiegyezés tartalma és jelentősége 

Tisza Kálmán és Tisza István 

munkássága 

 

3.5. Az Osztrák-Magyar Monarchia együtt élő 

népei 

Az Osztrák-Magyar Monarchia. 

- végezzen gyűjtőmunkát a 

könyvtárban, interneten 

 

- ismerje meg az amerikai polgárháború 

kitörésének okait, jeles személyiségeit 

- csoportosítson fogalmakat a kiegyezés 

pozitív következményeiről 

 

- párosítson képeket és fogalmakat a 

kiegyezéskor jeles személyiségeiről és 

épületeiről 

 

- gyűjtsön adatokat Tisza Kálmán és 

Tisza István munkásságáról 

 

- készítsen tablót a vasúthálózat 

fejlődéséről 

Fogalmak 
magyar király, Osztrák-Magyar Monarchia, tőke, bank, vasúthálózat, 

Budapest, világváros, MÁV, dualizmus 
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NAT témakör Hazánk és a nagyvilág a XX. század első felében 30 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- legyen tisztában az első világháború kitörésének előzményeivel, 

okaival 

- ismerje az első világháborúban résztvevő országok szerepét, a 

háború lefolyását és végkimenetelét 

- ismeri az újonnan megalakult államok jellemzőit 

- tudja elmondani korszakra jellemző fogalmak jelentését és 

tartalmát 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

- képes összefüggően beszélni az első világháború kitörésének 

előzményeiről, okairól, a résztvevő országokról, lefolyásáról és 

következményeiről 

- tudja jellemezni a totális diktatúra államait 

- képes saját szavaival megfogalmazni a trianoni békediktátum 

hatását hazánk történelmére 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

4.1. Az első világháború jellemzői és 

következményei Európában és 

Magyarországon 

Az első világháború előzményei és 

kirobbanása. 

Hazánk részvétele az első világháborúban. 

Az első világháború főbb eseményei. 

Tanácsköztársaság. 

 

4.2. Trianon és következményei 

Az Osztrák-Magyar Monarchia 

fölbomlása. 

A trianoni békediktátum és 

következményei. 

 

4.3. Diktatúrák és diktátorok Európában 

Totális diktatúrák: a kommunista Szovjetunió; 

a nemzetiszocialista Németország 

 

4.4. Politikus portrék a két világháború 

közötti Magyarországon 

Magyarország a két világháború között – 

Horthy Miklós kormányzó. 

 

4.6. A második világháború jellemzői és 

következményei 

A második világháború kirobbanása. 

A második világháború főbb eseményei, 

technikai újításai. 

A második világháború befejezése. 

A párizsi békeszerződés. 

- végezzen gyűjtőmunkát a könyvtárban 

és az interneten a „nagy háborúról” 

- csoportosítsa az Antant és a Központi 

hatalmak országait 

- olvassa le a háború helyszíneit, 

frontvonalait, adatait térképről 

- jelölje időszalagon a háború 

eseményeit 

- nézzen a témához kapcsolódó filmeket 

- modellezze a háború frontjait 

terepasztalon 

 

- alkosson véleményt az országhatáron 

belül és kívül élő magyarok 

mindennapjairól és azok 

különbségeiről 

 

- fogalmazzon meg érveket a 

fajgyűlölettel és az idegengyűlölettel 

szemben 

 

- készítsen háborúellenes plakátot 

 

- gyűjtsön adatokat, képeket a második 

világháborúról 

 

- látogasson el múzeumba, helytörténeti 

gyűjteménybe 

 

- nézzen a második világháborúval 

kapcsolatos filmeket, képanyagokat 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

4.7. Magyarország a második világháborúban 

Hazánk helyzete a második világháború 

előtt: a békés revízió 

Hazánk szerepe a második 

világháborúban. 

A Don-kanyar magyar katonái: 

megemlékezés a hősi halottakról. 

 

4.8. A holokauszt Európában és 

Magyarországon 

Hazánk német megszállása.  

Koncentrációs táborok Európában. 

 

 

 

- olvasson részleteket Anna Frank 

könyvéből, tekintse meg a róla szóló 

filmet 

- kutassa fel lakóhelyének II. 

világháborús emlékeit 

Fogalmak 

világháború, antant, központi hatalmak, állóháború, front, tank, 

köztársaság, tanácsköztársaság, trianoni békeszerződés, bank, 

munkanélküliség, fasizmus, nemzetiszocializmus, zsidótörvény, 

koncentrációs tábor, deportálás, Don-kanyar, nyilas hatalomátvétel, 

atombomba, Hirosima 
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Vizuális kultúra 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma  

1. évfolyam 2 72 

2. évfolyam 2 72 

3. évfolyam 2 72 

4. évfolyam 2 72 

5. évfolyam 2 72 

6. évfolyam 2 72 

7. évfolyam 1 36 

8. évfolyam 1 36 

 

1. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

72 óra 

Vizuális nyelv és technikák 18 

Kifejezés, képzőművészet 17 

Vizuális kommunikáció 15 

Tárgy-és környezetkultúra 22 

 

NAT témakör Vizuális nyelv és technikák 18óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-a vizuális nyelv alapelemeit – szín, forma, tömeg – megismerje, 

környezeti relációkban megértse és azokat felhasználja az 

alkotótevékenység során, a tanulói személyiség érzelmi és mentális 

gazdagodása érdekében 

-közös alkotásokban kooperatívan tudjon részt venni 

Képességfejlesztési fókuszok: lendületes mozgással formaalkotási 

képesség; kompozíciós képesség (egyensúly); formaérzék; formalátás; 

formaalkotás és összehasonlítás képessége; vizuális ritmus képzésének 

képessége; tárgykészítés képessége;  élménykifejezés képessége. 
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A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

 az elemi balesetmegelőzési szabályok betartására, 

 a lendületes kézmozgás kivitelezésére, 

 a tantárgy során használatos eszközök megnevezésére és adekvát 

használatára, 

 a formák megfigyelésére, azok nagyság szerinti rendezésére, 

 egyszerű  alkotás elkészítésére, 

  az egész rajzfelület befestésére 

 a tanult vonalak alkalmazásával felismerhető ábra, rajz 

készítésére 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A vonal 

 

A vonal, mint a mozgás lenyomata 

tapasztalati értelmezése. 

A vonal, mint a mozgás kifejezője. 

A vonal, mint formaképző elem. 

A vizuális nyelv alapvető elemeinek 

használata és megkülönböztetése. 

 

 

A folt 

 

A folt keletkezése. 

A folt változtathatósága. 

 

A szín 

 

Szín, színritmusok alapszínekkel. 

Képi elemek komponált megjelenítése. 

Legalább két grafikai és színes technika 

alkalmazása 

 

Forma és nagyság 

 

Forma és nagyság három dimenzióban, 

térformák. 

Természeti formák ritmusa. 

Mesterséges formák megfigyelése. 

 

Síkforma, térforma 

 

Szabályos és szabálytalan síkformák. 

Szabályos és szabálytalan térformák. 

Sík és térformákból alkotott ritmusok.  

Formaredukciók. 

 

 

 

A vizuális nyelv alapvető elemeinek 

használata és megkülönböztetése.  

Érzelmek kifejezése vonalak 

segítségével. 

Kontúr, behatárolás alkalmazása. 

Egyszerű forma körberajzolása, lemásolása. 

 

 

 

 

Folt létrehozása színkeveréssel. 

Alapszínek tudatos alkalmazása.  

 

 

Másolás és leképezés. Színezés vonalhatárok 

betartásával. Sokszorosítási technikák 

alkalmazása (pl.dúcnyomás). 

 

 

 

 

 

Relációk alkalmazása; kicsi-nagy, széles-

keskeny. 

Ritmussorok kirakása termésekből, 

geometriai formákból stb. 

 

 

 

Sík- és térformák megfigyelése. Sík- és 

térformák gyakorlati szempontú 

differenciálása.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fogalmak 

Álló egyenes, fekvő egyenes, kréta, ecset, lendületes kézmozgás, ferde 

egyenes, hullámvonal, körvonal, ismétlődés, folt, szín, szétfolyás, 

összefolyás, keveredés, foltforma, színezés, egyenletes, ugyanolyan, 

egyforma, más alakú, oldal, kisebb, nagyobb, hatalmas, egyik csoport, 

másik csoport, kövérebb, soványabb, kék-sárga, piros, vízfesték, tempera, 

csomagolópapír, selyempapír, papírtépés, színes papír, ragasztó, 

könyvjelző, gyufásdoboz, krepp papír, papírszalag, papírcsík 

 

 

NAT témakör Kifejezés, képzőművészet 17 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-fejlődjön a pszichikus funkciók területén, az élményeket, hangulatokat 

kifejezze elemi képzőművészeti eszközökkel 

Képességfejlesztési fókuszok: képzeteket felidéző ábrázolási képesség; 

kompozíciós képesség; formaérzék; képalkotó képesség; képolvasási 

képesség; ábrázolási képesség – tárgyi megfeleltetés képessége; jelzés 

szintű térábrázoló képesség; emberábrázolás képessége. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes:  

 a formák megfigyelésére, azok nagyság szerinti rendezésére, 

 egyszerű alkotás elkészítésére, 

  az egész rajzfelület befestésére 

 a tanult vonalak alkalmazásával felismerhető ábra, rajz 

készítésére, 

 a már begyakorolt technikákkal alkotás létrehozására  

 egyszerű gesztusok megértésére 

 térbeliségre vonatkozó irányok felismerésére, 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Alkotótevékenység 

Hangulatok, élmények  

 

Évszakok hangulatának kifejezése. 

Színhangulat kifejezése – az évszakok 

jellemző színei. 

Színhangulat kifejezése foltképzéssel. 

Hangulat kifejezése ujjnyomással és 

foltfestéssel. 

Élmény, hangulat kifejezése színnel és 

formával. 

Hangulat kifejezése természetes formák 

felhasználásával. 

 

Befogadás – alkotás 

Reaktív alkotás, élmények, hatások kifejezése 

 

 

 

 

Átélt élmények hallott, látott vagy elképzelt 

történetek vizuális megjelenítése síkban. 

Önkifejezés, érzelmek, hangulatok kifejezése 

többféle eszközzel: verbálisan, vizuálisan, 

gesztussal. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Művészeti ágak (zene, irodalom, a 

képzőművészeti ágak, tánc, design) 

legfontosabb megkülönböztető jegyei 

Képzőművészeti alkotás hatására hangulat 

kifejezése mozgással, dallammal, 

gesztusokkal, verbálisan. 

Képzőművészeti alkotás hatására hangulat 

kifejezése természetes formák 

felhasználásával. 

Érzelmek kifejezése fantáziakép és 

bábfigurák készítésével. 

 

Műalkotások megfigyelése.  

Egyszerűbb tárgyak, formák készítése 

természeti formákból.  

Emberi kapcsolatok vizuális kifejezését 

ábrázoló művek megfigyelése. 

Élménykifejezés egyéni formaalkotással. 

Saját munkák, művészeti alkotások, vizuális 

jelenségek elemi szintű elemzése és 

összehasonlítása.  

Esztétikai élmény átélése. 

Fogalmak 

Ősz, barna, hangulat, fa, táj, nap, arc, önarckép, víz, hullámzás, hajó, hal, 

falevélhullás, szél, faág, falomb, fólia, toll, fotó, kivetítés, írásvetítő, 

száraz, zörög, avar, fej, test,  kéz, láb, kígyó, tekeredés, (színek), szomorú, 

vidám, lassú, gyors,  szeptember, október, november, havazás, hideg, 

hóember, virág, rügy, rózsaszín, piros, fehér. 

 

 

NAT témakör Vizuális kommunikáció 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-kialakítsa egyszerű képi közlések megalkotási képességét  

-fejlődjön a jelenségek, képek, magyarázó ábrák elemi szintű értelmezési 

képességében 

-szabadkézi rajzos és montázstechnikai jártasságra tegyen szert 

Képességfejlesztési fókuszok: ábraolvasás és tulajdonságok 

felismerésének képessége; kapcsolatok felismerésének képessége; 

gesztusok megértésének képessége; mimika megértésének, képen való 

felismerésének képessége; képolvasási képesség, képi jelek megértése; 

vizuális kifejezőképesség; érzelmek kifejezésének legegyszerűbb 

jelzései. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes:  

 

a formák és vizuális jelek megfigyelésére 

emberi gesztusok értelmezésére 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Vizuális jelek befogadása, értelmezése 

 

Nonverbális kommunikációs eszközök. 

A vizuális hatáskeltés eszközei.  

Technikai képalkotás – fényképezés, 

videofelvétel, film jelentősége.  

Egyszerű jelzések, piktogramok 

Emberi gesztusok értelmezése cselekvéssel. 

 

 

Tárgyak felismerése és jelzése egy nézet 

alapján.  

Tárgyak legjellemzőbb nézeteinek 

megfigyelése, lerajzolása egy nézet alapján. 

Képolvasás.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Térbeli irányok jelzése, értelmezése. 

Emberi gesztusok értelmezése képi jelekből.  

