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Bevezetés 

Az iskola neve: Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola  

Az iskola címe: 2100 Gödöllő, Dobó Katica utca 2. 

Az intézmény telefonszáma: 06/ 28 514-005 

E-mail: montagh.godollo@gmail.com 

Honlap: www.montagh.hu 

Az iskola fenntartójának neve, címe: Dunakeszi Tankerületi központ, 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4. 

Az iskola alaptevékenységei: Alapító Okiratban foglaltak szerint (mellékletben)  

Iskolánk a Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola mindig 

törekedett arra, hogy a ránk bízott értelmileg sérült tanulók képességét, pszichés sajátosságait, sajátos 

nevelési szükségletét figyelembe vegye. Ennek függvényében fogalmaztuk meg saját pedagógiai 

koncepciónkat és dolgoztuk át tantervünket.  

Intézményünk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott és működtetett gyógypedagógiai, 

nevelési-oktatási intézmény, melynek beiskolázási területe elsősorban Gödöllő, másodsorban a járás 

települései az iskola befogadó képességének függvényében.   

Általános iskolai, szakiskolai, készségfejlesztő iskolai képzéssel látjuk el a tanulásban és értelmileg 

akadályozott és autizmus spektrum zavarral küzdő (a szövegben a továbbiakban: autista gyermek/tanuló 

kifejezést alkalmazzuk, - a fogalom alatt valamennyi, az autizmus spektrumán érintett tanulót értjük) - 

tanulók nevelését-oktatását, gyógypedagógiai fejlesztését. A tanulók az értelmi sérülés súlyossága szerinti 

differenciálással két iskolatípusban kapják meg az eredményes iskolai beváláshoz szükséges speciális 

képzést, fejlesztést, különleges gondozást.  

Az iskolánkba kerülő tanulók egy része rossz szociális környezetben lévő családban él, magas a 

veszélyeztetett, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya. A tantervben 

megfogalmazott követelmények teljesítését, a nevelési folyamat eredményességét, a hatékony 

személyiségfejlesztést a tanórán kívüli foglalkozások - iskolai sportkör, napközis tevékenységek - 

szervezésével segítjük.  

A pedagógiai programunk szerepet vállal az iskola saját arculatának kialakításában, a pedagógiai folyamat 

formálásához állandó igazodási pontokat ad. Programunkban tükröződik az iskola nevelésfilozófiája, 

küldetése, az itt dolgozó pedagógusoknak a gyógypedagógiai nevelésről vallott nézete, a sérült gyermek, a 

szakma iránti szeretete és elkötelezettsége.  Olyan iskolát működtetünk, ahol tanulóink számára igyekszünk 

használható tudást biztosítani, melynek birtokában lehetőségük van a társadalomba való beilleszkedésre. A 

gyógypedagógiai nevelésünk követendő mintát, szemléletet nyújt a pedagógusoknak, pedagógiai segítőknek 

és partnereinknek.  

Arra törekszünk, hogy iskolánk védelmet/védettséget nyújtson a gyermekek számára. Olyan hely legyen, 

ahol a tanulóink otthonosan, biztonságban érezhetik magukat. Ahol bevonjuk őket saját iskolai életük 

megszervezésébe, az értékeket, ismereteket fogyatékosságuknak megfelelő színvonalon, egyéni 

képességeiknek figyelembevételével sajátíthatják el. Ahol minden gyermek számíthat a pedagógusok 

jóindulatú segítségére, tiszteletben tartják személyiségüket. Szeretetteljes emberi kapcsolatokat igyekszünk 

kialakítani tanuló - tanuló, tanuló - nevelő, szülő - nevelő, nevelő - nevelő között. 

Mindehhez olyan iskolai légkört kívánunk teremteni, ahol az emberi, társas kapcsolatok a kölcsönös 

tiszteleten alapulnak, ahol minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát elfogadva a másságát 

is. 
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1.1 Az iskola rövid története 

Az 1960-as években az értelmi fogyatékos gyermekek oktatása az Imre utcai általános iskola mellett 

működő összevont osztályokban történt. 1972 szeptemberére szerveződött a városban önállóan működő 

Kisegítő iskola, évfolyamonként 1-1 osztállyal. Az iskola a Gábor Áron utca 10-ben kapott helyet. Az 

intézmény feladatkörébe tartozott- az oktató-nevelő munka mellett - a városi és a járási iskolaérettségi 

vizsgálatok lebonyolítása, a végzett tanulók utógondozása és munkába állásuk megkönnyítése. 

1973 novemberében indult a Kisegítő iskola irányításával a városi logopédiai munka, majd megalakult a 

Nevelési Tanácsadó, szintén az iskola intézményeként. Az iskolához tartozott 12 általános iskola mellett 

működő 26 kihelyezett kisegítő osztály. A körzeti osztályok szakmai irányítása és felügyelete is az iskola 

feladatkörébe tartozott. Az 1975/76-os tanévben a tanulók létszáma 153, a tantestület létszáma 18 fő volt. Az 

intézményben váltott műszakú oktatás folyt. Kihelyezett osztályaink voltak a Petőfi téren és Királytelepen 

is. 1978/79-es tanévben a Gödöllői Városi Tanács jóváhagyásával indult a Kisegítő Továbbképző Tagozat.  

Iskolánk tanulói jelentős eredményeket értek el megyei, országos sport és kulturális rendezvényeken.  

Gödöllő adott otthont az évente megrendezett megyei atlétikai versenyeknek. Az Országos 

Gyermekszínjátszó Találkozót is iskolánk hívta létre 1985-ben. 

1985-ben költöztünk Királytelepre. Itt már egy kb. 100 éves épületben eddig is iskola működött, ezt 

egészítették ki egy új épületszárnnyal.  

1986-tól 1997-ig követőiskolaként vállaltuk fel a Nyelvi, irodalmi és kommunikációs programot. A tanítás 

során szerzett tapasztalataink tették szükségessé a NYIK program adaptálását a hátrányos helyzetű, 

lemaradó, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára. (Az 1-6.osztályra adaptált NYIK program a 

választható Pedagógiai program részét képezte.) 

2000-től az alsóbb évfolyamokon a Meixner-féle diszlexia prevenciós olvasástanítási módszer használata 

terjedt el.  

2010. május 11-én kiadott új Alapító Okiratunk tovább bővítette tevékenységeinket és az ellátott gyermekek 

körét. Ekkortól intézményünk neve: Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő 

Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Kollégáink már nemcsak az 

iskolánkban láttak el fejlesztő feladatokat, hanem Gödöllő város azon közoktatási intézményeiben is, 

amelyek integráltan oktattak sajátos nevelési igényű gyermekeket. Gyógypedagógiai ellátásunk teljességét 

és folyamatosságát biztosította a korai fejlesztés beindítása. Ettől kezdve intézményes keretek között 

fejlesztettük, segítettük, neveltük és oktattuk a városunkban lakó értelmi fogyatékossággal bíró gyermekeket 

1-25 éves korig. 

2012-ig iskolánk fenntartója Gödöllő város önkormányzata volt, majd 2013. 01. 01-től a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Gödöllői Tankerülete vette át ezt a feladatot. Az átszervezés újabb 

névváltozással járt: Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő 

Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény nevet viselte iskolánk. Az 

intézmény alapdokumentumában foglaltak szerint iskolánk a szakszolgálat telephelyeként továbbra is ellátta 

a korai fejlesztést. 2014/2015. tanévtől kizárólag szakszolgálati feladatellátás keretében megbízásos 

szerződéssel vehettek részt benne szakembereink. Ez és a kötelezően bevezetett OKJ-s szakiskolai 

képzésünk miatt újabb intézményi átszervezés történt, melynek keretében nevünk is megváltozott: a 

2015/2016. tanévtől Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő 

Speciális Szakiskola lettünk.  
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2013. 09. 01-től a törvényi előírásoknak megfelelően 23 éves korig látjuk el a tanulónépességet. 

A fenntartói átstrukturálás miatt a 2016/2017-es tanévtől iskolánk a Dunakeszi Tankerületi Központhoz 

tartozik, 2017. január 1.-től a fenntartói és működtetési feladatokkal együtt. Ennek eredményeként bővült az 

ellátott települések (16) köre is. 

A szakképzésben történt újabb változás miatt rövidült a nevünk: Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, 

Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola. 

1.2  Az iskola életének, tevékenységének rövid bemutatása  

Intézményünkben a fogyatékosság jellegének megfelelő programok alapján gondoskodunk a 

tankötelezettség teljesítéséről, a társadalmi együttéléshez, a munkavégzéshez, a továbbtanuláshoz, illetve a 

további fejlesztéshez szükséges alapvető képességek, ismeretek, neveltségi szint kialakításáról.  