Arckifejezések értelmezése a valóságban és 

képen 

 

 

Vizuális kommunikáció szerepe a kifejezésben 

 

Tárgyas napirend. 

Rajzos naprend. 

Egyszerű piktogramok. 

Fotók. 

Egyszerű mértani formák felismerése (pl.: 

négyzet, kör, csillag, szív.) 

Környezet-átalakítás egyszerű eszközökkel 

(pl.: helyiség átrendezése). 

Egyszerű tárgy elkészítése természetes 

anyagból. 

 

 

 

Egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló 

megjelenítések tervezése (elemi szintű jel, 

napirendi rajz). 

Fogalmak 

Fiú-lány, néni-bácsi, hajszín, lányruha, fiúruha, magas-alacsony, gyerek, 

felnőtt, anya, apa, gyerek, család; Gyere ide! Menj el! jobbra-balra, körbe, 

föl-le, integetés, magyarázat, sírás, nevetés, vidám-szomorú, reggel, 

délelőtt, dél, délután, este, éjjel. 

 

 

NAT témakör Tárgy- és környezetkultúra 22 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-jártasságra tegyen szert egyszerű tárgyak készítésében 

-tájékozott legyen a közvetlen környezet tárgyainak forma – funkció – 

anyag összefüggéseinek rendszerében 

-néhány egyszerű kézműves technika alapfogásait elsajátítsa 

-a környezettudatosság lehetőségeit felismerje a vizuális kultúrában 

-a népi tárgykultúra legjellemzőbb tárgyait megismerje 

Képességfejlesztési fókuszok: vizuális ritmus képzésének képessége; 

manualitás, finommotorika; tárgykészítési képesség; formaészlelés – 

nagyság és minőség meglátása; plasztikus formaalakítás képessége. 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes:  

 a már begyakorolt technikákkal alkotás létrehozására  

 egyszerű gesztusok megértésére 

 térbeliségre vonatkozó irányok felismerésére, 

 munka befejeztével a terület rendbe tevésére, eszközök 

elrakására, 

 utánzással egyszerű formákat készítésére,  

 saját alkotása feletti örömre. 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Művészeti környezet 

 

Múzeum- és képtárlátogatások, 

megfigyelések. 

 

 

Aktuális kiállítások megtekintése helyben, 

múzeumlátogatás, reflexiók a látottakra 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

 

Élettér – természeti és épített környezet 

 

Az épített környezet esztétikuma. 

Az épített környezet védelme. 

Környezettudatosság. 

 

Befogadás-alkotás 

 

Közvetlen környezet tárgyainak, épületeinek 

megfigyelése – funkció, anyag, forma szerint. 

Kiállítás, múzeumlátogatások, reflexiók a 

látottakra közvetlen tapasztalatok alapján 

Reflexiók a látottakról – verbális, saját 

vizuális megjelenítés. 

A legfontosabb nemzeti szimbólumok 

felismerése (nemzeti színek, címer, 

országzászló) 

 

Alkotótevékenység 

Tárgyak alkotása, díszítése 

 

Környezet-átalakítás egyszerű eszközökkel. 

Egyszerű tárgy elkészítése 

Tárgykészítés természeti formákból.  

Tárgykészítés agyagból. 

Tárgykészítés papírból. 

közvetlen tapasztalatok alapján. 

Újrahasznosítható anyagok felhasználása, 

anyagtakarékosság. 

 

Séták alkalmával lakóhely középületeinek 

megismerése.  

 

 

 

 

Közvetlen környezet tárgyainak, épületeinek 

megfigyelése, felismerése képek alapján, 

funkció szerint stb.  

Egyszerű rajz készítése.  

 

 

 

Nemzeti és helyi szimbólumok felismerése 

(pl. nemzeti színek, címer, országzászló, 

Országház, Szent Korona). 

 

 

 

 

Elemi szintű, gyakorlati alapú anyagismeret 

szerzése: papír, fa, agyag. 

Fogalmak 

Fűzés, damil, cérna, csomó, agyag, gyúrható, gömbölyítés, golyó, gyöngy, 

spárga,  kisebb-nagyobb, egyforma,  sodrás, agyaghurka, ünnep, névnap, 

születésnap, Anyák Napja 
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2. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

72 óra 

Vizuális nyelv és technikák 18 

Kifejezés, képzőművészet 17 

Vizuális kommunikáció 15 

Tárgy-és környezetkultúra 22 

 

 

NAT témakör Vizuális nyelv és technikák 18óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-a vizuális nyelv alapelemeit – szín, forma, tömeg – megismerje, 

környezeti relációkban megértse és azokat felhasználja az 

alkotótevékenység során, a tanulói személyiség érzelmi és mentális 

gazdagodása érdekében. 

-közös alkotásokban kooperatívan részt vegyen 

Képességfejlesztési fókuszok: lendületes mozgással formaalkotási 

képesség; kompozíciós képesség (egyensúly); formaérzék; formalátás; 

formaalkotás és összehasonlítás képessége; vizuális ritmus képzésének 

képessége; tárgykészítés képessége; élménykifejezés képessége. 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

 az elemi balesetmegelőzési szabályok betartására, 

 a lendületes kézmozgás kivitelezésére, 

 a tantárgy során használatos eszközök megnevezésére és adekvát 

használatára, 

 a formák megfigyelésére, azok nagyság szerinti rendezésére, 

 egyszerű  alkotás elkészítésére, 

  az egész rajzfelület befestésére 

 a tanult vonalak alkalmazásával felismerhető ábra, rajz 

készítésére 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A vonal 

 

A vonal, mint a mozgás lenyomata 

tapasztalati értelmezése. 

A vonal, mint a mozgás kifejezője. 

A vonal, mint formaképző elem. 

A vizuális nyelv alapvető elemeinek 

használata és megkülönböztetése. 

 

 

 

 

A vizuális nyelv alapvető elemeinek 

használata és megkülönböztetése.  

Képi elemek komponált megjelenítése. 

Legalább két grafikai és színes technika 

alkalmazása. 

Érzelmek kifejezése vonalak 

segítségével. 

Kontúr, behatárolás alkalmazása. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A folt 

 

A folt keletkezése. 

A folt változtathatósága. 

 

A szín 

 

Szín, színritmusok alapszínekkel. 

Képi elemek komponált megjelenítése. 

Legalább két grafikai és színes technika 

alkalmazása 

 

Forma és nagyság 

 

Forma és nagyság három dimenzióban, 

térformák. 

Természeti formák ritmusa. 

Mesterséges formák megfigyelése. 

 

Síkforma, térforma 

 

Szabályos és szabálytalan síkformák. 

Szabályos és szabálytalan térformák. 

Sík és térformákból alkotott ritmusok.  

Formaredukciók. 

 

Egyszerű forma körberajzolása, lemásolása. 

 

Folt létrehozása színkeveréssel. 

Alapszínek tudatos alkalmazása.  

 

 

Másolás és leképezés. Színezés vonalhatárok 

betartásával. Sokszorosítási technikák 

alkalmazása (pl.dúcnyomás). 

 

 

 

 

 

Relációk alkalmazása; kicsi-nagy, széles-

keskeny. 

Ritmussorok kirakása termésekből, 

geometriai formákból stb. 

 

 

 

Sík- és térformák megfigyelése. Sík- és 

térformák gyakorlati szempontú 

differenciálása. 

Fogalmak 

Álló egyenes, fekvő egyenes, kréta, ecset, lendületes kézmozgás, ferde 

egyenes, hullámvonal, körvonal, ismétlődés, folt, szín, szétfolyás, 

összefolyás, keveredés, foltforma, színezés, egyenletes, ugyanolyan, 

egyforma, más alakú, oldal, kisebb, nagyobb, hatalmas, egyik csoport, 

másik csoport, kövérebb, soványabb, kék-sárga, piros, vízfesték, tempera, 

csomagolópapír, selyempapír, papírtépés, színes papír, ragasztó, 

könyvjelző, gyufásdoboz, krepp papír, papírszalag, papírcsík, gyertya, álló 

és fekvő nyolcas, ovális forma, zöld, narancssárga, lila, átalakítás, 

hozzátevés, elvevés, szabályos, szabálytalan. 
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NAT témakör Kifejezés, képzőművészet 17 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-fejlődjön  pszichikus funkciók területén, élményeket, hangulatokat 

fejezzen ki elemi képzőművészeti eszközökkel 

Képességfejlesztési fókuszok: képzeteket felidéző ábrázolási képesség; 

kompozíciós képesség; formaérzék; képalkotó képesség; képolvasási 

képesség; ábrázolási képesség – tárgyi megfeleltetés képessége; jelzés 

szintű térábrázoló képesség; emberábrázolás képessége. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes:  

 a formák megfigyelésére, azok nagyság szerinti rendezésére, 

 egyszerű  alkotás elkészítésére, 

  az egész rajzfelület befestésére 

 a tanult vonalak alkalmazásával felismerhető ábra, rajz 

készítésére, 

 a már begyakorolt technikákkal alkotás létrehozására  

 egyszerű gesztusok megértésére 

 térbeliségre vonatkozó irányok felismerésére, 

 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Alkotótevékenység 

Hangulatok, élmények  

 

Évszakok hangulatának kifejezése. 

Színhangulat kifejezése – az évszakok 

jellemző színei. 

Színhangulat kifejezése foltképzéssel. 

Hangulat kifejezése ujjnyomással és 

foltfestéssel. 

Élmény, hangulat kifejezése színnel és 

formával. 

Hangulat kifejezése természetes formák 

felhasználásával 

 

Befogadás – alkotás 

Reaktív alkotás, élmények, hatások kifejezése 

 

Művészeti ágak (zene, irodalom, a 

képzőművészeti ágak, tánc, design) 

legfontosabb megkülönböztető jegyei. 

Képzőművészeti alkotás hatására hangulat 

kifejezése természetes formák 

felhasználásával. 

 

 

 

Átélt élmények hallott, látott vagy elképzelt 

történetek vizuális megjelenítése síkban. 

Önkifejezés, érzelmek, hangulatok kifejezése 

többféle eszközzel: verbálisan, vizuálisan, 

gesztussal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képzőművészeti alkotás hatására hangulat 

kifejezése mozgással, dallammal, 

gesztusokkal, verbálisan. 

Műalkotások megfigyelése.  

Egyszerűbb tárgyak, formák készítése 

természeti formákból.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Érzelmek kifejezése fantáziakép és 

bábfigurák készítésével.  

 

 

 

Emberi kapcsolatok vizuális kifejezését 

ábrázoló művek megfigyelése.  

Élménykifejezés vonalakból alakított 

formákkal. 

Élménykifejezés egyéni formaalkotással. 

Saját munkák, művészeti alkotások, vizuális 

jelenségek elemi szintű elemzése és 

összehasonlítása.  

Esztétikai élmény átélése. 

Fogalmak 

Ősz, barna, hangulat, fa, táj, nap, arc, önarckép, víz, hullámzás, hajó, hal, 

falevélhullás, szél, faág, falomb, fólia, toll, fotó, kivetítés, írásvetítő, 

száraz, zörög, avar, fej, test,  kéz, láb, kígyó, tekeredés, (színek), szomorú, 

vidám, lassú, gyors,  szeptember, október, november, havazás, hideg, 

hóember, virág, rügy, rózsaszín, piros, fehér. 

 

 

NAT témakör Vizuális kommunikáció 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-egyszerű képi közléseket tudjon alkotni 

-jelenségeket, képeket, magyarázó ábrákat elemi szinten tudjon 

értelmezni 

-szabadkézi rajzos és montázstechnikai jártasságra tegyen szert 

Képességfejlesztési fókuszok: ábraolvasás és tulajdonságok 

felismerésének képessége; kapcsolatok felismerésének képessége; 

gesztusok megértésének képessége; mimika megértésének, képen való 

felismerésének képessége; képolvasási képesség, képi jelek megértése; 

vizuális kifejezőképesség; érzelmek kifejezésének legegyszerűbb 

jelzései. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes:  

 

a formák és vizuális jelek megfigyelésére 

emberi gesztusok értelmezésére 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Vizuális jelek befogadása, értelmezése 

 

Nonverbális kommunikációs eszközök. 

A vizuális hatáskeltés eszközei.  

Technikai képalkotás – fényképezés, 

videofelvétel, film jelentősége.  

Egyszerű jelzések, piktogramok 

Képolvasás. 

Emberi gesztusok értelmezése cselekvéssel. 

 

 

Ábrák, jelek a mindennapi környezetben 

megfigyelhető egyéb látványok szemlélése, 

értelmezése.  

Érzelmek megfigyelése, felismerése, utánzása 

képek alapján.  
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Térbeli irányok jelzése, értelmezése. 

Emberi gesztusok értelmezése képi jelekből.  

Arckifejezések értelmezése a valóságban és 

képen 

 

 

Vizuális kommunikáció szerepe a kifejezésben 

 

Tárgyas napirend. 

Rajzos naprend. 

Egyszerű piktogramok. 

Fotók. 

Folyamat, mozgás megjelenítése egyszerű 

eszközökkel (elemi szintű folyamatábra, 

fázisrajz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló 

megjelenítések tervezése (elemi szintű jel, 

napirendi rajz). 

Mozgás megjelenítése eszközökkel (pl. 

korong, pálcika, zseníliadrót.)  

Fogalmak 

Fiú-lány, néni-bácsi, hajszín, lányruha, fiúruha, magas-alacsony, gyerek, 

felnőtt, anya, apa, gyerek, család; Gyere ide! Menj el! jobbra-balra, körbe, 

föl-le, integetés, magyarázat, sírás, nevetés, vidám-szomorú, reggel, 

délelőtt, dél, délután, este, éjjel. 

 

 

NAT témakör Tárgy- és környezetkultúra 22 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-jártasságra tegyen szert egyszerű tárgyak készítésében 

-tájékozott legyen  a közvetlen környezet tárgyainak forma – funkció – 

anyag összefüggéseinek rendszerében 

-néhány egyszerű kézműves technika alapfogásait elsajátítsa 

-a környezettudatosság lehetőségeit felismerje a vizuális kultúrában 

-a népi tárgykultúra legjellemzőbb tárgyait megismerje 

Képességfejlesztési fókuszok: vizuális ritmus képzésének képessége; 

manualitás, finommotorika; tárgykészítési képesség; formaészlelés – 

nagyság és minőség meglátása; plasztikus formaalakítás képessége. 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes:  

 a már begyakorolt technikákkal alkotás létrehozására  

 egyszerű gesztusok megértésére 

 térbeliségre vonatkozó irányok felismerésére, 

 munka befejeztével a terület rendbe tevésére, eszközök 

elrakására, 

 utánzással egyszerű formákat készítésére,  

 saját alkotása feletti örömre. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Művészeti környezet 

 

Múzeum- és képtárlátogatások, 

megfigyelések. 

 

 

Élettér – természeti és épített környezet 

 

Az épített környezet esztétikuma. 

Az épített környezet védelme. 

Környezettudatosság. 

 

Befogadás-alkotás 

 

Közvetlen környezet tárgyainak, épületeinek 

megfigyelése – funkció, anyag, forma szerint. 

Kiállítás, múzeumlátogatások, reflexiók a 

látottakra közvetlen tapasztalatok alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

Alkotótevékenység 

Tárgyak alkotása, díszítése 

 

Környezet-átalakítás egyszerű eszközökkel. 

Egyszerű tárgy elkészítése 

Tárgykészítés természeti formákból.  

Tárgykészítés agyagból. 

Tárgykészítés papírból. 

 

 

Egyszerű makett elkészítése (pl. dobozokból.) 

Aktuális kiállítások megtekintése helyben, 

múzeumlátogatás, reflexiók a látottakra 

közvetlen tapasztalatok alapján. 

 

 

Aktuális kiállítások megtekintése helyben, 

múzeumlátogatás, reflexiók a látottakra 

közvetlen tapasztalatok alapján.  

Újrahasznosítható anyagok felhasználása, 

anyagtakarékosság. 

 

Séták alkalmával lakóhely középületeinek 

megismerése.  

Reflexiók a látottakról – verbális, saját 

vizuális megjelenítés. 

A legfontosabb nemzeti szimbólumok 

felismerése (nemzeti színek, címer, 

országzászló, Országház, Szent Korona). 

Közvetlen környezet tárgyainak, épületeinek 

megfigyelése, felismerése képek alapján, 

funkció szerint stb.  

Egyszerű rajz készítése.  

 

 

 

A népi tárgykultúra legjellemzőbb tárgyainak 

megismerése, elkészítése mintakövetéssel. 

Fogalmak 

Fűzés, damil, cérna, csomó, agyag, kiégetés, gyúrható, gömbölyítés, golyó, 

gyöngy, spárga, bőrszíj, kisebb-nagyobb, egyforma, teknős, süni, sodrás, 

agyaghurka, ünnep, névnap, születésnap, Anyák Napja, csomagolás, 

selyempapír. 
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3. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

72 óra 

Vizuális nyelv és technikák 20 

Kifejezés, képzőművészet 20 

Vizuális kommunikáció 13 

Tárgy-és környezetkultúra 19 

 

 

NAT témakör Vizuális nyelv és technikák 20 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-a vizuális nyelv alapelemeit – szín, forma, tömeg – megismerje, 

környezeti relációkban  megértse és azokat felhasználja az 

alkotótevékenység során, a tanulói személyiség érzelmi és mentális 

gazdagodása érdekében. 

-közös alkotásokban kooperatívan részt vegyen 

Képességfejlesztési fókuszok: lendületes mozgással formaalkotási 

képesség; kompozíciós képesség (egyensúly); formaérzék; formalátás; 

formaalkotás és összehasonlítás képessége; vizuális ritmus képzésének 

képessége; tárgykészítés képessége;  élménykifejezés képessége. 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

 az elemi balesetmegelőzési szabályok betartására, 

 a lendületes kézmozgás kivitelezésére, 

 a tantárgy során használatos eszközök megnevezésére és adekvát 

használatára, 

 a formák megfigyelésére, azok nagyság szerinti rendezésére, 

 egyszerű alkotás elkészítésére, 

  az egész rajzfelület befestésére 

 a tanult vonalak alkalmazásával felismerhető ábra, rajz 

készítésére 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A vonal 

 

A vonal, mint érzelem, indulat kifejezője. 

A vonal, mint a folt határa. 

 

A folt 

 

Folt létrehozása különféle technikákkal. 

Foltképzés ceruzával.  

 

 

 

Érzelmek kifejezése vonalak 

segítségével. 

Néhány egyszerű vonal használata az 

alkotómunkában (pl. vastag, vékony vonalak: 

egyenes, ferde, hullámvonal, körvonal.)  

A vonal, mint formaképző elem. 

Kontúr, behatárolás alkalmazása. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A szín 

 

Színkeverés. 

Színritmusok. 

Forma- és színkompozíciók létrehozása adott 

formákból. 

 

Reprodukció, 

sokszorosítás 

 

Sokszorosítás nyomtatással. 

A nyomtatás dekoratív felhasználása. 

Természeti anyagok felhasználásával vizuális 

ritmusok létrehozása. 

 

Síkforma, térforma 

 

A vonal mint a síkforma körvonala. 

A folt mint a térforma árnyéka. 

Pozitív-negatív forma. 

Kompozíciók forgásformákból. 

Változatos ritmikus térfelületek létrehozása 

különféle anyagokkal és technikákkal. 

A forgásformák (henger) létrehozása, 

megfigyelése tapasztalati úton.  

 

 

Folt létrehozása színkeveréssel. 

 

 

 

 

Alapszínek tudatos alkalmazása.  

Színezés vonalhatárok betartásával. 

Színminőség használata, szín, színritmusok 

felismerése, megnevezése. 

 

 

 

 

Másolás és leképezés.  

Sokszorosítási technikák alkalmazása. 

Tárgykészítési technikák alkalmazása.  

 

 

 

 

Sík- és térformák megfigyelése. 

Sík- és térformák gyakorlati szempontú 

differenciálása. 

A felület fogalmának tisztázása szemléleti-

tapasztalati úton.  

Fogalmak 

Lágy, kemény, kellemes, rajzszén, folthatár, elválasztás, összekötés, 

átfestés, alapszín, átmásolás, átlátszó, egész forma, részforma, 

krumplinyomás, dugónyomás, levélerezet, kerek, gömbölyű, gömbölyded,  

henger, felület, háttér 

 

 

NAT témakör Kifejezés, képzőművészet 20 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-fejlődjön a pszichikus funkciók területén, az élményeket, hangulatokat  

elemi képzőművészeti eszközökkel kifejezze 

Képességfejlesztési fókuszok: képzeteket felidéző ábrázolási képesség; 

kompozíciós képesség; formaérzék; képalkotó képesség; képolvasási 

képesség; ábrázolási képesség – tárgyi megfeleltetés képessége; jelzés 

szintű térábrázoló képesség; emberábrázolás képessége. 



545 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes:  

 a formák megfigyelésére, azok nagyság szerinti rendezésére, 

 egyszerű  alkotás elkészítésére, 

  az egész rajzfelület befestésére 

 a tanult vonalak alkalmazásával felismerhető ábra, rajz 

készítésére, 

 a már begyakorolt technikákkal alkotás létrehozására  

 egyszerű gesztusok megértésére 

 térbeliségre vonatkozó irányok felismerésére 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Alkotótevékenység  

Hangulatok kifejezése 

 

Évszakok hangulatának kifejezése. 

Színhangulat kifejezése – az évszakok 

jellemző színei. 

Színhangulat kifejezése foltképzéssel. 

Élmény, hangulat kifejezése színnel és 

formával. 

Díszletfestés bábelőadáshoz. 

Fekete-fehér színek alkalmazása a 

hangulatfestésben. 

 

Befogadás 

Emberi kapcsolatok különféle ábrázolásainak 

megélése 

 

Művészeti ágak (zene, irodalom, a 

képzőművészeti ágak, tánc, design 

legfontosabb megkülönböztető jegyei  

 

Befogadás – alkotás 

Saját élmények interpretációi 

 

Képzőművészeti alkotás hatására hangulat 

kifejezése verbálisan. 

Érzelmek kifejezése fantáziakép és 

bábfigurák készítésével háztartási 

hulladékokból. 

 

Átélt élmények, hallott, látott vagy elképzelt 

történetek vizuális megjelenítése síkban, 

térben és időben – saját élmény szintjén 

tetszőleges interpretációban. 

Polaritások érzékeltetése fekete és fehér 

színnel. 

 

 

 

Átélt élmények hallott, látott vagy elképzelt 

történetek vizuális megjelenítése síkban. 

Önkifejezés, érzelmek, hangulatok kifejezése 

többféle eszközzel: verbálisan, vizuálisan, 

gesztussal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emberi kapcsolatok vizuális kifejezését 

ábrázoló művek megfigyelése (pl. családrajz). 

Saját munkák, művészeti alkotások, vizuális 

jelenségek elemi szintű leírása.  

Esztétikai élmény átélése. 

Önkifejezés, érzelmek, hangulatok kifejezése. 

Alkotás öröme. 

Az élmények, benyomások kifejezésének, 

megfogalmazásának képessége. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fogalmak 
Hegy, domb, völgy, kocsi, vonat, kapcsolat, mozdulat, öröm, ködös, 

elmosódott 

 

 

NAT témakör Vizuális kommunikáció 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-egyszerű képi közléseket megalkosson 

-jelenségeket, képeket, magyarázó ábrákat elemi szinten értelmezze  

-szabadkézi rajzos és montázstechnikai jártasságra tegyen szert  

-fejlődjön a térlátás területén 

Képességfejlesztési fókuszok: ábraolvasás és tulajdonságok 

felismerésének képessége; képolvasási képesség, képi jelek megértése. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes:  

 

a formák és vizuális jelek megfigyelésére 

emberi gesztusok értelmezésére 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Befogadó tevékenység 

Vizuális jelek értelmezése, „olvasása” 

 

Képolvasás. 

Mértani tárgyak egy nézete (pl. kocka – 

négyzet). 

Egyszerű jelzések, piktogramok plakátok. 

 

Befogadó-alkotó tevékenység 

Megfigyelés utáni alkotás, formaredukció 

 

Tárgyak nézetei. 

 

 

 

Alkotótevékenység 

Vizuális közlések, jelzések tanulói 

alkotásokban 

 

Rajzos napirend. 

Egyszerű piktogramok. 

Plakát.  

 

 

 

 

Mértani tárgyak felismerése egy nézetük 

alapján (pl.. kocka – négyzet). 

 

 

 

 

 

Tárgyak felismerése és jelzése egy nézet 

alapján.  

Tárgyak legjellemzőbb nézeteinek 

megfigyelése, lerajzolása egy nézet alapján. 

 

 

 

 

Egyszerű jelzések, piktogramok megértése. 

Plakátok értelmezése. 

Egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló 

megjelenítések tervezése (elemi szintű jel, 

napirendi rajz, alaprajz). 

Fogalmak 
Alaprajz, plakát, felismerhető, nézet (felülnézet, oldalnézet), sorrend, 

üzenet, reklám, lényeg, meggyőzés, rábeszélés. 
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NAT témakör Tárgy- és környezetkultúra 22 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-jártasságra tegyen szert egyszerű tárgyak készítésében 

-tájékozott legyen a közvetlen környezet tárgyai forma – funkció – 

anyag összefüggéseinek rendszerében 

-néhány egyszerű kézműves technika alapfogásait elsajátítsa 

-a környezettudatosság lehetőségeit ismerje fel a vizuális kultúrában. 