A tanulók differenciáltan, szükségleteiknek megfelelően részesülnek egyéni korrekcióban és korrigáló 

speciális fejlesztésben. 

Intézményünk gazdag hagyományrendszerrel működik, bensőséges, színvonalas házi ünnepségek teszik 

színvonalasabbá életünket. 

A 2013/2014 tanévtől egész napos iskolai oktatás került bevezetésre. Ezt úgy valósítjuk meg, hogy az alsó és 

felső tagozaton, valamint a foglalkoztató csoportokban napközis foglalkozások keretében szervezzük meg a 

tanulók délutáni elfoglaltságait.  

Az idegen nyelv tanulása társadalmi igény. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknál az általános iskola 7. 

évfolyamától javasolt tanórai keretben egy idegen nyelv tanítása, melynek keretében az egyéni igényekhez 

és képességekhez igazodva vesznek részt tanulóink. A sikeres kommunikáció érdekében szükség van a 

hosszabb időkeretre, folyamatos gyakorlásra, játékos keretek között történő megvalósításra, 

helyzetgyakorlatokra. 

Nagy gondot fordítunk a környezeti nevelésre, a megfelelő környezeti kultúra kialakítására. Az alsó 

tagozattól kezdődően kiemelten kezeljük az egészséges életmódra nevelést. Tanulóink rendszeresen részt 

vesznek iskolai és iskolán kívüli sportrendezvényeken. 

Diákönkormányzatunk részt vesz az iskolai életben, a programok szervezésében. Ezek erősítik a tanulókban 

az iskolához tartozás érzését. Gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenységgel megtesszük a szükséges védő, óvó 

intézkedéseket. 

A tantestület elkötelezett, igényes szakmai munkára törekvő. A munka végzésének hatékonyabbá tétele 

érdekében munkaközösségeket alakítottunk ki. 

Intézményünk hosszú idő óta ellátja a gyógypedagógiai bázis szerepét. Több főiskolai hallgató tölti 

gyakorlatát nálunk. 

1.3 Jövőkép 

Elsődleges célunk a tanulók minél önállóbb életvitelre való felkészítése, a társadalmi beilleszkedés 

elősegítése.  

A tanulási módszerek megújításával törekszünk arra, hogy valóra váljon a hátrányos helyzetű tanulók 

képességeinek kibontakoztatása. Az oktatási intézmény nevelőtestülete a közeljövőben szeretné 
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megvalósítani, hogy a tanulók körében a tantárgyi műveltség, a tanulás presztízse emelkedjen, javuljon 

neveltségi szintjük.  

Szeretnénk elérni, hogy tanulóinknak életformájukká váljon a rendszeres mozgás, az egészséges életmód. 

Mi már a törvényi bevezetés előtt elkezdtük a mindennapos testnevelés megszervezését. Évek óta biztosítjuk 

gyermekeink számára a testnevelés és sportköri foglalkozásokon valón részvételt. Jövőképünkben kiemelt 

helyen szerepel az esély-hátrányok csökkentése, a személyiség komplex fejlesztése.  

Fontosnak tartjuk minden területen a folyamatos fejlődést, nyitottságot, a korszerűség szükségességét. 

 

 

Valljuk Charles Dickens gondolatait, melyet Pedagógiai Programunk küldetésnyilatkozatául választottunk:  

 

„Tégy minden jót, amire képes vagy, és tedd olyan csendben, ahogyan csak lehetséges.” 

 

Ezt az idézetet iskolánk valamennyi dolgozója teljes mértékben hitvallásának érzi. 
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2 Az intézmény nevelési területeinek fejlesztési célkitűzései és feladatai  

2.1 Énkép, önismeret 

A megfelelő önértékelés, a tanuló saját személyiségének megismerése nagy jelentőséggel bír, mivel a társas 

kapcsolatok alakításában, a társadalmi beilleszkedésben elengedhetetlenül szükséges a reális énkép, a 

megfelelő önismeret. Ehhez a mindennapokban fontos a folyamatos visszajelzés, a belső kontroll erősítése, 

az önbizalom fejlesztése. Ez járul hozzá a boldog, egészséges és kulturált egyéni és közösségi élethez, 

mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakulásához. Gyermekeink 

önmagukhoz való viszonyának alakításában alapvető célként tűzhető ki az önkontroll, az önállóság, a 

felelősség vállalása önmagukért, tetteikért.  

2.2 Hon- és népismeret 

Hazánk múltjának és jelenének megjelenítésén, megértetésén keresztül képessé szeretnénk tenni a tanulókat 

a társadalom megismerésére, a társadalomban elfoglalható helyük reális felismerésére, a társadalmi 

színtereken való eligazodásra. Ehhez ki kell alakítanunk a tanulók attitűdjét, önmagukhoz, szűkebb és 

tágabb környezetükhöz, a történelmi múltjukhoz való viszonyukat. A hon- és népismeret néhány fontos 

alapfogalomának (pl. etnikai csoport, nemzetiség, határainkon túl élő magyarság) tisztázása után a 

lakóhelytől kiindulva a régión át ismerteti a különböző néprajzi-nyelvjárási tájegységeket, kiemelve a 

legjellegzetesebb, legérdekesebb hon- és népismereti, néprajzi ismereteket. Emellett kitekint a szomszéd 

népek kultúrájára is. 

2.3 Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra 

Európa a magyarság tágabb hazája, ezért a tanulóink, magyarságtudatukat megőrizve, szükséges, hogy 

megismerjék történelmünket, sokszínű kultúránkat. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció 

kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról.  

2.4 Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés  

A demokratikus jogállam működésének alapja az állampolgári részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot 

és összetartozást. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak 

betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség jellemzik. A felelősség, az 

önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanítás- és 

tanulásszervezési eljárásaink.   

2.5 Gazdasági nevelés 

Tanulóinknak hasznosítható ismeretekkel kell rendelkezniük a háztartások életét meghatározó gazdasági-

pénzügyi folyamatokról. Célunk, hogy felismerjék saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal 

való ésszerű gazdálkodás, a pénz világában és a fogyasztás területén. Fontos, hogy tudják mérlegelni 

döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú 
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céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, 

egymásrautaltságát.  

2.6 Környezettudatosságra nevelés 

Iskolánk tanulóinak ismerniük és becsülniük kell az életformák gazdag változatosságát a természetben és a 

kultúrában. Meg kell tanulniuk, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, 

megújulási képességükre tekintettel használják. Nevelésünk célja, hogy a természet szeretetén és a környezet 

ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő magatartást alakítsunk ki tanulóinkban. Az intézménynek fel 

kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. 

Törekednünk kell arra, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, 

amelyek változásokat idézhetnek elő.  

2.7 A tanulás tanítása (tanulásmódszertan) 

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést az 

iránt, amit tanít és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával kapcsolatban. Meg kell tanítanunk, hogyan 

alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere, hogyan használhatók a könyvtári és más 

információforrások, hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok. Melyek az egyénre 

szabott tanulási módszerek, a hatékony önálló tanulás feltételei, a tanulók csoportban miként működhetnek 

együtt. Olyan tudást kell kialakítanunk, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni. A tanulás 

tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek 

lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése.  

2.8 Testi és lelki egészség 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegíti a gyermeket az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. Pedagógusaink felkészítik a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a 

mozgásra, a stressz kezelés módszereinek alkalmazására. Arra törekszünk, hogy a gyerekek, fiatalok 

sajátítsák el az egészséges életmód elveit, és azok szerint éljenek. Iskolánk feladata az is, hogy a családdal 

együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok 

betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a 

váratlan helyzetek kezelésében. Pedagógusaink motiválják és segítik a tanulókat a káros függőségekhez 

vezető szokások kialakulásának megelőzésében. Az erőnlétnek és a fizikai állóképességnek, mint a 

munkavégzés alapvető feltételének kiemelt szerepe van a tanulók társadalmi beilleszkedésében. Ennek 

érdekében nagy hangsúlyt helyezünk a rendszeres testedzésre.  
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3 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, 

értékei, szervezése, céljai, feladatai, színterei 

3.1  Pedagógiai tevékenységünk alapelvei 

Nevelés és oktatás 

Iskolánkban a legfontosabb feladat a tanulók korszerű ismereteinek és képességeinek, készségeinek 

kialakítása, bővítése, valamint személyiségük teljes körű fejlesztése. 

Ennek érdekében: 

 Nevelőmunkánk középpontjában a szeretet, a feltétel nélküli elfogadás áll, erre neveljük tanulóinkat is. 