Képességfejlesztési fókuszok: manualitás, finommotorika; tárgykészítési 

képesség; formaészlelés – nagyság és minőség meglátása; plasztikus 

formaalakítás képessége; esztétikum iránti fogékonyság; tiszta 

munkaterület iránti igény. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes:  

 a már begyakorolt technikákkal alkotás létrehozására  

 egyszerű gesztusok megértésére 

 térbeliségre vonatkozó irányok felismerésére, 

 munka befejeztével a terület rendbe tevésére, eszközök 

elrakására, 

 utánzással egyszerű formákat készítésére,  

 saját alkotása feletti örömre. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Befogadó tevékenység 

Irányított megfigyelés – a környezet tárgyai 

 

 esztétikum 

 forma 

 funkció 

 anyag 

 szín, hangulat stb. 

 

Alkotótevékenység 

Tárgyak készítése 

Egyszerű tárgyak készítése. 

Tárgykészítés agyagból. 

Gömbölyded  tárgyak készítése.  

Sablonhasználat. 

 

 

 

Közvetlen környezet tárgyainak, épületeinek 

megfigyelése – funkció, anyag, forma szerint. 

Tárgyak és funkciók megismerése. 

 

Egyszerű tárgyak készítése az otthon és az 

iskola világából (pl.: tolltartó: henger 

bevonása színes papírral). 

Tárgykészítés papírból – tároló dobozok, 

henger 

Tárgykészítés agyagból – edények formába 

nyomkodással történő alakítása. 

Agyagedény díszítése pecsételéssel. 

Gömbölyded tárgyak készítése agyagból – tál 

hurkás díszítéssel. 

Sablon használata a tárgyak készítésénél. 

Környezet átalakítása egyszerű eszközökkel. 

Elemi szintű, gyakorlati alapú anyagismeret 

szerzése: papír, fa, agyag. 

Törekvés ízléses díszítésre. 

Fogalmak 
Henger, beborítás, használati tárgy, forma, sablon, elsimítás, mintázófa, 

réteg, karcolás 
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4. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

72 óra 

Vizuális nyelv és technikák 20 

Kifejezés, képzőművészet 20 

Vizuális kommunikáció 14 

Tárgy-és környezetkultúra 18 

 

 

NAT témakör Vizuális nyelv és technikák 20 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-a vizuális nyelv alapelemeit – szín, forma, tömeg – megismerje, 

környezeti relációkban  biztosan értse, felhasználja az alkotótevékenység 

során 

-gazdagodjon érzelmileg és mentálisan a rajz tantárgy  

eszközrendszerével.  

-a kooperativitásában fejlődjönKépességfejlesztési fókuszok: érzelmek 

(egyszerű kivitelezésű) grafikus kifejezésének képessége; elhagyás és 

kiemelés képessége; forma- és színkompozíciós képesség; vizuális 

ritmus létrehozásának képessége; alakítási készség; formaérzék; alak-

háttér, gestalt-látás; téralakítás képessége. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

 az elemi balesetmegelőzési szabályok betartására, 

 a lendületes kézmozgás kivitelezésére, 

 a tantárgy során használatos eszközök megnevezésére és adekvát 

használatára, 

 a formák megfigyelésére, azok nagyság szerinti rendezésére, 

 egyszerű  alkotás elkészítésére, 

  az egész rajzfelület befestésére 

 a tanult vonalak alkalmazásával felismerhető ábra, rajz 

készítésére 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A vonal 

 

A vonal, mint érzelem, indulat kifejezője. 

A vonal, mint a folt határa 

 

A folt 

 

Folt létrehozása különféle technikákkal. 

Foltképzés ceruzával.  

 

 

 

Érzelmek kifejezése vonalak 

segítségével. 

Néhány egyszerű vonal használata az 

alkotómunkában (pl. vastag, vékony vonalak: 

egyenes, ferde, hullámvonal, körvonal.)  

A vonal, mint formaképző elem. 

Kontúr, behatárolás alkalmazása. 

 



549 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A szín 

 

Színkeverés. 

Színritmusok. 

Forma- és színkompozíciók létrehozása adott 

formákból. 

 

Reprodukció, 

sokszorosítás 

 

Sokszorosítás nyomtatással. 

A nyomtatás dekoratív felhasználása. 

Természeti anyagok felhasználásával vizuális 

ritmusok létrehozása. 

 

Síkforma, térforma 

 

A vonal mint a síkforma körvonala. 

A folt mint a térforma árnyéka. 

Pozitív-negatív forma. 

Kompozíciók forgásformákból. 

Változatos ritmikus térfelületek létrehozása 

különféle anyagokkal és technikákkal. 

Egyszerű tér kialakítása – pl. dobozból 

bababház. 

A forgásformák (henger) létrehozása, 

megfigyelése tapasztalati úton.  

 

 

Folt létrehozása színkeveréssel. 

 

 

 

 

Alapszínek tudatos alkalmazása.  

Színezés vonalhatárok betartásával. 

Színminőség használata, szín, színritmusok 

felismerése, megnevezése. 

 

 

 

 

Másolás és leképezés.  

Sokszorosítási technikák alkalmazása. 

Tárgykészítési technikák alkalmazása.  

 

 

 

 

Sík- és térformák megfigyelése. 

Sík- és térformák gyakorlati szempontú 

differenciálása. 

A felület fogalmának tisztázása szemléleti-

tapasztalati úton. 

Fogalmak 

Lágy, kemény, kellemes, erőteljes, rajzszén, folthatár, elválasztás, 

összekötés, átfestés, alapszín, átmásolás, átlátszó, egész forma, részforma, 

krumplinyomás, dugónyomás, szerkezet, levélerezet, kerek, gömbölyű, 

gömbölyded, árnyék, henger, felület, fényforrás, megvilágítás, háttér, 

szerkezet. 

 

 

NAT témakör Kifejezés, képzőművészet 20 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-fejlődjön a pszichikus funkciók területén, az élményeket, hangulatokat 

kifejezze elemi képzőművészeti eszközökkel 

-képes legyen képzőművészeti alkotások hangulati értékelésére  

Képességfejlesztési fókuszok: képalkotó képesség; kompozíciós 

képesség; készségszintű eszközhasználat; képolvasási képesség; 

jelzésszintű térábrázoló képesség; emberábrázolás képessége. 
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A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes:  

 a formák megfigyelésére, azok nagyság szerinti rendezésére, 

 egyszerű  alkotás elkészítésére, 

  az egész rajzfelület befestésére 

 a tanult vonalak alkalmazásával felismerhető ábra, rajz 

készítésére, 

 a már begyakorolt technikákkal alkotás létrehozására  

 egyszerű gesztusok megértésére 

 térbeliségre vonatkozó irányok felismerésére 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Alkotótevékenység  

Hangulatok kifejezése 

 

Évszakok hangulatának kifejezése. 

Színhangulat kifejezése – az évszakok 

jellemző színei. 

Színhangulat kifejezése foltképzéssel. 

Élmény, hangulat kifejezése színnel és 

formával. 

Díszletfestés bábelőadáshoz. 

Fekete-fehér színek alkalmazása a 

hangulatfestésben. 

 

Befogadás 

Emberi kapcsolatok különféle ábrázolásainak 

megélése 

 

Művészeti ágak (zene, irodalom, a 

képzőművészeti ágak, tánc, design 

legfontosabb megkülönböztető jegyei  

 

Befogadás – alkotás 

Saját élmények interpretációi 

 

Képzőművészeti alkotás hatására hangulat 

kifejezése mozgással, gesztusokkal, 

dallammal, verbálisan. 

Képzőművészeti alkotás hatására hangulat 

kifejezése festéssel, montázzsal.  

Érzelmek kifejezése fantáziakép és 

bábfigurák készítésével háztartási 

hulladékokból. 

 

Emberi kapcsolatok kifejezése vizuális 

eszközökkel.  

 

 

 

 

Átélt élmények hallott, látott vagy elképzelt 

történetek vizuális megjelenítése síkban. 

Önkifejezés, érzelmek, hangulatok kifejezése 

többféle eszközzel: verbálisan, vizuálisan, 

gesztussal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emberi kapcsolatok vizuális kifejezését 

ábrázoló művek megfigyelése (pl. családrajz). 

 

 

 

Saját munkák, művészeti alkotások, vizuális 

jelenségek elemi szintű leírása.  

Esztétikai élmény átélése. 

Polaritások érzékeltetése fekete és fehér 

színnel. 

Önkifejezés, érzelmek, hangulatok kifejezése 

többféle eszközzel: verbálisan, vizuálisan, 

gesztussal. 

Alkotás öröme. 

Az élmények, benyomások kifejezésének, 

megfogalmazásának képessége. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Érzelmek kifejezése színekkel – vizes alapú 

festéssel.  

 

 

 

Élethű és absztrakt ábrázolású műalkotások 

megfigyelése. 

Emberi kapcsolatok vizuális kifejezését 

ábrázoló művek megfigyelése. 

Saját munkák, művészeti alkotások, vizuális 

jelenségek elemi szintű leírása, elemzése és 

összehasonlítása.  

Esztétikai élmény átélése. 

Fogalmak 

Hegy, domb, völgy, kocsi, vonat, szeretet, testvéri szeretet, csecsemő, 

kapcsolat, mozdulat, öröm, boldogság, ködös, elmosódott, hideg szín, 

meleg szín. 

 

 

NAT témakör Vizuális kommunikáció 14 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-egyszerű képi közléseket megalkosson  

-jelenségeket, képeket, magyarázó ábrákat elemi szinten értelmezzen  

-szabadkézi rajzos és montázstechnikai jártasságra tegyen szert  

-fejlődjön a térlátás területén 

-fejlődjön rekonstrukciós képességében 

Képességfejlesztési fókuszok: ábraolvasás és tulajdonságok 

felismerésének képessége; képolvasási képesség, képi jelek megértése; 

reklámok kritikus szemlélete. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes:  

 

a formák és vizuális jelek megfigyelésére 

emberi gesztusok értelmezésére 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Befogadó tevékenység 

Vizuális jelek értelmezése, „olvasása” 

 

Képolvasás. 

Mértani tárgyak egy nézete (pl. kocka – 

négyzet). 

Egyszerű jelzések, piktogramok plakátok. 

 

Befogadó-alkotó tevékenység 

Megfigyelés utáni alkotás, formaredukció 

 

Tárgyak nézetei. 

 

Alkotótevékenység 

 

 

 

Tárgyak felismerése és jelzése egy nézet 

alapján.  

Tárgyak legjellemzőbb nézeteinek 

megfigyelése, lerajzolása egy nézet alapján. 

 

  

 

 

Képolvasás. 

Mértani tárgyak felismerése egy nézetük 

alapján (pl.. kocka – négyzet). 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Vizuális közlések, jelzések tanulói 

alkotásokban 

 

 

 

Rajzos napirend. 

Egyszerű piktogramok. 

Plakát.  

Mértani tárgyak felismerése két nézetük 

alapján (pl: hasáb, henger). 

Egyszerű jelzések, piktogramok megértése. 

Plakátok értelmezése. 

 

Egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló 

megjelenítések tervezése (elemi szintű jel, 

napirendi rajz, alaprajz, térkép). 

Fogalmak 
Alaprajz, plakát, felismerhető, nézet (felülnézet, oldalnézet), sorrend, 

üzenet, reklám, lényeg, meggyőzés, rábeszélés. 

 

 

NAT témakör Tárgy- és környezetkultúra 18 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-jártasságra tegyen szert  egyszerű tárgyak készítésében 

-tájékozott legyen  a közvetlen környezet tárgyai forma – funkció – 

anyag összefüggéseinek rendszerében 

-néhány egyszerű kézműves technika alapfogásait elsajátítsa 

-a környezettudatosság lehetőségeit ismerje fel a vizuális kultúrában 

Képességfejlesztési fókuszok: manualitás, finommotorika; tárgykészítési 

képesség; formaészlelés – nagyság és minőség meglátása; plasztikus 

formaalakítás képessége; esztétikum iránti fogékonyság; tiszta 

munkaterület iránti igény. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes:  

 a már begyakorolt technikákkal alkotás létrehozására  

 egyszerű gesztusok megértésére 

 térbeliségre vonatkozó irányok felismerésére, 

 munka befejeztével a terület rendbe tevésére, eszközök elrakására, 

 utánzással egyszerű formákat készítésére,  

 egyszerű jelenetábrák megértésére,  

 a plakátok, reklámok elemi kritikájára, 

 saját alkotása feletti örömre. 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Befogadó tevékenység 

Irányított megfigyelés – a környezet tárgyai 

 

 esztétikum 

 forma 

 funkció 

 anyag 

 szín, hangulat stb. 

 

 

 

Közvetlen környezet tárgyainak, épületeinek 

megfigyelése – funkció, anyag, forma szerint. 

Tárgyak és funkciók megismerése. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

Alkotótevékenység 

Tárgyak készítése 

Egyszerű tárgyak készítése. 

Tárgykészítés agyagból. 

Gömbölyded  tárgyak készítése.  

Sablonhasználat. 

 

 

 

 

 

 

Egyszerű tárgyak készítése az otthon és az 

iskola világából (pl.: tolltartó: henger 

bevonása színes papírral). 

Tárgykészítés papírból – tároló dobozok, 

henger 

Tárgykészítés agyagból – edények formába 

nyomkodással történő alakítása. 

Agyagedény díszítése pecsételéssel. 