 Pozitív, érzelmekben gazdag iskolai légkört teremtünk, amelyben gyermek és felnőtt egyaránt jól érzi 

magát, ahol az emberi értékek mind teljesebb kibontakozása valósulhat meg. 

 A legfőbb érték és lehetőség a gyermekek formálódó és formálásra váró személyisége. Fontosnak 

tartjuk, hogy az értelmi képességek fejlesztése mellett hangsúlyt kapjon a sokszínű, személyiséget 

gazdagító érzelmi, erkölcsi nevelés. 

 Gazdag tevékenységrendszert kínálunk, amelyben minden gyermek valamilyen téren sikerhez jut. 

Önbizalmat építünk, hogy az ismeret elsajátítása, a tanulás élményforrást, a felfedezés örömét jelentse 

a gyermekek számára. Minden gyermekben a jót keressük, arra építünk. Az egyéni képességekhez 

igazodó differenciált készségfejlesztést – a korrekciós és terápiás eszközök, eljárások alkalmazását az 

oktatás egész folyamatában - az iskoláztatás tartama alatt mindvégig érvényesítjük. 

 Differenciáltan alkalmazott tananyag és pedagógiai eljárásrendszerrel felzárkóztatjuk a lemaradókat, 

fejlesztjük a jobbakat. 

 Fontosnak tartjuk, hogy sok pozitív élmény érje a gyermekeket, hogy életterük, az iskola kellemes, 

barátságos esztétikus legyen. Változatos, élménydús iskolai életről, a szabadidő hasznos és tartalmas 

megszervezéséről gondoskodunk. 

 Iskolánk sporttevékenysége igen változatos és eredményes. Több tanulónk csak a sporthoz kapcsolódó 

foglalkozásokon, versenyeken jut örömökhöz, sikerélményhez. Ezáltal személyiségük nyíltabbá válik, 

önállósodnak. A sport nevelő hatását felhasználjuk személyiségük formálásában. 

 Megváltozott társadalmi - gazdasági - pedagógiai környezet kívánalmaival összhangban szükségesnek 

tartjuk az együttnevelés megvalósítását. 

 Munkánkban nagy hangsúlyt helyezünk a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés esélyének 

növelésére.  

3.2 Az iskolánk pedagógiai tevékenységének értékei 

3.2.1 Az emberi magatartás általános értékei 

Az emberi magatartás alapvető értékei a 2011. évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvényben különös 

prioritásként jelennek meg.  

Így: 
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 emberközpontú, humanista 

 az EMBER tisztelete, megértése, segítése 

 a másság elfogadása  

 kezdeményezőkészség, döntési képesség 

 innovativitás 

Ezeknek az értékeknek a személyiségbe való beépítésével a tanulók maguk is aktív részesei lehetnek egy 

derűs, harmonikus iskolai közösségnek. 

3.2.2 Az intézményünk által kitűzött értékek  

Célunk tanulóink számára biztosítani mindazon ismeretek átadását, azoknak az alapkészségeknek és 

képességeknek kialakítását és fejlesztését, melyek életkori adottságaiknak megfelelnek, és szükségesek 

ahhoz, hogy fejlődésük töretlen legyen, megalapozva a felnőtt életben való boldogulásukat.  

Olyan intézményért dolgozunk nap, mint nap, amit alapvetően a tanulók érdeke határoz meg. Szeretnénk 

elérni, hogy iskolánkban jól érezzék magukat tanulóink, kollégáink és a szülők is.  

Próbáljuk elérni, hogy iskolánk és környezete esztétikus, vonzó legyen. Törekszünk arra, hogy 

intézményünk hírnevét a közéletben folyamatosan erősítsük, iskolánkat nyitottá tegyük a többségi 

köznevelési intézmények számára. 

Az eddigi munkánk során megfogalmaztunk néhány olyan alapértéket, amelyeket a jövőben is szeretnénk 

közvetíteni:  

- emberiesség, szeretet, 

- tolerancia, önfegyelem, 

- őszinteség, bizalom, 

- egymás tisztelete, 

- segítőkészség,  

- becsületesség. 

A nevelés keretében törekszünk a nemkívánatos tanulói megnyilvánulások leépítésére. A személyiség 

fejlesztésben meghatározó szerepet töltenek be a jó szokások, példaképek.  

Az iskolában folyó nevelés-oktatás céljai, feladatai, a pedagógiai eszközök és eljárások formái 

 Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményként célunk és egyben feladatunk, hogy az ellátás 

keretében biztosítsuk a sajátos nevelési igényű értelmileg és tanulásban akadályozott, autista 

gyermekek különleges gondozási szükségletéből adódó általános iskolai, szakiskolai és 

készségfejlesztő iskolai nevelését-oktatását. 

 Célunk, hogy az alapfokú iskoláztatás idején az intézménnyel jogviszonyban lévő gyermekek, tanulók 

az életkoruknak, fejlettségi állapotuknak, szükségleteiknek megfelelő teljes körű gyógypedagógiai 

ellátást kapjanak a foglalkozásokon, a tanórán, a tanórán kívül, az egészségügyi és pedagógiai 

habilitációs foglalkozásokon valamint a gyermekvédelem, a kulturális, a szociális hátrányok enyhítése 

területén – az iskolára vonatkozó törvényi keretek között. 

 A tanulók életkorának, állapotának figyelembe vételével juttassuk el őket egyéni képességeik 

maximumára. 
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 A sérülés specifikus fejlesztés az oktató-nevelő munka kiemelt céljaként a minél önállóbb életvitelre, 

eredményes szocializációra, és a pályaválasztásra, szakmatanulásra való felkészítést veszi figyelembe. 

 Elősegíteni a differenciáló és integráló pedagógiai módszertani kultúra megvalósulását. 

 Az iskolában folyó nevelés és oktatás fő feladata, hogy a gyermeki fogékonyságra, kíváncsiságra, 

érdeklődésre, nyitottságra építve elsősorban a következő készségeket, képességeket, tulajdonságokat 

alakítsa ki és fejlessze a tanulóinkban:  

 a tanuláshoz és a problémamegoldó gondolkodáshoz szükséges alapvető készségeket  

 a kulturált magatartás és viselkedés, az emberek közötti kapcsolatok, az együttműködés helyes 

normáit és módszereit 

 a kommunikáció elfogadott formáit, különös tekintettel a tiszta, szép magyar beszéd használatára 

 az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismereteket és szokásokat  

 aktivitást az egészséges környezet kialakítására és megőrzésére  

 a nemzeti értékek, hagyományok valamint az anyanyelv ismeretét, megbecsülését és tiszteletét 

 a család szeretetét 

3.3 Az intézmény szakmai munkájának irányítását, tervezését, szervezését, 

ellenőrzését az alábbi szakmai munkaközösségek segítik: 

 Alsós munkaközösség: 

o tagjai a tanulásban akadályozottak alsó tagozatának osztályfőnökei, napközis nevelői, 

betanító pedagógusok, gyerekfelügyelők 

 Felsős/szakiskolai munkaközösség: 

o tagjai a tanulásban akadályozottak felsős/szakiskolás osztályfőnökei, napközis nevelői, 

betanító pedagógusok 

 Foglalkoztató munkaközösség 

o tagjai az értelmileg akadályozottak tagozatának osztályfőnökei, napközis nevelői, 

gyerekfelügyelők 

 Testnevelés munkaközösség: 

o tagjai a testnevelők 

 Fejlesztő munkaközösség: 

o az adott tanévben egyéni fejlesztő foglalkozást tartó gyógypedagógusok, logopédus 

 Autista munkaközösség: 

o tagjai azok az osztályfőnökök, napközis nevelők, betanító pedagógusok, akiknek az 

osztályában autista tanuló jár 

3.4 Az életkori szakaszokhoz rendelt oktatási - nevelési célok és feladatok  

3.4.1 Nevelési-oktatási célok, feladatok a tanulásban akadályozott tanulók tagozatán 

Intézményünkben az alábbi oktatási - nevelési szakaszokat különböztetjük meg: 

1. Előkészítő szakasz (nyújtott első osztály - 2. évfolyam)  

2. Alapozó szakasz (3 - 4. évfolyam) 
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3. Gyakorló szakasz (5 - 8. évfolyam) 

4. Fejlesztő szakasz (9E - 10. évfolyam) 

1. Előkészítő szakasz 

Az óvodából bekerülő gyerekek az első évfolyam követelményeit egy tanítási évnél hosszabb idő alatt 

teljesíthetik (intézményi sajátosság). Ezt nevezzük nyújtott első osztálynak, amely miatt az előkészítő 

szakasz 3 évfolyamra tolódhat ki. 