Gömbölyded tárgyak készítése agyagból – tál 

hurkás díszítéssel. 

Sablon használata a tárgyak készítésénél. 

Környezet átalakítása egyszerű eszközökkel. 

Elemi szintű, gyakorlati alapú anyagismeret 

szerzése: papír, fa, agyag. 

Törekvés ízléses díszítésre. 

Fogalmak 
Henger, beborítás, használati tárgy, forma, sablon, elsimítás, mintázófa, 

réteg, karcolás, felező hajtás, átlós hajtás. 
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5. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

72 óra 

Vizuális nyelv és technikák 20 

Kifejezés, képzőművészet 20 

Vizuális kommunikáció 15 

Tárgy-és környezetkultúra 17 

 

 

NAT témakör Vizuális nyelv és technikák 20 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- a vizuális nyelv alapelemeit eszközszinten használja az 

alkotótevékenység során 

- A mértani testek tulajdonságait megtapasztalja 

- gazdagodik érzelmileg és mentálisan  a rajz tantárgy 

eszközrendszerével 

- A kooperativitást működtesse a közös tanulói alkotási 

folyamatban 

- felelősségvállalását  erősítése a kulturált környezet 

megteremtéséért, illetve fenntartásáért 

Képességfejlesztési fókuszok: elemi absztrakció képessége; irányított 

észlelés; kompozíciós képesség; ábrázolási képesség változatos 

technikákkal. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 képes egyenletes foltot satírozással létrehozni, 

 képes ismereteket szerezni tapasztalati úton a mértani testekről, 

 Tud felismerhető képet készíteni. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Műalkotások tematikus megfigyelése, 

leképezése saját élmény szerint 

 

Műalkotásokon vonalak és foltok.  

Foltfestés vizes alapon – foltok.  

Folthatások.  

Barázdált formák.  

 

Alkotás modell/minta alapján 

 

Természeti formák.  

 

 

 

 

Vonalabsztrakció alkotása. 

Vonalhatár felismerése képzőművészeti 

alkotásokon fellelhető tónusok között. 

Műalkotásokon vonalak és foltok felismerése, 

meghatározása. 

A vonal, mint a térbeliség kifejezőjének 

alkalmazása. 

Felületritmusok létrehozása. 

Természeti formák megfigyelése és 

ábrázolása. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Mértani testek tulajdonságai – oldalak, lapok, 

egyenlő, különböző. 

 

Szabad alkotások síkban és térben 

 

Tárgyak ábrázolása síkban. 

Különféle felületek dekoratív felhasználása. 

Ritmusképzés szabályos és szabálytalan 

térformákból. 

Kocka, téglatest csomagolása. 

Halmazmetszetek létrehozása vizuális 

elemekből. 

Műalkotások inspirációjára fekete-fehér kép 

készítése. 

Foltfestés vizes alapon – foltok kontúrozása 

másolás után. 

 

Mértani testek ábrázolása síkban, kísérlet a 

térbeliség érzékeltetésére. 

Mértani testek tulajdonságairól tapasztalatok 

szerzése – ahol a lapok találkoznak, él 

keletkezik. 

 

 

Árnyékhatások megfigyelése, értelmezése. 

Szabályos és szabálytalan térformák 

felismerése, csoportosítása.  

A folthatások tanulmányozása absztrakt 

képzőművészeti alkotásokon. 

Barázdált formák megfigyelése. 

 

Fogalmak 

Folthatár, kontúr, bizonytalan, elmosódott, folt- és színegyensúly, felület, 

barázda, vájat, hullámos, érdes, síkforma, térforma, szabályos, 

szabálytalan, lapos, domború, egyforma, egybevágó, derékszög. 

 

 

NAT témakör Kifejezés, képzőművészet 20 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-  élményeket, hangulatok fejezzen ki elemi képzőművészeti 

eszközökkel 

- fejlődjön a “képolvasás” képességében 

- fejlődjön a verbális kifejezőképesség, érzelmek 

megfogalmazásának területén 

- képessé válik képzőművészeti alkotások hangulati értékelésére, 

értelmezésére. 

Képességfejlesztési fókuszok: karakter alapfokú kifejezésének képessége; 

technikai képesség (dombormű-készítés); képolvasási képesség; 

asszociációs képesség; kompozíciós képesség. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 legyen képes műalkotásokhoz érzelmeket asszociálni, 

 tudjon emlékezetből egyszerű rajzot készíteni, 

 váljon képessé tudatos színkeverésre temperával, vízfestékkel, 

 tudjon formát ábrázolni (megközelítő hasonlósággal). 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tájak, emberek ábrázolása a 

képzőművészetben 

 

Műalkotások – tér- és tájábrázolás. 

(Székely Bertalan: Egri nők; Madarász 

Viktor: Hunyadi László csatája; Ferenczy 

 

 

 

Karakterábrázolás néhány jellemzőjének 

alkalmazása. 

Látványszerű alkotás modell után. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Károly: Október; Szőnyi István: Zebegényi 

temetés; Nagy István: Karám télen; Egri 

József: Napfelkelte). 

 

Műalkotások megfigyelése képtárban, 

múzeumban és reprodukciókon. 

 

Illusztrációk 

Kép versekhez, meséhez (pl. A három 

kívánság). 

Mese szereplőinek megmintázása. 

Mese szereplőinek megmintázása agyagból – 

dombormű készítése. 

Felismerhető figurákkal kifejező kép 

készítése. 

 

 

 

 

Műalkotások megfigyelése – tér- és 

tájábrázolás. 

 

 

Irodalmi élmény kifejezése a vizualitás 

eszközrendszerével. 

Versekhez táj festése – közös alkotással, nagy 

felületen. 

Pregnáns jegyeket mutató emberábrázolás.  

Élménykifejezés a plasztika 

eszközrendszerével. 

Fogalmak 
Szelíd táj, zord táj, figyelemirányítás, hangsúlyozás, térbeliség, 

mozgásvázlat. 

 

 

NAT témakör Vizuális kommunikáció 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- egyszerű képi közléseket alkosson meg 

- Jelenségeket, képeket, magyarázó ábrákat elemi szinten 

értelmezzen 

- szabadkézi rajzos és montázstechnikai jártasságra tegyen szert 

- kísérletet tegyen a látványszerű ábrázolásra. 

Képességfejlesztési fókuszok: megfigyelési képesség adott szempontok 

szerint; alakítási készség; színkeverés képessége; térlátás; elemi 

térábrázolás; elemzés; vizualizáció. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 legyen képes emberalak szoborszerű megjelenítésére, 

 tudjon műalkotásokhoz érzelmeket asszociálni, 

 tudjon emlékezetből egyszerű rajzot készíteni, 

 váljon képessé tudatos színkeverésre temperával, vízfestékkel, 

 tudjon formát ábrázolni (megközelítő hasonlósággal), 

 tudjon vázlatszerű ábrát készíteni, 

 legyen képes egyszerű alaprajzot értelmezni. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A vizuális kommunikáció eszközei és technikái 

Látványszerű ábrázolás modell után. 

Látványszerű ábrázolás a szerkezet 

feltüntetésével.  

Befogadás-alkotás 

Tárgyak kereszt- és hosszmetszete. 

 

 

Természeti formák ábrázolása modell alapján, 

ceruzarajzzal, festéssel (falevél, gesztenye, 

gyümölcsök, virágok). 

 

Tárgyak két nézetének megrajzolása – 

segítséggel. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Emberalak rajzolása, festése.  

Tusrajz virágcsendéletről. 

Vizuális jelek – képolvasás, értelmezés 

Alaprajz, metszet, térképrajz. 

Térképrajz értelmezése. 

Építészeti terek (ház, lakótér) alaprajzának 

tanulmányozása, kísérlet az értelmezésre. 

Forgásformák.  

Forgásforma rajza – szerkezet jelölésével (pl. 

átlátszó henger) 

Szögletes formák megfigyelése, vázolása. 

Természeti formák ábrázolása háttérrel, 

környezettel – különféle technikákkal: ceruza, 

diópác, filctoll, vizes alapú és vízfesték, 

tempera. 

Formák adott szempontú megfigyelése. 

„Előtt, mögött takarás” vizuális megfigyelése. 

Térkép alapján útvonal elképzelése. 

Forgásformák megfigyelése és reprodukciója.  

Tárgyak keresztmetszetének megfigyelése, 

vázolása. 

Fogalmak 

Csendélet, valósághű, ellipszis, szerkezeti rajz, egész, forma, részlet, 

szerkezet, kör, takarás, keresztmetszet, hosszmetszet, felülnézet, 

oldalnézet. 

 

 

NAT témakör Tárgy- és környezetkultúra 17 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- jártasságra tegyen szert egyszerű tárgyak készítésében 

- tájékozottságra tegyen szert  a közvetlen környezet tárgyai forma 

– funkció – anyag összefüggéseinek rendszerében 

- néhány egyszerű kézműves technika alapfogást elsajátítson 

- A tárgyalkotó folyamatot algoritmizálja 

- A tárgyalkotó folyamat lépéseit tudatosítsa, a sorrendiség 

fontosságát érzékeltesse. 

Képességfejlesztési fókuszok: környezettudatosság; elemzőképesség; 

tervezés képessége. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 képes funkció szerint csoportosítani közvetlen környezete tárgyait, 

 tudjon képek alapján tárgyakról rövid (szóbeli) jellemzést adni, 

 törekedjen munkája igényes kivitelezésére, 

 tudjon tárgyat készíteni az általa választott technikával. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Munkavázlat: 

A tárgy funkciójának meghatározása. 

Ismert anyagalakítási módok. 

Anyag és technika megválasztása. 

Kivitelezés. 

Díszítés. 

 

 

Tárgyak értelmezése és készítése  

Kerámiatárgy, ruházati kiegészítők textilből. 

Fonás, szövés.  

 

 

A tárgy kipróbálása a gyakorlatban. 

Precíz alkotó folyamat végig vitele. 

Szerkezet és anyag összefüggéseinek 

felismerése. 

A funkció irányító szerepének felismerése a 

tárgyalkotásban. 

 

 

Tárgyak gyűjtése, azokról leírás készítése. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Tárgyak készítése funkció, forma, anyag, 

szépség szempontjainak tudatos 

figyelembevételével. 

Használati, szórakozást szolgáló és 

dísztárgyak csoportosítása funkció, forma, 

anyag, szépség szempontjából. 

 

Fogalmak Funkció, anyagalakítási mód, technika, kivitelezés, funkció, kézművesség. 
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6. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

72 óra 

Vizuális nyelv és technikák 20 

Kifejezés, képzőművészet 20 

Vizuális kommunikáció 15 

Tárgy-és környezetkultúra 17 

 

 

NAT témakör Vizuális nyelv és technikák 20 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- A vizuális nyelv alapelemeit eszközszinten használja az 

alkotótevékenység során 

- A mértani testek tulajdonságait megtapasztalja 

- gazdagodjon érzelmileg és mentálisan a rajz tantárgy 

eszközrendszerével 

- A kooperativitást működtesse a közös tanulói alkotási 

folyamatban 

- Kialakuljon és erősödjön a felelősségvállalás a kulturált 

környezet megteremtéséért, illetve fenntartásáért. 

Képességfejlesztési fókuszok: elemi absztrakció képessége; irányított 

észlelés; kompozíciós képesség; ábrázolási képesség változatos 

technikákkal. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

 az elemi balesetmegelőzési szabályok betartására, 

 a lendületes kézmozgás kivitelezésére, 

 a tantárgy során használatos eszközök megnevezésére és adekvát 

használatára, 

 egyenletes foltot satírozással létrehozni, 

 művészi alkotásokon tónushatásokat észrevenni, 

 ismeretek szerzésére tapasztalati úton a mértani testekről, 

 felismerhető képet készíteni, 

 a formák megfigyelésére, azok nagyság szerinti rendezésére, 

 egyszerű alkotás elkészítésére, 

  az egész rajzfelület befestésére 

 a tanult vonalak alkalmazásával felismerhető ábra, rajz készítésére 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Műalkotások tematikus megfigyelése, 

leképezése saját élmény szerint 

 

Műalkotásokon vonalak és foltok.  

Foltfestés vizes alapon – foltok.  

Folthatások.  

Barázdált formák.  

 

Alkotás modell/minta alapján 

Mértani testek tulajdonságai – oldalak, lapok, 

egyenlő, különböző. 

 

Szabad alkotások síkban és térben 

 

Tárgyak ábrázolása síkban. 

Különféle felületek dekoratív felhasználása. 

Ritmusképzés szabályos és szabálytalan 

térformákból. 

Kocka, téglatest csomagolása. 

Halmazmetszetek létrehozása vizuális 

elemekből. 

Műalkotások inspirációjára fekete-fehér kép 

készítése. 

Foltfestés vizes alapon – foltok kontúrozása 

másolás után. 

 

 

Vonalabsztrakció alkotása. 

Halmazmetszetek létrehozása vizuális 

elemekből. 

Szabályos és szabálytalan térformák 

felismerése, csoportosítása.  

Műalkotások inspirációjára fekete-fehér kép 

készítése. 

Mértani testek ábrázolása síkban, kísérlet a 

térbeliség érzékeltetésére. 

 

 

A vonal mint a térbeliség kifejezőjének 

alkalmazása. 

Felületritmusok létrehozása. 

Természeti formák megfigyelése és 

ábrázolása. 

 

Árnyékhatások megfigyelése, értelmezése. 

Szabályos és szabálytalan térformák 

felismerése, csoportosítása.  

A folthatások tanulmányozása absztrakt 

képzőművészeti alkotásokon. 

Barázdált formák megfigyelése. 

Fogalmak 

Folthatár, kontúr, bizonytalan, elmosódott, folt- és színegyensúly, felület, 

barázda, vájat, hullámos, érdes, síkforma, térforma, szabályos, 

szabálytalan, lapos, domború, egyforma, egybevágó, derékszög. 

 

 

 

NAT témakör Kifejezés, képzőművészet 20 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- képes legyen az élmények, hangulatok kifejezésére elemi 

képzőművészeti eszközökkel 

- fejlődjön a “képolvasás” képességében 

- fejlődjön verbális kifejezőképességében, érzelmek 

megfogalmazásában 

- képessé váljon képzőművészeti alkotások hangulati értékelésére, 

értelmezésére. 

Képességfejlesztési fókuszok: karakter alapfokú kifejezésének képessége; 

technikai képesség (dombormű-készítés); képolvasási képesség; 

asszociációs képesség; kompozíciós képesség. 
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A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes:  

 a formák megfigyelésére, azok nagyság szerinti rendezésére, 

 egyszerű alkotás elkészítésére, 

  az egész rajzfelület befestésére 

 a tanult vonalak alkalmazásával felismerhető ábra, rajz készítésére, 

 a már begyakorolt technikákkal alkotás létrehozására  

 egyszerű gesztusok megértésére 

 térbeliségre vonatkozó irányok felismerésére 

 emberalak szoborszerű megjelenítésére, 

 műalkotásokhoz érzelmeket asszociálni, 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 Tájak, emberek ábrázolása a 

képzőművészetben 

Műalkotások – tér- és tájábrázolás. 

(Székely Bertalan: Egri nők; Madarász 

Viktor: Hunyadi László csatája; Ferenczy 

Károly: Október; Szőnyi István: Zebegényi 

temetés; Nagy István: Karám télen; Egri 

József: Napfelkelte). 

 

Műalkotások megfigyelése – tér- és 

tájábrázolás. 

Műalkotások megfigyelése képtárban, 

múzeumban és reprodukciókon. 

 

 Illusztrációk 

Kép versekhez, meséhez (pl. A három 

kívánság). 

Mese szereplőinek megmintázása.  

 

 

Felismerhető figurákkal kifejező kép 

készítése. 

Pregnáns jegyeket mutató emberábrázolás.  

Élménykifejezés a plasztika 

eszközrendszerével. 

Karakterábrázolás néhány jellemzőjének 

alkalmazása. 

 

Irodalmi élmény kifejezése a vizualitás 

eszközrendszerével. 

 

 

Mese szereplőinek megmintázása agyagból – 

dombormű készítése. 

Versekhez táj festése – közös alkotással, nagy 

felületen. 

Fogalmak 
Szelíd táj, zord táj, figyelemirányítás, hangsúlyozás, térbeliség, 

mozgásvázlat. 
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NAT témakör Vizuális kommunikáció 15 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- képessé váljon egyszerű képi közlések megalkotására 

- fejlődjön jelenségek, képek, magyarázó ábrák elemi szintű 

értelmezési képességében 

- fejlődjön  szabadkézi rajzos és montázstechnikai jártasságában 

- kíséreletet tegyen a látványszerű ábrázolásra 

Képességfejlesztési fókuszok: megfigyelési képesség adott szempontok 

szerint; alakítási készség; színkeverés képessége; térlátás; elemi 

térábrázolás; elemzés; vizualizáció. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes:  

 formát ábrázolni (megközelítő hasonlósággal), 

 vázlatszerű ábrát készíteni, 

 egyszerű alaprajzot értelmezni, 

 formák és vizuális jelek megfigyelésére, 

 emberi gesztusok értelmezésére 

 emberalak rajzolására, festésére 

 Természeti formák ábrázolására modell alapján, ceruzarajzzal, 

festéssel 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A vizuális kommunikáció eszközei és technikái 

Látványszerű ábrázolás modell után. 

Látványszerű ábrázolás a szerkezet 

feltüntetésével.  

 

Vizuális jelek – képolvasás, értelmezés 

Alaprajz, metszet, térképrajz. 

Befogadás-alkotás 

Tárgyak kereszt- és hosszmetszete. 

Térképrajz értelmezése. 

Építészeti terek (ház, lakótér) alaprajzának 

tanulmányozása, kísérlet az értelmezésre. 

Forgásformák.  

Forgásforma rajza – szerkezet jelölésével (pl. 

átlátszó henger) 

Szögletes formák megfigyelése, vázolása. 

Emberalak rajzolása, festése.  

Természeti formák ábrázolása modell alapján, 

ceruzarajzzal, festéssel (falevél, gesztenye, 

gyümölcsök, virágok). 

Forgásforma rajza – szerkezet jelölésével (pl. 

átlátszó henger). 

Tárgyak két nézetének megrajzolása – 

segítséggel. 

Természeti formák ábrázolása háttérrel, 

környezettel – különféle technikákkal: ceruza, 

diópác, filctoll, vizes alapú és vízfesték, 

tempera. 

Tusrajz virágcsendéletről. 

Formák adott szempontú megfigyelése. 

Bonyolultabb formák metszetének 

megfigyelése (pl. mákgubó, paprika). 

„ Előtt, mögött takarás” vizuális 

megfigyelése.  

Forgásformák megfigyelése és reprodukciója. 

Forgás- és szögletes formák megfigyelése, 

vázolása. 

Tárgyak kereszt-és hosszmetszetének 

megfigyelése, vázolása. 

Térkép alapján útvonal elképzelése. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fogalmak 

Csendélet, valósághű, ellipszis, szerkezeti rajz, egész, forma, részlet, 

szerkezet, forgásforma, kör, takarás, keresztmetszet, hosszmetszet, 

felülnézet, oldalnézet, oszlop, boltozat, főhajó, mellékhajó.  

 

 

NAT témakör Tárgy- és környezetkultúra 17 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- jártasságot alakítson ki egyszerű tárgyak készítésében 

- tájékozottságot alakítson ki a közvetlen környezet tárgyai forma 

– funkció – anyag összefüggéseinek rendszerében. 

- néhány egyszerű kézműves technika alapfogást elsajátítson 

- A tárgyalkotó folyamatot algoritmizálja 

- A tárgyalkotó folyamat lépéseit tudatosítsa, a sorrendiség 

fontosságát érzékeltesse. 

Képességfejlesztési fókuszok: környezettudatosság; elemzőképesség; 

tervezés képessége. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes:  

 a már begyakorolt technikákkal alkotás létrehozására  

 egyszerű gesztusok megértésére 

 térbeliségre vonatkozó irányok felismerésére, 

 munka befejeztével a terület rendbe tevésére, eszközök elrakására, 

funkció szerint csoportosítani közvetlen környezete tárgyait, 

 képek alapján tárgyakról rövid (szóbeli) jellemzést adni, 

 törekedni munkája igényes kivitelezésére, 

 tárgyat készíteni az általa választott technikával. 

 utánzással egyszerű formákat készíteni,  

 saját alkotása feletti örömre. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Munkavázlat: 

A tárgy funkciójának meghatározása. 

Ismert anyagalakítási módok. 

Anyag és technika megválasztása. 

Kivitelezés. 

Díszítés. 

Tárgyak értelmezése és készítése  

Kerámiatárgy, ruházati kiegészítők 

textilből. 

Fonás, szövés.  

Használati, szórakozást szolgáló és 

dísztárgyak 

Precíz alkotó folyamat végig vitele. 

A tárgy kipróbálása a gyakorlatban. 

Szerkezet és anyag összefüggéseinek 

felismerése. 

A funkció irányító szerepének felismerése a 

tárgyalkotásban. 

Tárgyak készítése funkció, forma, anyag, 

szépség szempontjainak tudatos 

figyelembevételével. 

Tárgyak gyűjtése, azokról leírás készítése. 

Használati, szórakozást szolgáló és 

dísztárgyak csoportosítása funkció, forma, 

anyag, szépség szempontjából. 

Fogalmak Funkció, anyagalakítási mód, technika, kivitelezés, funkció, kézművesség. 
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7. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám: 

36 óra 

Vizuális nyelv és technikák 8 

Kifejezés, képzőművészet 8 

Vizuális kommunikáció 6 

Tárgy-és környezetkultúra 7 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 7 

 

 

NAT témakör Vizuális nyelv és technikák 8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- fejlődjön vizuális kommunikációs készségében a befogadó és 

alkotótevékenységek során 

- képi komponálás elméleti és gyakorlati elemeit elsajátítsa 

- elérje a műalkotások nyújtotta élmények értő befogadását 

Képességfejlesztési fókuszok: formaészlelés-formareprodukció; 

térészlelés és térrendezés képessége. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

 az elemi balesetmegelőzési szabályok betartására, 

 a lendületes kézmozgás kivitelezésére, 

 a tantárgy során használatos eszközök megnevezésére és adekvát 

használatára, 

 egyenletes foltot satírozással létrehozni, 

 művészi alkotásokon tónushatásokat észrevenni, 

 ismeretek szerzésére tapasztalati úton a mértani testekről, 

 felismerhető képet készíteni, 

 a formák megfigyelésére, azok nagyság szerinti rendezésére, 

 egyszerű alkotás elkészítésére, 

  az egész rajzfelület befestésére 

 a tanult vonalak alkalmazásával felismerhető ábra, rajz készítésére 

 műalkotások kompozíciós elemeinek célzott megfigyelésére, 

 ritmikus, szimmetrikus képet komponálni, 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 A művészi kifejezés eszközei 

Színek, tónusok.  

Sík- és térformák. 

Képi komponálás eszközei: fény, torzítás.  

Fények – Rembrandt alkotásai;  

Ferenczy Károly: Október; Egry József: 

_Napfelkelte 

Torzítások – Otto Dix és Kollwitz művei; 

Munch: A sikoly. 

Szimmetria és aszimmetria – Paál László, 

Munkácsy Mihály, Vasarely Viktor, 

Barcsay Jenő művei. 

 

Térhatások, téri elemek 

Görbe felületek és forgásformák. 

 

Mozgás- és térábrázolás elemei 

Képalkotás mozdulatábrázolással – 

tetszőleges technikával. 

Vizuális ritmus.  

Makett. 

Vizuális minőségek alapvető differenciálása, 

felismerése: szín, tónus, műalkotásokon 

megfigyelésük. 

Szabályos és szabálytalan mértani formák 

tudatosítása. 

Csoportosítások: sík- és térformák. 

Képi komponálás eszközeinek észrevétele: 

figyelemvezetés, hangsúlyozás fénnyel és 

torzítással. 

Szimmetria és aszimmetria észrevétele, 

megkülönböztetése 

A mozdulat, mint kompozíciós eszköz 

megfigyelése. 

Görbe felületek és forgásformák 

megfigyelése, reprodukciója. 

Képalkotás mozdulatábrázolással – 

tetszőleges technikával. 

Formaredukció alkalmazása. Grafikai 

technikák alkalmazásának képessége. 

Térrendezés szín- és formaritmussal.  

Szénrajz készítése – fényhatás 

érzékeltetésével. 

Makett készítése: játszótér, utcarészlet, 

parasztház, stb. 

Fogalmak 
Mértani forma, kocka, henger, hasáb, parasztház, modell, makett,  

szimmetria. 

 

 

NAT témakör Kifejezés, képzőművészet 16 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- képes legyen a vizuális közlés köznapi és művészi 

megnyilvánulásainak megkülönböztetésére 

- képes legyen a zenei élmény vizuális kifejezésére az alkotó- és 

befogadó tevékenységben 

- jelenetet tudjon ábrázolni grafikai eszközökkel. 

Képességfejlesztési fókuszok: vizuális kommunikáció átfordítása verbális 

kommunikációra; lényegkiemelés képessége; képalkotás képessége; 

műelemző gondolkodás. 
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A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes:  

 a formák megfigyelésére, azok nagyság szerinti rendezésére, 

 egyszerű alkotás elkészítésére, 

  az egész rajzfelület befestésére 

 a tanult vonalak alkalmazásával felismerhető ábra, rajz készítésére, 

 a már begyakorolt technikákkal alkotás létrehozására  

 egyszerű gesztusok megértésére 

 térbeliségre vonatkozó irányok felismerésére 

 emberalak szoborszerű megjelenítésére, 

 műalkotásokhoz érzelmeket asszociálni, 

 egyszerű makettet készíteni, 

 két híres magyar képzőművészt megnevezni, 

 vizuális és verbális kommunikáció megfeleltetésére. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

   Illusztráció 

Művészeti élmények megjelenítése. 