Kivétel lehet ez alól az a tanuló: 

o aki képes az első évfolyam követelményeit egy év alatt teljesíteni 

o többségi általános iskolából érkezett és az intézményi felméréseink alapján nem szükséges számára az 

évfolyam elnyújtása 

Célok 

o Az óvodás létből az iskolai életformára történő zökkenőmentes átvezetés. 

o Az iskolai élet, a társas kapcsolatok szokásrendjének megalapozása, elsajátítása. 

o A feladat- és szabálytudat kialakítása/erősítése. 

o Az érdeklődés, az aktivitás, a tevékenység iránti igény felkeltése, ébrentartása. 

o Az ismeretszerzés, a felfedezés örömének játékos megtapasztalása a tanulásban. 

o A tanuláshoz szükséges készségek megalapozása. 

2. Alapozó szakasz 

o A saját fejlődési ütem elfogadása, önismeret alapozása. 

o Az alapvető kulturtechnikák elsajátítása, a kommunikáció fejlesztése. 

o A játék megszerettetése, a szabályjátékok, a didaktikai játékok örömének megélése, a kortárscsoport 

felfedezése. 

o Gazdag élményanyag biztosítása az ismeretszerzéshez, a képesség, a tartós emlékezet fejlesztéséhez. 

o A személyiség értelmi, érzelmi, akarati oldalának erősítése. 

o A közösségi tudat erősítése. 

o Pozitív tulajdonságok megerősítése, negatív tulajdonságok gyengítése.  

o Kulturális, szociális hátrányok csökkentése, az integráció elősegítése tervszerű készség- és 

képességfejlesztéssel. 

3. Gyakorló szakasz 

o Általános műveltség elemeinek megerősítése, az ismeretek szélesítése, bővítése. 

o Az önálló tanulás, ismeretszerzés elsajátítása, a megszerzett tudás felhasználása a gyakorlatban. 

o A jól működő képességek fokozott fejlesztése, a gyengébb képességek korrigálása, kompenzálása. 

o A kulturális, a szociális háttérből adódó hátrányok csökkentése, felzárkóztatás, törekvés a társas 

kapcsolatok erősítésére az iskolán kívül is. 

o Pozitív tulajdonságok felfedezése, tudatosítása, megerősítése - önmaga és a csoporttársak felé is. 

o A tanulók közösségi magatartásának fejlesztése úgy, hogy szívesen legyenek együtt, képesek legyenek 

közös célért együttműködni, alkalmazkodni, konfliktust kezelni, megoldani. 

o Egészséges önbizalom, reális énkép kialakítása. 

o Törekvés a helyes értékrend közvetítésére - a család segítségével - melyre tisztességes életvitel 

építhető. 
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o A kommunikáció, az önálló véleményalkotás, nyilvánítás elsajátítása. 

o Reális ismeretszerzés a továbbtanulás, a pályaválasztás területén. 

o Egészséges életmód, életvitel szükségletének kialakítása. 

o Környezet védelme, óvása. 

4. Fejlesztő szakasz  

o Az önképviselet, megnyilatkozás, véleménynyilvánítás elsajátítása. 

o Ismeretszerzés a továbbtanulási lehetőségekről, pályaválasztásról. 

o Az általános műveltség elemeinek gazdagítása, ismeretek szélesítése, strukturálódása, megerősítése. 

o Az önálló életvitel, a társadalmi beilleszkedés módjainak, lehetőségeinek megismerése, gyakorlása. 

o Felkészítés a társadalmi szerepre, a magánélet szerepeire, a konfliktusmentes kapcsolatépítésre, 

szocializációra. 

o Az önálló tanulás, elsajátítása, a megismerés módszereinek, műveleteinek, elsajátítása gyakorlott 

alkalmazása. 

o Egészségmegőrző, környezet óvó attitűd kialakítása. 

o A jól működő képességek fokozott fejlesztése, a sérült képességek korrigálása, kompenzálása. 

o A személyiség érzelmi, akarati oldalának stabilizálása. 

o A cselekvőképesség, a tartós munkavégzés, az erőfeszítés és kitartás kedvező feltételeinek 

megteremtése. 

o A nagy egyéni különbségek, a másság elfogadása. kortárs csoportban, intézményi közösségben, és 

azon túl. 

o A kulturális, szociális hátrányok folyamatos kompenzálása, korrigálása, visszavezetés a nem 

fogyatékos fiatalok korcsoportjaiba, a befogadás, az elfogadás erősítése a szülőkkel, a családdal 

közösen. 

o A felnőtt identitástudat kiépítése, a családi életre való felkészülés, a felelősségérzés fejlesztése; 

o A munkavállaláshoz és az önálló felnőtt élethez szükséges alapvető jogok és kötelességek 

megismerése. 

Feladatok: 

Iskolánknak a célokból, az alapelvekből következően konkrét feladatai vannak, amelyeknek a nevelő-oktató 

munkánk minden területén érvényesülniük kell. 

 Biztosítani azokat a személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a tanulásban akadályozott tanuló sajátos 

iskolai neveléséhez és a terápiás jellegű megsegítéséhez szükségesek. 

 Az alapfokú iskolázás teljes tartalmában - szükségleteinek megfelelően - egészségügyi és pedagógiai 

célú habilitációs és rehabilitációs ellátásban részesíteni a tanulókat. 

 Megfelelő tanulásszervező formákkal és módokkal biztosítani, hogy a tanórákon és a tanórán kívüli 

tevékenységben érvényesüljön a differenciált, az egyéniesített fejlesztés. 

 A követelmények teljesítéséhez az első és kilencedik évfolyamon két éves időkeret biztosítása azon 

tanulók számára, akiknél az évfolyamra meghatározott követelmények teljesítése akadályozott. 

 Olyan tanulási környezetet, tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítani, amelyben a valóságról 

sokoldalú, konkrét tapasztalatokat szerezhet és a közvetlen vizsgálódásokból kiindulva juthat el a 

tanuló az ismeretek képi, majd absztrakció szintjéhez. 

 Sokoldalú szemléltetéssel, cselekvéssel biztosítani az egyes tantárgyakhoz kötődő készség- és 

képességfejlesztést, a tevékenységek bővülő körét. 
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 A tanítás-tanulás folyamatában a mindennapi élethez, a gyakorlathoz kapcsolódva megértetni, 

elsajátíttatni az egészség megóvásának fontosságát, a környezetünk védelmével összefüggő 

teendőinket. 

 A kötelességtudat kialakítása, fejlesztése. 

 Kiemelt figyelem fordítása az alapozást szolgáló évfolyamot felölelő pedagógiai egységre, ahol a 

tanuláshoz szükséges pszichés funkciók fejlesztése hangsúlyos, valamint a tanulási szokások 

alapozása, gyakorlása történik. 

 Az iskolán kívüli foglalkozásokon olyan lehetőségek megteremtése, ahol a tanulók gyakorolhatják az 

ön- és a környezetellátáshoz, a társadalmi együttéléshez, az önálló és eredményes életvezetéshez 

nélkülözhetetlen tevékenységeket. 

 A diákok bevonása, megtanítása az iskolai életük szervezésére, szervezeteik működtetésére, jogaik 

gyakorlására, kötelezettségeik felfogására, értelmezésére. 

 A törvények és szabályozók figyelembevételével a gyermekvédelmi tevékenység megszervezése, 

működtetése, a szociális hátrányból eredő különbségek csökkentése. 

 A szülők, gondviselők és az iskola között olyan kapcsolat (gondozási jogviszony) megteremtése, ahol 

a nevelési feladatok megvalósításában partnerként vesz részt a szülő. 

 A tanuló szükségletének és a szülők igényének megfelelően ellátás biztosítása -ügyelet, oktatás, 

étkeztetés, fejlesztő felkészítés. 

 A tanulók és szülők folyamatos tájékoztatása iskolai tevékenységük fejlődéséről, elért eredményeikről, 

lehetőségeikről. 

3.4.2 Nevelési-oktatási célok, feladatok az értelmileg akadályozott tanulók iskolai tagozatán 

Intézményünkben az alábbi oktatási - nevelési szakaszokat különböztetjük meg: 

1. Bevezető szakasz (1- 4. évfolyam)  

2. Kezdő- alapozó szakasz (5 - 8. évfolyam) 

3. Fejlesztő szakasz (9 - 12. évfolyam) 

Célok 

1. Bevezető szakasz  

A pszichés funkciók fejlesztése, képesség- és szokásrendszerek kialakítása a játékos fejlesztési formák 

dominanciájával. 

 Képes legyen a verbális és nonverbális kommunikáció elemeinek elsajátítására. 