Jelenet ábrázolása.  

  Vizuális reflexiók zenei tartalmakra 

Zenei élmény vizuális kifejezése. 

Haydn: Évszakok; Vivaldi: Évszakok; 

Smetana: Moldva; Chopin: G-moll 

mazurka. Beethoven: VI. Pastorale 

szimfónia; Mozart: G-moll szimfónia; Kis 

éji zene. 

 

  Érzelmek megjelenítése a képzőművészetben 

Művészeti alkotások megfigyelése az 

érzelmek kifejezése szempontjából – 

Picasso: Artista család majommal; 

Anyaság; Vasaló nő;  

Daumier: Mosónő. 

.Művészeti élmények megjelenítése a tanult 

vizuális eszközökkel, pl. Toldi ábrázolása 

festményen vagy bábfigurával. 

Jelenet ábrázolása grafikai eszközökkel, pl. 

Nyilas Misivel kapcsolatban. 

Személyes élmények vizuális megjelenítése. 

  

Színviszonyok megfigyelése és befogadása. 

Táj festése zenére – szabad önkifejezés. 

Zene hatására vonal- és formakompozíció 

létrehozása (kréta, tus, tempera, vizes alapú 

festés, kevert technikák). 

A vizuális közlés köznapi és művészi 

megnyilvánulásainak megkülönböztetése 

konkrét példákon. 

Legjelentősebb stílusok, művészeti alkotások 

felismerése / ismerete. 

Fogalmak 
Karakter, jellem, testfelépítés, vézna, szerény, becsületes, artista, zenemű, 

képzőművészeti alkotás, hangszeres zene, szimfónia. 

 

NAT témakör Vizuális kommunikáció 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- képes  a mindennapi élet vizuális jelzéseinek értelmezésére és 

orientációs felhasználására 

- erősödjön a hazafiság és nemzethez tartozás érzésében. 

Képességfejlesztési fókuszok: formamegfigyelés képessége; térlátás 

képessége; emberalak ábrázolásának képessége (főbb vonalakban, 

jellegzetességek alapján); vizuális kommunikációs képesség 
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A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes:  

 formát ábrázolni (megközelítő hasonlósággal), 

 vázlatszerű ábrát készíteni, 

 egyszerű alaprajzot értelmezni, 

 egyszerű, élmény utáni alkotás létrehozására választott technikával 

 egyszerű formák látványszerű ábrázolására 

 egyszerű plakátok tervezésére és kivitelezésére 

 formák és vizuális jelek megfigyelésére 

 emberi gesztusok értelmezésére 

 emberalak rajzolására, festésére 

 természeti formák ábrázolására modell alapján, ceruzarajzzal, 

festéssel 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

   Jelképek 

Magyar nemzeti relikviák – Szent Korona, 

jogar, címer, magyar zászló.  

 

Grafikus vázlatok; fényképezés. 

  

  Kísérlet a látvány ábrázolására 

Tárgyábrázolások környezeti háttérrel. 

Egyszerű emberábrázolás.  

Mozgásvázlatok. 

Álló- és mozgóképi szimbólumok 

Reklámok folyóiratokban és televízióban. 

Logók.  

Plakátok. 

Magyar nemzeti relikviák tanulmányozása, 

beszélgetés a történetiségükről.  

Képalkotási lehetőségek ismerete. 

 

Magyar nemzeti relikviák érzelmi hatására 

grafikus vázlatok készítése; fényképezés. 

Vizuális kommunikációt szolgáló emblémák, 

logók, magyarázó ábrák alkotása. 

Különös formájú tárgyak látványszerű 

ábrázolása (ásványok, cseppkövek, termések). 

Forgás- és szögletes formák ábrázolása, 

önárnyék és vetett árnyékhatásokkal. 

Nézetábrázolás képsík-rendszerben. 

Emberalak látványszerű ábrázolása modell 

után. 

Mozgásvázlatok készítése. 

Vizuális közlések, szöveg és kép együttes 

hatásának tanulmányozása. 

Reklámok tanulmányozása, elemzése – 

realitások és marketingfogás különbségének 

érzékelése konkrét példákon. 

Logók tervezése szabadon választott 

technikával. 

Plakáttervezés. 

Fogalmak 
 Önárnyék, elölnézet, felülnézet, oldalnézet, arány, ásvány, kőzet, cseppkő, 

cseppkőbarlang, reklám. 
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NAT témakör Tárgy- és környezetkultúra 7 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- jártasságra tegyen szert összetettebb tárgyak készítésében 

- tájékozott legyen a közvetlen környezet tárgyai forma – funkció 

– anyag összefüggéseinek rendszerében 

- képes legyen néhány újabb kézműves technika alapfogásainak 

elsajátítására 

- A tárgyalkotó folyamatot algoritmizálja 

- A tárgyalkotó folyamat lépéseit tudatosítsa, a sorrendiség 

fontosságát érzékeltesse. 

Képességfejlesztési fókuszok: környezettudatosság; elemzőképesség; 

tervezés képessége. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes:  

 a már begyakorolt technikákkal alkotás létrehozására  

 egyszerű gesztusok megértésére 

 térbeliségre vonatkozó irányok felismerésére, 

 munka befejeztével a terület rendbe tevésére, eszközök 

elrakására, közvetlen környezete tárgyainak funkció szerinti 

csoportosítására  

 képek alapján tárgyakról rövid (szóbeli) jellemzést adni, 

 törekedni munkája igényes kivitelezésére, 

 egyszerű használati és dísztárgy tervezésére és megalkotására, 

 közvetlen környezet esztétikumának, rendjének fenntartására, 

 értékítéletet hozni természeti és mesterséges környezetének 

esztétikájára vonatkozóan, 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Szabadon választott technikával használati és 

dísztárgyak alkotása 

Tárgytervezés és kivitelezés: 

 kerámia  

 szövés  

 ékszerkészítés  

 nemezelés  

 építészeti terek modellezése 

  Alkotás képzeleti-érzelmi inspirációval 

Egy vágyott tárgyról rajz készítése. 

 

  A lakókörnyezet esztétikuma régen és ma  

Épületek elemzése funkció és forma 

szempontjából. 

Történeti korok és modern társadalmak 

tárgyi környezetének tanulmányozása. 

  

  Zenei élmények vizuális megjelenítése 

Nép- és/vagy műzenei alkotásra vizuális 

reflexió. 

A tárgyalkotó folyamat gyakorlása, a tanult 

ismeretek elmélyítése a gyakorlatban: 

Kerámia – edények készítése és igényes 

díszítése pecsételővel, írókával. 

Szövés – szádfán, kereten, szövőszéken. 

Ékszerkészítés – fagyöngy, kerámiagyöngy, 

üveggyöngy és bőr kombinációival. 

Nemezelés – labda, terítő, tarsoly készítése. 

Egyszerű tárgyak áttervezése és kivitelezése. 

Egyszerű téráttervezések. 

 

Építészeti jellemzők – funkció és forma 

összefüggéseinek felismerése konkrét 

példákon. 

Környezettudatosság lehetőségeinek ismerete 

és saját élettérbeli lehetőségek szerinti 

alkalmazása. 

Funkció irányító szerepének felismerése 

konkrét példákon. 

Szentendrei Skanzen megtekintése – verbális 

és vizuális reflexiók. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

 

 

Szép tárgyak megtekintése – Iparművészeti 

Múzeum meglátogatása. 

(Vagy egyéb, a témához kapcsolódó 

múzeumlátogatás a helyi lehetőségek 

függvényében.) 

Tájékozódás a lakóhely néprajzi 

környezetében. 

Településtípusok jellemzőinek felfedezése –

falu, város. 

 

Befogadás-alkotás 

Nép- és/vagy műzene hallgatása, élmények 

kifejezése temperafestéssel, tusrajzzal. 

Fogalmak 

Lakóhely, emberi szükséglet, célszerűség, hasznosság, kényelem, védelem, 

homlokzat, nyílászáró, puritán, luxus, társasház, panelház, felhőkarcoló, 

kunyhó, családi ház, irodaház, színház, templom, parlament, település, 

park, tér, főút, mellékutca, autópálya, felüljáró, aluljáró, népművészet, 

iparművészet. 

 

 

NAT témakör Mozgóképkultúra és médiaismeret 7 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- képes legyen a mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, 

web) szövegértés képességében fejlődni és az audiovizuális 

média társadalmi szerepének, működési módjának tisztázására, a 

tudatos „médiafogyasztói” attitűd kialakítására 

- képessé váljon az alkotásra és a művészi értékek nyitott 

befogadására  

- fejlődjön a megfigyelés, a tájékozódás, a rendszerezés 

képességében 

Képességfejlesztési fókuszok: médiaszövegek értelmezése; tolerancia; 

empátia; önálló és kritikus attitűd kialakítása; nyitottság az információk 

iránt; személyes adatok védelme. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

 a mozgóképes közlésmód elemi értelmezésére, 

 kritikával szemlélni a reklámokat, 

 a személyiségépítő műsorválasztásra, 

 internetes viszonylatban ügyelni saját biztonságára, személyes 

adatai védelmére. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

  Elemi elméleti ismeretek a média világáról 

A mozgókép alaptulajdonságai: ábrázolás 

és reprodukció. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Mozgóképi szövegek értelmezése, elemi 

szintű feldolgozása: adathordozók, 

megjelenés helye, a valóságábrázoláshoz 

való viszony, műfaj. 

 

  A média társadalmi szerepe  

Közlésmód, hatás, informálás és 

dokumentálás, szórakoztatás, szolgáltatás, 

illetve az üzleti-gazdasági funkció. 

Reklám.  

Hírműsor. 

 

 Nyomtatott médium: 

Újság, képregény, fotóregény. 

 

  Az internet 

 tanulás, 

 kinyílt a világ, 

 információk, 

 játék, 

 kommunikáció, 

 veszélyek. 

 

  Műsorelemzés – elemi szinten, saját 

élmények alapján 

Mozgóképi szövegek értelmezése, elemi 

szintű feldolgozása: adathordozók, 

megjelenés helye, a valóságábrázoláshoz való 

viszony, műfaj szerint. 

Művek, műsorok, illetve azok részleteinek 

csoportos vagy kiscsoportos megtekintése – 

megbeszélése, elemzése. 

Az ábrázolás eszközeinek tanulmányozása 

konkrét példákon. 

Projektszerű médiafigyelés és produktum 

készítése. 

Az internet kipróbálása/használatának 

gyakorlása: pl. gyermekek számára készült 

oldalak látogatása, képnézegetés/válogatás, 

információkeresés, ismerkedés a 

kommunikáció különböző formáival. 

Az internethasználat veszélyeinek belátása. 

 

Fogalmak 
Reklám, befolyásolás, tudatosság, adatvédelem, művészfilm, 

dokumentumfilm, tömegkommunikáció, média, médium, reprodukció. 
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8. évfolyam 

Témakörök áttekintő táblázata 

Témakörök neve 
Óraszám:  

36 óra 

Vizuális nyelv és technikák 8 

Kifejezés, képzőművészet 8 

Vizuális kommunikáció 6 

Tárgy-és környezetkultúra 7 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 7 

 

 

NAT témakör Vizuális nyelv és technikák 8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- fejlődjön a vizuális kommunikációs készségekben a befogadó és 

alkotótevékenységek során 

- képi komponálás elméleti és gyakorlati elemeit elsajátítsa 

- képes műalkotások nyújtotta élmények értő befogadásának 

elérésére  

Képességfejlesztési fókuszok: formaészlelés-formareprodukció; 

térészlelés és térrendezés képessége. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

 az elemi balesetmegelőzési szabályok betartására, 

 a lendületes kézmozgás kivitelezésére, 

 a tantárgy során használatos eszközök megnevezésére és adekvát 

használatára, 

 egyenletes foltot satírozással létrehozni, 

 művészi alkotásokon tónushatásokat észrevenni, 

 ismeretek szerzésére tapasztalati úton a mértani testekről, 

 felismerhető képet készíteni, 

 a formák megfigyelésére, azok nagyság szerinti rendezésére, 

 egyszerű alkotás elkészítésére, 

  az egész rajzfelület befestésére 

 a tanult vonalak alkalmazásával felismerhető ábra, rajz készítésére 

 műalkotások kompozíciós elemeinek célzott megfigyelésére, 

 ritmikus, szimmetrikus képet komponálni, 

 

 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 A művészi kifejezés eszközei 

Színek, tónusok.  

Sík- és térformák. 

Vizuális minőségek alapvető differenciálása, 

felismerése: szín, tónus, műalkotásokon 

megfigyelésük. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Képi komponálás eszközei: fény, torzítás.  

Fények – Rembrandt alkotásai;  

Ferenczy Károly: Október; Egry József: 

_Napfelkelte 

Torzítások – Otto Dix és Kollwitz művei; 

Munch: A sikoly. 

Szimmetria és aszimmetria – Paál László, 

Munkácsy Mihály, Vasarely Viktor, 

Barcsay Jenő művei. 

 

Térhatások, téri elemek 

Görbe felületek és forgásformák. 

 

Mozgás- és térábrázolás elemei 

Képalkotás mozdulatábrázolással – 

tetszőleges technikával. 

Vizuális ritmus.  

Makett. 

Szabályos és szabálytalan mértani formák 

tudatosítása. 

Csoportosítások: sík- és térformák. 

Képi komponálás eszközeinek észrevétele: 

figyelemvezetés, hangsúlyozás fénnyel és 

torzítással. 

Szimmetria és aszimmetria észrevétele, 

megkülönböztetése 

A mozdulat, mint kompozíciós eszköz 

megfigyelése. 

  

Görbe felületek és forgásformák 

megfigyelése, reprodukciója. 

 

  

Képalkotás mozdulatábrázolással – 

tetszőleges technikával. 

Formaredukció alkalmazása. Grafikai 

technikák alkalmazásának képessége. 

Térrendezés szín- és formaritmussal.  

Szénrajz készítése – fényhatás 

érzékeltetésével. 

Makett készítése: játszótér, utcarészlet, 

parasztház, stb. 

Fogalmak 
Mértani forma, kocka, henger, hasáb, gúla, kúp, tengely, parasztház, 

modell, makett, torzítás, szimmetria, aszimmetria. 

 

 

NAT témakör Kifejezés, képzőművészet 8 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- A vizuális közlés köznapi és művészi megnyilvánulásait 

megkülönböztetésse 

- zenei élményt vizuálisan kifejezze az alkotó- és befogadó 

tevékenységben 

- jelenet ábrázoljon grafikai eszközökkel. 

Képességfejlesztési fókuszok: vizuális kommunikáció átfordítása verbális 

kommunikációra; lényegkiemelés képessége; képalkotás képessége; 

műelemző gondolkodás. 
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A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes:  

 a formák megfigyelésére, azok nagyság szerinti rendezésére, 

 egyszerű alkotás elkészítésére, 

  az egész rajzfelület befestésére 

 a tanult vonalak alkalmazásával felismerhető ábra, rajz készítésére, 

 a már begyakorolt technikákkal alkotás létrehozására  

 egyszerű gesztusok megértésére 

 térbeliségre vonatkozó irányok felismerésére 

 emberalak szoborszerű megjelenítésére, 

 műalkotásokhoz érzelmeket asszociálni, 

 egyszerű makettet készíteni, 

 két híres magyar képzőművészt megnevezni, 

 vizuális és verbális kommunikáció megfeleltetésére, 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

   Illusztráció 

Művészeti élmények megjelenítése. 

Jelenet ábrázolása.  

  Vizuális reflexiók zenei tartalmakra 

Zenei élmény vizuális kifejezése. 

Haydn: Évszakok; Vivaldi: Évszakok; 

Smetana: Moldva; Chopin: G-moll 

mazurka. 

Beethoven: VI. Pastorale szimfónia; 

Mozart: G-moll szimfónia; Kis éji zene. 

Érzelmek megjelenítése a képzőművészetben 

Művészeti alkotások megfigyelése az 

érzelmek kifejezése szempontjából – 

Picasso: Artista család majommal; 

Anyaság; Vasaló nő;  

Daumier: Mosónő. 

Művészeti élmények megjelenítése a tanult 

vizuális eszközökkel, pl. Toldi ábrázolása 

festményen vagy bábfigurával. 

Jelenet ábrázolása grafikai eszközökkel. 

Személyes élmények vizuális megjelenítése. 

 

Színviszonyok megfigyelése és befogadása. 

Táj festése zenére – szabad önkifejezés. 

Zene hatására vonal- és formakompozíció 

létrehozása (kréta, tus, tempera, vizes alapú 

festés, kevert technikák). 

A vizuális közlés köznapi és művészi 

megnyilvánulásainak megkülönböztetése 

konkrét példákon. 

Legjelentősebb stílusok, művészeti alkotások 

felismerése / ismerete. 

Fogalmak 
Karakter, jellem, testfelépítés, vézna, szerény, becsületes, artista, zenemű, 

képzőművészeti alkotás, hangszeres zene, szimfónia. 
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NAT témakör Vizuális kommunikáció 6 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

-  képessé válik a mindennapi élet vizuális jelzéseinek 

értelmezésére és orientációs felhasználására 

- erősödik a hazafiság és a  nemzethez tartozás érzésében 

Képességfejlesztési fókuszok: formamegfigyelés képessége; térlátás 

képessége; emberalak ábrázolásának képessége (főbb vonalakban, 

jellegzetességek alapján); vizuális kommunikációs képesség 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes:  

 formát ábrázolni (megközelítő hasonlósággal), 

 vázlatszerű ábrát készíteni, 

 egyszerű alaprajzot értelmezni, 

 egyszerű, élmény utáni alkotás létrehozására választott technikával, 

 egyszerű formák látványszerű ábrázolására, 

 egyszerű plakátok tervezésére és kivitelezésére, 

 Formák és vizuális jelek megfigyelésére 

 emberi gesztusok értelmezésére 

 Emberalak rajzolására, festésére 

 természeti formák ábrázolására modell alapján, ceruzarajzzal, 

festéssel 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 Jelképek 

Magyar nemzeti relikviák – Szent Korona, 

jogar, címer, magyar zászló.  

 

Grafikus vázlatok; fényképezés. 

 

  Kísérlet a látvány ábrázolására 

Tárgyábrázolások környezeti háttérrel. 

Egyszerű emberábrázolás.  

Mozgásvázlatok. 

 

  Álló- és mozgóképi szimbólumok 

Reklámok folyóiratokban és televízióban. 

Logók.  

Plakátok. 

Magyar nemzeti relikviák tanulmányozása, 

beszélgetés a történetiségükről.  

Képalkotási lehetőségek ismerete. 

  

Magyar nemzeti relikviák rajzolása 

 

Vizuális kommunikációt szolgáló emblémák, 

logók, magyarázó ábrák alkotása. 

Különös formájú tárgyak látványszerű 

ábrázolása (ásványok, cseppkövek, termések). 

Forgás- és szögletes formák ábrázolása, 

önárnyék. 

Nézetábrázolás képsík-rendszerben. 

Emberalak látványszerű ábrázolása modell 

után. 

Vizuális közlések, szöveg és kép együttes 

hatásának tanulmányozása. 

Reklámok tanulmányozása, elemzése. 

Logók tervezése szabadon választott 

technikával. 

Plakáttervezés. 

Fogalmak 
Vetett árnyék, önárnyék, elölnézet, felülnézet, oldalnézet, arány, ásvány, 

kőzet, cseppkő, cseppkőbarlang, reklám. 
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NAT témakör Tárgy- és környezetkultúra 7 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- jártassá válik összetettebb tárgyak készítésében 

- tájékozottá válik  a közvetlen környezet tárgyai forma – funkció 

– anyag összefüggéseinek rendszerében 

- elsajátítsa néhány újabb kézműves technika alapfogásait  

- A tárgyalkotó folyamatot algoritmizálja 

- A tárgyalkotó folyamat lépéseit tudatosítsa, a sorrendiség 

fontosságát érzékeltesse. 

Képességfejlesztési fókuszok: környezettudatosság; elemzőképesség; 

tervezés képessége. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes:  

 a már begyakorolt technikákkal alkotás létrehozására  

 egyszerű gesztusok megértésére 

 térbeliségre vonatkozó irányok felismerésére, 

 munka befejeztével a terület rendbe tevésére, eszközök 

elrakására, funkció szerint csoportosítani közvetlen környezete 

tárgyait, 

 képek alapján tárgyakról rövid (szóbeli) jellemzést adni 

 törekedni munkája igényes kivitelezésére, 

 egyszerű használati és dísztárgy tervezésére és megalkotására, 

 közvetlen környezet esztétikumának, rendjének fenntartására, 

 értékítéletet hozni természeti és mesterséges környezetének 

esztétikájára vonatkozóan 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 Szabadon választott technikával használati és 

dísztárgyak alkotása 

Tárgytervezés és kivitelezés: 

 kerámia  

 szövés  

 ékszerkészítés  

 nemezelés  

 építészeti terek modellezése 

  

 Alkotás képzeleti-érzelmi inspirációval 

Egy vágyott tárgyról rajz készítése. 

 

  A lakókörnyezet esztétikuma régen és ma  

Épületek elemzése funkció és forma 

szempontjából. 

Történeti korok és modern társadalmak 

tárgyi környezetének tanulmányozása. 

 

  Zenei élmények vizuális megjelenítése 

A tárgyalkotó folyamat gyakorlása, a tanult 

ismeretek elmélyítése a gyakorlatban: 

Kerámia – edények készítése és igényes 

díszítése pecsételővel, írókával. 

Szövés – szádfán, kereten, szövőszéken. 

Ékszerkészítés – fagyöngy, kerámiagyöngy, 

üveggyöngy és bőr kombinációival. 

Nemezelés – labda, terítő, tarsoly készítése. 

Egyszerű tárgyak áttervezése és kivitelezése. 

Egyszerű téráttervezések. 

Építészeti jellemzők – funkció és forma 

összefüggéseinek felismerése konkrét 

példákon. 

Környezettudatosság lehetőségeinek ismerete 

és saját élettérbeli lehetőségek szerinti 

alkalmazása. 

Funkció irányító szerepének felismerése 

konkrét példákon. 

Egy skanzen megtekintése/ Százhalombatta 

régészeti park/ – verbális és vizuális reflexiók. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Nép- és/vagy műzenei alkotásra vizuális 

reflexió. 

Szép tárgyak megtekintése – Iparművészeti 

Múzeum meglátogatása. 

(Vagy egyéb, a témához kapcsolódó 

múzeumlátogatás a helyi lehetőségek 

függvényében.) 

Tájékozódás a lakóhely néprajzi 

környezetében. 

Településtípusok jellemzőinek felfedezése –

falu, város. 

 

Nép- és/vagy műzene hallgatása, élmények 

kifejezése temperafestéssel, tusrajzzal. 

Fogalmak 

Lakóhely, emberi szükséglet, célszerűség, hasznosság, kényelem, védelem, 

homlokzat, nyílászáró, puritán, luxus, társasház, panelház, felhőkarcoló, 

kunyhó, családi ház, irodaház, színház, templom, parlament, település, 

park, tér, főút, mellékutca, autópálya, felüljáró, aluljáró, népművészet, 

iparművészet. 

 

NAT témakör Mozgóképkultúra és médiaismeret 7 óra 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére 

- fejlődik a mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) 

szövegértés képességében 

- ismeretekre tegyen szert az audiovizuális média társadalmi 

szerepével, működési módjával kapcsolatosan 

- kialakítsa, a tudatos „médiafogyasztói” attitűdöt 

- nyitottá váljon az alkotásra és a művészi értékek befogadására 

- fejlődjön a megfigyelés, a tájékozódás, a rendszerezés 

képességében. 

Képességfejlesztési fókuszok: médiaszövegek értelmezése; tolerancia; 

empátia; önálló és kritikus attitűd kialakítása; nyitottság az információk 

iránt; személyes adatok védelme. 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

képes: 

 a mozgóképes közlésmód elemi értelmezésére, 

 kritikával szemlélni a reklámokat, 

 a személyiségépítő műsorválasztásra, 

 internetes viszonylatban ügyelni saját biztonságára, személyes 

adatai védelmére. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

  Elemi elméleti ismeretek a média világáról 

A mozgókép alaptulajdonságai: ábrázolás 

és reprodukció. 

Mozgóképi szövegek értelmezése, elemi 

szintű feldolgozása: adathordozók, 

Mozgóképi szövegek értelmezése, elemi 

szintű feldolgozása: adathordozók, 

megjelenés helye, a valóságábrázoláshoz való 

viszony, műfaj szerint. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények 

megjelenés helye, a valóságábrázoláshoz 

való viszony, műfaj. 

  A média társadalmi szerepe  

Közlésmód, hatás, informálás és 

dokumentálás, szórakoztatás, szolgáltatás, 

illetve az üzleti-gazdasági funkció. 

Reklám.  

Hírműsor. 

 Nyomtatott médium: 

    Újság, képregény, fotóregény. 

  Az internet 

 tanulás, 

 kinyílt a világ, 

 információk, 

 játék, 

 kommunikáció, 

 veszélyek. 

 

  Műsorelemzés – elemi szinten, saját 

élmények alapján 

Művek, műsorok, illetve azok részleteinek 

csoportos vagy kiscsoportos megtekintése – 

megbeszélése, elemzése. 

Az ábrázolás eszközeinek tanulmányozása 

konkrét példákon 

Az internet kipróbálása/használatának 

gyakorlása: pl. gyermekek számára készült 

oldalak látogatása, képnézegetés/válogatás, 

információkeresés, ismerkedés a 

kommunikáció különböző formáival. 

Az internethasználat veszélyeinek belátása. 

 

Fogalmak 
Reklám, befolyásolás, tudatosság, adatvédelem, művészfilm, 

dokumentumfilm, tömegkommunikáció, média, médium, reprodukció. 

 