 Passzív és aktív szókincsének birtokában jusson el a kapcsolatteremtés elemi szintjére. 

 Segítséggel tájékozódjon az intézmény területén, a közvetlen környezetében található tárgyakat, 

eszközöket rendeltetésszerűen használja. 

 Ismerje fel az évszakok változásait, az idő múlását napszakok viszonylatában eseményhez kötötten 

érzékelje. 

 Végezzen alapvető csoportosításokat. 

 Legyen képes egyszerű cselekvéseket elvégezni. 
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 Használja a játékszereket megfelelően és növekvő időtartamban. 

 Tartsa be az egyszerű játékszabályokat. 

 Segítséggel tudjon alapvető térbeli helyzetekben tájékozódni. 

 Vizuális és verbális emlékképeit segítséggel tudja közölni, alkalmazni. 

 Teljesen vagy részben legyen önálló az önkiszolgálás terén. 

2. Kezdő-alapozó szakasz  

A fejlesztő munka feladata a jel- és szimbólumértés képességének kialakítása. A valóság megismeréséhez 

szükséges ismeretek és technikák elsajátítása. A napi tevékenységekbe ágyazott ismeretközvetítéssel, 

készségfejlesztéssel. A szakasz utolsó évfolyamai alapozzák meg a speciális szakiskolai képzésben történő 

részvételt és a gyakorlati munkavégzés feltételeit.  

 

 Legyen képes a környezetéből érkező utasítások megértésére, az adekvát cselekvésre. 

 Ismerje és szükséglete szerint használja a verbális kommunikációt/nonverbális jeleket. 

Ismerje az alapvető illemszabályokat, képességihez mérten használja a begyakorolt udvariassági 

formulákat, törekedjen a kulturált, ápolt megjelenésre.  

 Képességeihez mérten mások viselkedésében, mindennapi helyzetekben tudja megkülönböztetni a jó-

rossz, pozitív-negatív jegyeket.  

 Törekedjen egyensúlyra a szabadidő eltöltése során. 

 Teste és működésének valamint egészségmegőrzésével kapcsolatos teendőkkel legyen tisztába. 

Egyéni képességektől függően alakuljon ki az olvasás-írás elemeinek elsajátítási képessége, szavak, 

szövegek képhez rendelése, olvasott szöveg megértése, globális felfogása.  

 Fokozatosan erősödjön az önállóság, megbízhatóság, feladattudat. 

 Vegye észre az évszakok, napszakok, az időjárás változásait, ezt öltözködésében igyekezzen követni. 

 Elemi szinten tájékozódjon a közvetlen környezetében lévő szolgáltató intézményekről. 

 Tudja legfontosabb személyi és közvetlen családtagjainak legfontosabb adatait. 

 Ismerje a családi és nemzeti ünnepek jelentőségét, az eseményeken tartsa be a kulturált viselkedés 

legfontosabb szabályait. 

 Az intézményen belül alakuljon ki az önálló tájékozódási és közlekedési képessége. 

 Tudjon egyszerű sík és térbeli formákat felismerni, egyeztetni, megnevezni. 

 Képességeihez mérten legyen képes tulajdonságok, ok-okozati összefüggések felismerésére, elemi 

problémák megoldására.   

 Fejlettségének megfelelő munkatevékenységben legyen kitartó, tudja saját és társai munkáját értékelni, 

megbecsülni. 

 A tanult ábrázolási technikák felhasználásával törekedjen saját élményeit megörökíteni. 

 Egyszerű ritmushangszereket tudjon felismerni és megszólaltatni, ünnepekhez adekvát dalt 

kiválasztani. 

 Legyen képes egyre biztosabb labdavezetésre és irányításra, mozgásos feladatok önálló végrehajtására, 

egy-két sportjáték szabályának követésére. 

 A játék során, valamint a mozgásos feladatok végrehajtásakor igyekezzen megfelelő társas kapcsolatot 

kialakítani. 

3. Fejlesztő szakasz 
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Előtérbe kerül az ismeretek bővítése, alapvető kultúrtechnikai ismeretek differenciált alkalmazása, a 

munkaképességek kialakítása és a normakövetés egyszerű szociális kapcsolatokban. Gyakorlati jellegű 

tevékenységek, életvezetést segítő technikák alkalmazása és megerősítése képezi a fejlesztés központi 

feladatát. Fontos továbbá a pozitív szokásrend megerősítése az ismeretszerzésben, magatartásban, 

viselkedéskultúrában, önellátásban. A szakasz végére a normalizációs elv alapján fiataljaink integrációjának 

elérése az épek társadalmába (képességek, adottságok, lehetőségek szerint).  

 Értse meg az egyszerű köznapi beszédet; a tömegkommunikációs eszközök által közvetített 

információkat segítséggel értelmezze. 

 Fejlettségétől függően használja, gyakorolja, alkalmazza az olvasás-írás technikáját praktikus 

szituációban, saját életközegében való tájékozódásban, környezete megismerésében. 

 Az életkor és egyéni képességeknek megfelelő olvasási és írási technikák folyamatos fejlesztésével és 

alkalmazásával a tanuló legyen képes az információkat elemi szinten megszerezni, átadni. 

 Legyen képes érthető rövid szöveg elolvasására, értelmezésére, néhány egyszerű gondolat leírására 

egyre kevesebb segítséggel. 

 Képes legyen megfelelni a társadalom elvárásainak, normáinak, és annak, hogy szükségesnek érezze 

ezek betartását.  

 Kapcsolatokat tudjon létesíteni, tudjon segítségért folyamodni, konfliktust kezelni. 

 Tudjon védekezni a lehetséges veszélyekkel szemben és próbálja elkerülni azokat. 

 Vegyen részt egyszerű környezetvédelmi tevékenységekben, értse ennek fontosságát. 

 Legyen képes a tanult egészségvédő-óvó szokások alkalmazására. 

 Ismerje meg a tisztálkodás helyes sorrendjét, és egyre önállóbban alkalmazza azokat. Ügyeljen 

testének higiéniájára. 

 A begyakorolt közösségi szokásokat, érintkezési formákat alkalmazza a helyzetnek megfelelően. 

 Legyen képes - segítséggel - eszközökkel, tárgyakkal egyszerű műveleteket végezni. Szerezzen 

további tapasztalatokat a környezet tárgyainak tulajdonságaira vonatkozóan, végezzen 

összehasonlítást, becslést és egyszerű mérést. 

 A műveletek gyakorlása révén szerezze meg azokat az ismereteket és képességeket, melyekre a 

gyakorlati életben szükség van. 

 Kitartóan, huzamosabb ideig végezze az egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatokat, ami a 

rehabilitációs és védett munkahelyek legtöbbjében megtalálható. 

 Kapcsolódjon be a termelő jellegű munkába, felnőtt irányításával hosszabb ideig folyamatosan 

dolgozzon. 

 Felnőtt irányításával tudjon harmonikus munkakapcsolatot kialakítani társaival, a környezetében lévő 

emberekkel. 

 Szerezzenek olyan ismereteket és szokásokat, készségeket és képességeket, amelyekkel a mindennapi 

életben előforduló egyszerű önellátó, konyhai, takarítási és gondozási feladatok elvégzésére kisebb 

irányítással képessé válnak. 

 Találjon örömet az alkotásban, becsülje meg embertársai alkotásait. 

 Kapcsolódjon be közös zenei tevékenységekbe. 

 Legyen belső igénye a mozgásra, sportolásra, alakuljon ki helyes beállítódása az egészséges életmód 

formálásához.  

 

Feladatok:  

 A szocializációs folyamatban a tanulók képességeit, viselkedését, magatartását úgy fejlesztjük, hogy 

teljesítményeik maximumát elérhessék. 
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 A konvencionális beszéd és magatartásformák szokássá fejlesztése folyamatos gyakorlással, 

használattal történik. 

 Alakuljanak ki olyan alapvető egészségügyi ismeretek, készségek, szokások, amelyek hozzájárulnak 

az egészség védelméhez, a helyes életmód kialakításához. 

 Önállóság elérése, a megszerzett ismeretek gyakoroltatásával, a háztartási, gondozási, önkiszolgálási 

tevékenységekben. 

 Az esztétikus koordinált mozgásra nevelés. Alakuljon ki a rendszeres mozgás, testedzés iránti igény. 

 Folyamatos, kitartó munkavégzés kialakítása – a tanulók adottságaihoz mérten –egyszerű 

munkaműveletekben. 

 A szociális érés folyamatát oly módon segítjük, hogy képesek legyenek védett környezetben egyszerű 

társas kapcsolatok fenntartására. 

 Váljon igényévé az ápolt környezet, és felnőtté válva irányítás mellett legyen képes környezete 

formálására. 

 Felkészítés a készségfejlesztő szakiskolai képzésre. 

 A rendszeres mozgás, testedzés, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. 

 Az egészséges testi fejlődés biztosítása. 

 Manuális képességeinek, finommotorikájának és mozgáskoordinációjának fejlesztésével segíteni az 

elemi munkavégző képesség kialakulását. 

 Növelni a belső késztetést az önkifejezésre, a tanult ismeretek egyre nagyobb önállósággal való 

alkalmazására. 

 Rögzíteni olyan szociális motívumokat, képességeket és szokásrendszereket, amelyek viselkedésében, 

magatartásában mérhetőek. 

 Motivációt fenntartani a sokszínű zenei élmények befogadására, rendezvényeken való aktív 

szereplésre, részvételre, az örömteli közös éneklésre. Esztétikai érzékét, érzelemvilágát gazdagítani 

zenei élmények segítségével. 

 Olyan feladat -és munkavégzéshez szükséges képességeket, tulajdonságokat erősíteni, melyeket a 

szakképzésen, vagy az intézmény elhagyása után-leginkább tud hasznosítani.  

 Figyelmét, érdeklődését az elsajátítandó szakmákra irányítani, ezekhez az eddig tanult ismereteket 

rendszerezni. 

 A gyakorlati tevékenységekben javítani a feladatvégzés minőségét, a feladatvégzés közbeni kitartást, 

munkatempót. 

3.5 Az iskolában folyó nevelés - oktatás és színterei  

Tanórai foglalkozások  

Egyéb foglalkozások  

 Napközi  

 Könyvtár  

Szabadidős tevékenységek  

 Sportköri foglalkozások  
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 Osztályprogramok  

 Kirándulások, táboroztatás 

Közéleti tevékenységek  

o Diákönkormányzat  

o Társadalmi életben való részvétel  

 

3.5.1 Tanórai foglalkozások  

A hagyományos tanórai oktatás-nevelés szervezése mellett lehetőségeink szerint csoportösszevonást vagy 

csoportbontást alkalmazunk valamennyi tagozatunkon. (lásd 18. fejezet) 

A habilitációs/rehabilitációs fejlesztések megvalósulásai a napirendbe illesztve történnek párhuzamosan a 

tanórákkal. (lásd 7. fejezet) 

3.5.2 Egyéb foglalkozások 

A napközi otthonos nevelés célja, feladatai  

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyes bekezdései szerint az általános iskolában a 

nevelés-oktatást úgy kell megszervezni, hogy a délelőtti és délutáni tanítási időszakban tizenhat óráig 

tartsanak, továbbá tizenhét óráig - vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben - 

gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Az igazgató a tanulót a szülő kérelmére - felmentheti az iskolai 

kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye, 

továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. A törvény figyelembevételével, a szülők igényei és az iskola 

lehetőségei alapján napközis foglakozásokkal oldjuk meg a tanulók délutáni foglakoztatását. A napközi 

otthonba felvett tanulók igény szerint napi háromszori (reggeli, ebéd, uzsonna) étkezésben részesülhetnek és 

szüleik szociális rászorultság alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelhetnek.  

A napközi otthoni programjaink szorosan kapcsolódnak a délelőtti nevelési-oktatási folyamatokhoz, 

amelyek megerősítik, illetve kiegészítik a délelőtti iskolai munkát. A napközi otthoni tevékenységeknek 

kiemelt szerepe van a gyermekek egyéni, közösségi és harmonikus személyiségfejlesztésében. Ezáltal 

biztosítjuk az egységes testi-lelki és szellemi fejlődés feltételrendszerét. A tanulás, a kulturális, a manuális, a 

sport- és játékfoglalkozások, a közösen végzett tevékenységek erősítik a közösséghez való tartozást.  

 

A tanulásban akadályozottak alsó tagozatán minden tanulónk napközis ellátásban részesül.  

Felső tagozaton a tanulószobai foglalkozások szorosan illeszkednek a tanórák anyagához. 

Az értelmileg akadályozottak tagozatának csoportjaiban délután összevont napközis csoportot működtetünk.  

 

Iskolai könyvtár 

A könyvtár központi elhelyezkedése az iskolán belül tükrözi a mindennapi oktató-nevelő munkában és a 

szabadidős tevékenységekben elfoglalt szerepét. 

Alapvetően a könyvtári környezetben történik a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek és gyakorlatok 

tanítása. Ez a leghatékonyabb módja a szükséges ismeretek megszerzésének, az e területen fejlesztendő 

készségek elmélyítésének, gyakorlati hozzáállás kialakításának. 
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Könyvtári órák 

A könyvtárhasználat a tanulási készségek fejlesztését szolgálja, mely tantárgyközi feladat, tehát az egész 

tantestület közös ügye. Intézményünkben fontos a pedagógusok könyvtárostanárral való rendszeres 

konzultációja, a különböző könyvtári foglalkozások (szakórai, napközis stb.) gondos előkészítése. A 

könyvtárba érkező tanulók, tanulócsoportok összetétele nagymértékben eltérő. A nagyfokú differenciáltság 

jellemzi az egyes tanulók viszonyulását könyvhöz, olvasáshoz, könyvtárhoz, vagyis a tanulók otthonról 

hozott könyvkultúráját. E pedagógiailag nem elhanyagolható tényezőt a tervezéskor figyelembe kell vennie 

a könyvtárosnak és a tanárnak egyaránt. 

 

Célunk: 

- a tanulók számára szükségletté, igénnyé váljon az olvasás 

- fejlesszék kifejezőkészségüket  

 

A tanulási folyamat során részekre bontott ismeretelemek, egy-egy könyvtári óra során - melyen a 

kapcsolódási pontok bemutatása lényeges tényező - egységbe foglalhatók. Az eredményes és hatékony 

könyvtári foglalkozás egyik alapfeltétele, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű dokumentum (könyv, 

folyóirat, lexikon, szótár, atlasz, határozó, audiovizuális ismerethordozó) álljon a tanulók rendelkezésére a 

különböző csoportfoglalkozásokon. Ehhez az intézmény könyvtárának gyűjtőköri szabályzata alapján a 

könyvtári állomány bővítése a lehetőségekhez mérten történik. 

A könyvtári foglalkozásokon a témák a könyv- és könyvtárhasználat témakörei mellett az aktuális jeles 

napokhoz és természetesen a tanulócsoport tanulmányaihoz igazodik. A hatékonyság érdekében a könyvtári 

foglalkozásokban is alkalmazzuk a tanulásszervezés különböző munkaformáit (frontális, differenciált, 

csoport, egyéni). Felhívjuk a tanulók figyelmét arra, hogy a különböző tanórákon tanult ismereteket ki lehet 

bővíteni, új összefüggéseket fedezhetnek föl, a korábbi tudásukról kötetlenebb formában számot adhatnak, 

ez sikerélmény forrása lehet. A könyvtár eltérő hangulatú légkörében eltöltött alkalmak színesebbé teszik a 

tanulóidő egyhangúbb szakaszait. 

A tanulók különböző dokumentumokkal történő megismerkedése során lehetőségük van ezeket kézbe venni, 

átlapozni, tanulmányozni, tájékozódni tartalmukról, megnézni az illusztrációkat, ábrákat. A könyvtári 

gyűjtőmunkánál rá kell szoktatnunk őket arra, hogy minden esetben közölni kell a felhasznált forrás 

legfontosabb adatait (szerző, cím). A könyvtárhasználat során ki kell alakítanunk a tanulókban a különböző 

információhordozók rendszeres használatának igényét. 

3.5.3 Szabadidős tevékenységek 

Sportköri foglalkozások 

A sportkörök biztosítják a mindennapos, rendszeres testmozgást, az egészséges életmód megvalósítását, 

valamint a tehetséges tanulók versenyekre való felkészítését. Minden korosztály számára kínálnak 

érdeklődésnek és képességeknek megfelelő elfoglaltságot (választható sportágak: atlétika, úszás, kosárlabda, 

asztalitenisz, tollaslabda, zsinórlabda, labdarúgás, ,,kapkodd a lábad”)  

Tanulóink éves munkaterv alapján készülnek az iskolai és megyei versenyekre. A legjelentősebb iskolán 

kívüli bajnokságokat a Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (FMSZ) szervezi, 

tanulóink emellett részt vesznek a városi sportrendezvényeken is.  
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Osztályprogramok 

Intézményünk valamennyi tagozatán a csoportok/osztályok életkori, képességbeli összetételétől függően, a 

tanmenethez igazodva kerülnek megszervezésre az osztályprogramok. Ezek a programok jól kapcsolódnak a 

tanórák ismeretanyagához, azokat szervesen kiegészítik. Színterei a közösség- és személyiségfejlesztésnek 

is. 

 

Megvalósulási formái: 

 születésnapok és névnapok megünneplése 

 közös sütemény készítése 

 délutáni „osztálybuli” 

 séta/kirándulások 

 meseelőadások megtekintése 

 adventi időszakhoz kapcsolódó hagyományok 

 farsang 

 

Erdei iskola, többnapos kirándulások 

Erdei iskola  

Az erdei iskola sajátos, a környezet adottságaira építő nevelés- és tanulásszervezési egység, mely a 

szorgalmi időszakban megvalósuló, egybefüggően többnapos, az iskola szokásos működési helyétől 

különböző helyszínen végzett tanulásszervezési mód.  

Kiemelt feladata a környezettel harmonikus, egységes életvezetési képességek fejlesztése, és a közösségi 

tevékenységhez kötött szocializáció.  

Erdei iskolánk tematikája illeszkedik a tanmenethez és minden tanóra anyagát lefedi. Érvényesül benne a 

tantárgyi komplexitás, amely komplex tudást ad. A közvetlen tapasztalatszerzés hatására mélyebben rögzíti 

az ismereteket. A programok összeállításában fontos a tanulók életkora, eltérő értelmi képességeik mellett az 

is, hogy pedagógusaink hogyan és mit szeretnének a megfigyeltekből beilleszteni a további iskolai munkába.  

Célja: 

o a közvetlen környezet megismerése: lakókörnyezet és természeti környezete, növény és élővilága, 

domborzata és vizei 

o a feldolgozandó témakört a természetes környezetében tapasztalják meg a tanulók 

o változatos megfigyelési módszerek alkalmazása és elsajátítása 

o összefüggések megfigyelése 

o csoportmunka, projektmunka tanulása 

o közösségi élmény nyújtása  

 

Erdei iskolai, kirándulási projektjeink az alábbi területeket ölelik fel: 

Korosztály Témakör Érintett tantárgyak 

Alsó tagozat 

Erdők, mezők, vízpartok állat- és 

növényvilága 

 Tájékozódás a természetben  

Környezetismeret  

Magyar nyelv és irodalom  

Matematika 
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 A vidéki élet szépségei 

 Gödöllői-dombság és környéke 

megismerése 

 

Ének-zene  

Rajz és vizuális kultúra  

Életvitel és gyakorlat  

Testnevelés és sport   

Felső tagozat 

Ismerkedés Magyarország és 

Gödöllő tájegységeivel  

 Magyarország és Gödöllő 

műemlékei  

 A hagyományok és népművészet 

szerepe életünkben  

Természetismeret  

Magyar nyelv és irodalom  

Ének-zene  

Vizuális kultúra  

Technika, életvitel és  

gyakorlat  

Testnevelés és sport  

Földrajz  

Biológia-egészségtan  

Történelem, társadalmi és  

állampolgári ismeretek  

 

Többnapos kirándulások, táboroztatás 

Több napos kirándulásaink között szerepelnek az alábbi már hagyományosnak számító programjaink: 

 Erzsébet - tábor    

 Országos sporttalálkozók 

Erzsébet tábor 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program keretében hirdeti meg táborait iskolai 

csoportok részére. A tízfős csoport kialakításában elsődleges szempontként figyelembe vesszük a tanulók 

magatartását. Ez is jutalmazásunk egyik ösztönző módszere. 

Országos sporttalálkozók  

A Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (FMSZ) a fogyatékkal élők sportján 

belül a tanulásban, értelmileg akadályozottak, a látássérültek, a mozgáskorlátozottak sportjával összefüggő 

feladatok ellátására, a sportmozgalomban meglévő hagyományaik ápolására, létrehozott szervezet. Iskolánk 

sportolói szövetségi tagsági viszonnyal rendelkeznek és lehetőségeinkhez mérten részt veszünk 

rendezvényeiken.  

Balatonlellei tábor 

A tábor Gödöllő Város Gyermek Üdülője. Az egy hetes program fontos része pedagógiai 

tevékenységünknek, hiszen az egyén és a közösség fejlesztésének fontos színtere, ahol a kulturált viselkedés 

és együttélés szabályainak megtanítása a szabadidő hasznos eltöltése során valósul meg. 

3.5.4 Közéleti tevékenységek  

Diákönkormányzat (DÖK) 

Tanulóink az önálló tervezés, szervezés és véleménynyilvánítás formáival valamint a demokratikusan 

működő társadalomban való tájékozódás alapjaival ismerkedhetnek meg és szerezhetnek jártasságot saját 

ügyeik és szabadidős programok szervezése során, a jogok és kötelességek ismeretében. Az életkori 
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sajátosságokat figyelembe véve iskolánkban a 4. évfolyamtól 10. évfolyammal bezárólag vesznek részt 

tanulóink tevőlegesen a DÖK működésében. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásának egyik fontos 

színtere. 

A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai     

 olyan közös érdekeken alapuló közös és konkrét célok kijelölése, amelyek nem sértik az egyéni 

érdekeket 

 a közösség iránti felelősségtudat kialakítása, fejlesztése 

 a közösség érdekeit szolgáló tevékenységek szervezése 

 kialakított, meglévő vagy hagyományokon alapuló közösségi munkálatok, közösségépítő 

tevékenységek fejlesztése 

 régi tevékenységek mellett új hagyományok teremtése 

 olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját sikereire 

 a diákönkormányzat feladatáról, működéséről évente egyszer a segítő pedagógus beszámol az 

intézményvezetőnek  

A tanulók tájékoztatásának formái: 

 faliújság 

 szórólapok 

 egyéni megkeresések 

Társadalmi életben való részvétel (köznevelési intézményekkel közösen szervezett rendezvények, 

megemlékezések) 

Részvétel a közéletben 

 Mivel a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről kötelezővé teszi a 2016. január 1-je után 

érettségiző középiskolásoknak a közösségi szolgálat teljesítését és erre lehetőséget biztosít köznevelési 

intézményekben is, egyre több diák jelentkezett iskolánkba felajánlani segítségét. Az intézményben 

külön kijelölt team végzi ezt a munkát. A fiatalok jól bevonhatók mindennapi munkánkba. 

Megismerik gyermekeinket, együtt sportolnak, kirándulnak velük. Ebben a kapcsolatban mindenki 

nyertes. A középiskolásokban erősíti a szociális érzékenységet, felelősségvállalást, gyermekeink pedig 

nyitottsággal, szeretettel fogadják őket. 

 A nemzeti és egyházi ünnepekhez kapcsolódó városi rendezvényeken rendszeresen, közösen részt 

veszünk gyermekeinkkel. 

 Gyakran szerepelünk a Fogyatékosok Országos Diák-és Szabadidősport Szövetsége által rendezett 

megyei és országos szintű versenyeken, de szívesen összemérjük sportbeli képességeinket a város 

általános iskolásaival is. Célunk, hogy minél több gyermeket megmozgassunk, olykor játékos 

formában.  

 Ápoljuk eddigi kapcsolatainkat a városban található óvodákkal, iskolákkal, közművelődési és egyéb 

intézményekkel. 

 Rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal iskolai programok keretében. 

3.5.5 Iskolán kívüli tanórai foglalkozások tananyagának elsajátítási keretei  

A vonatkozó hatályos jogi szabályozás alapján a tantervi követelmények teljesíthetőek a hagyományos 

tanórai tanulásszervezési módoktól eltérő formában. Ezzel a lehetőséggel igyekszünk élni, figyelembe véve 
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azt is, hogy mindazok a jogszabályok érvényesek ezekre a módszerekre is, melyek a tanítás mindennapjait 

szabályozzák.  

Ezek a foglalkozások kötetlenebb tevékenységi formák és a közösen átélt kirándulások, a túrák, szabad 

foglalkozások érzelemmel teli élményei a közösségfejlesztés kiváló területei. 

Céljuk: 

o nevelje a tanulókat önellenőrzésre, egymás segítésére, ellenőrzésére 

o átgondolt tervvel és a tevékenységek irányításával biztosítsa, hogy e tevékenységek megfelelően 

fejlesszék a közösséghez való tartozás érzését 

o ismertesse meg a tanulókkal a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben való 

harmonikus kapcsolathoz elegendők 

o a változatos foglalkozások segítsék elő a közösségi magatartás erősítését. 

3.6 Pedagógiai folyamataink  

3.6.1  A tanítás-tanulás területei  

A nevelőtestület az iskolavezetés és a munkaközösség-vezetők irányításával közösen határozza meg az 

iskolánkban folyó tanulás tartalmi, formai és szervezeti egységeit.  

Pedagógiai programunkban rögzítjük a jelenleg optimálisnak tartott tanulási tendenciákat, amit ha 

szükségesnek tartunk, a lehetséges keretek között módosítunk.  

Az alkalmazott módszereink segítsék elő: 

 a tanulás tanulását 

 a gyermeki aktivitásra épülő tanulás előtérbe helyezését  

 a kompetencia alapú fejlesztést: ismeretbővítést, képességfejlesztést, attitűdök formálását 

 olyan személyiségjegyek kialakítását, amelyek alkalmassá teszik a gyerekeket a reális önértékelésre, a 

kooperáció, beilleszkedés tanulására, a majdani társadalmi együttélésre 
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Az alkalmazott módszer kiválasztásának alapelvei: 

 A módszert mindenkor a pedagógiai célhoz, a célrendszerhez igazítjuk valamint a tanuló 

fejlettségéhez, állapotához, szükségletéhez, az adott helyzethez, szituációhoz. 

 A módszerek kiválasztásában figyelembe vesszük, hogy a sajátos nevelési igényű, akadályozott 

gyermekek elsődlegesen tapasztalati személyiségek, így a tapasztalatszerzésnek, a követendő 

mintaadásnak, a modellnyújtásnak, a gyakorlásnak, a megerősítésnek, a szerepjátékoknak, fejlesztő 

beszélgetéseknek jelen kell lenni a tanítás-tanulás, a nevelés egész folyamatában. 

 Figyelembe vesszük a tanuló életkori pszichofizikai sajátosságait, előzetes tudását, norma- és 

szokásrendjét, a többségtől eltérő kultúrát. 

 A tanulók egyediségéhez, sérüléséhez leginkább illő módszerkombinációkat alkalmazunk, amelyek 

ösztönzők, pozitív megerősítést szolgálóak. 

 Kiemelten kezeljük a cselekedtetést, gyermeki aktivitás fontosságát. 

 Fontos a szabályok, szokások követése gyakorlása: az önállóság kialakítása, az önellenőrzés és 

önértékelés képességének fejlesztése. 

 Központi szerepet biztosítunk a tevékenységek megszervezésének és a hozzákötődő módszerek 

alkalmazásának, a környezettudatos magatartásmódnak, az egészséges életmód szokásrendszerének, az 

önálló életvezetéshez szükséges tevékenységek gyakorlásának. 

A megvalósítás érdekében a gyógypedagógiai módszerek tárházából ki kell emelnünk az életkor, a pszichés 

sajátosságok, az egészségi állapot, a szociális háttér figyelembevételével a következő módszereket: 

 a tárgyi cselekedtetést, 

 az érzékszervi tapasztalást, 

 az ismerttől az ismeretlen felé haladást, 

 az egyéni, vagy kiscsoportos fejlesztést, 

 a differenciálást, 

 a helyes motiválást, 

 a megértés fejlesztését algoritmusos lépésekre bontással, 

 a pszichikus funkciók korrekcióját, 

 az önálló tanulási képesség kialakítását, 

 a kommunikáció bármely formájának sajátos korrekcióját, 

 az öröm, a játékosság, a humor, a mozgás-mint gyermeki szükséglet kielégítését, 

 a tanulói teljesítmény állandó értékelését és javítását, 

 a viselkedési normák gyakorlására minden lehetőség kihasználását, 

 az önállóság fejlesztését különböző élethelyzetekben, 

 a szabálytudat kialakítását (játékban, sportban), 

 az önuralom kialakítását, a kudarc elviselésének képességét, a konfliktusok feloldási módjait, 

 a valóság megismertetését oly módon, hogy segítse az egész személyiség fejlesztését, 

 a környezettudatos életmód elsajátítását, 

 az egészséges életmódra nevelést, 

 a siker élményének megtapasztalását. 
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3.6.2 Fejlesztési területek - nevelési célok  

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelése során a fejlesztési területek megegyeznek a Nat-ban 

leírtakkal, de azok mélysége, kialakíthatóságuk időigénye, módja az egyéni sajátosságokhoz igazodóan 

módosul. 

3.6.2.1 Az erkölcsi nevelés  

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok 

következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi 

beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő 

felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű. Az iskolai közösség élete, tanárainak 

példamutatása támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, 

mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és 

a tisztesség, a türelem, a megértés, az elfogadás.  

3.6.2.2 Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés  

Az emberiség és hazánk múltjának és jelenének megjelenítésén, megértetésén keresztül képessé kell tenni 

tanulóinkat a társadalom megismerésére, a társadalomban elfoglalható helyük reális felismerésére, a 

társadalmi színtereken való eligazodásra értelmi képességeikhez mérten. Ki kell alakítanunk a tanulók 

attitűdjét, viszonyát önmagukhoz, szűkebb és tágabb környezetükhöz, a történelmi múlthoz. 

3.6.2.3 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Felkészítés a felnőtt lét és a tágabb környezet közügyeinek megismerésére, az állampolgári jogok és 

kötelezettségek érvényesítésére. A demokratikus jogok gyakorlására jó lehetőséget biztosít a 

diákönkormányzat működtetése. 

3.6.2.4 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A megfelelő önértékelés, a saját személyiségének megismerése nagy jelentőséggel bír, mivel a társas 

kapcsolatok alakításában, a társadalmi beilleszkedésben elengedhetetlenül szükséges a megfelelő önismeret. 

Ehhez a mindennapokban fontos a folyamatos visszajelzés, a belső kontroll erősítése, az önbizalom 

fejlesztése. 

3.6.2.5 Családi életre nevelés 

A családnak kiemelkedő szerepe van a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, önismeretének és testi-lelki 

egészségének, közösségi létének alakításában. Nagyon fontos harmonikus családi minták és erkölcsi normák 

közvetítése a családi életre nevelésben, a felelős párkapcsolatok kialakításában, az esetleges családi 

életükben felmerülő konfliktusok kezelésében. 

Kiemelt feladatunk az önálló életvezetésre való felkészítés. Arra törekszünk, hogy ez megjelenjen a nevelés-

oktatás teljes intervallumában, s kiemelten fontos szerepet kapjon a gyakorlás, a saját élmény, a tapasztalat. 

A személyiségfejlesztő nevelésben az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknál különös jelentőséggel bír a 

másság elfogadása, a betegség, sérült és a fogyatékos emberek iránti együtt érző, segítő magatartás 

kialakítása. A szociális érzékenység, az együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és 

megoldás képességének kialakítása. 
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3.6.2.6 A testi és lelki egészségre nevelés 

Egészség nem csupán a betegség hiánya, hanem a teljes testi, lelki, szociális jólét állapota, amely lehetővé 

teszi az optimális intellektuális és érzelmi fejlődést, a testi-lelki szociális kibontakozást. 

Az egészséges és tudatos életmód kialakítása, a káros szenvedélyek megelőzése kiemelt feladat. Az 

erőnlétnek és a fizikai állóképességnek, mint a munkavégzés alapvető feltételének kiemelt szerepe van a 

tanulók társadalmi beilleszkedésében. Ennek érdekében nagy hangsúlyt helyezünk a rendszeres testedzésre.  

Az egészséges életre való felkészítés az iskola valamennyi színterén megjelenik. A lelki egészség alapja a 

sikeresen és örömmel végzett iskolai tevékenység. 

Az egészség-megóvó életmódra valamennyi életkorban felkészítünk a tanulók életkorának, érettségének 

megfelelően. 

Az egészségnevelés részét képezi a káros szerek ismerete, elutasítása, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a 

drogfogyasztás veszélyeinek megismertetése egészségügyi szakemberek közreműködésével. Ennek 

módszerei változatosak: közösség előtti vita, érvek, szituációs játékok, helyzetelemző gyakorlatok, esetek 

elemzése, értékelése, előadások, filmek megtekintése.  

Az egészségnevelés kiemelt feladatává válik az osztályfőnöki óráknak, a természetismeret tantárgynak és a 

tanórán kívüli nevelési színtereknek. 

Célja, hogy a gyermek személyiségébe értékként épüljön be a testi - lelki egészség megóvása. Sajátos 

eszközrendszerrel járuljunk hozzá – az egész iskolai oktató és nevelőmunkával összhangban és 

együttműködve- a minél harmonikusabb személyiség kialakításának megalapozásához. Az értelmi 

képességek mellett a legtöbb esetben a motoros státusz is érintett, ezért a mozgásfejlesztésre is nagy súlyt 

kell helyezni. A gyermekeket képessé kell tenni olyan attitűdök kialakítására, amelyek könnyebbé teszik 

számukra a társadalmi beilleszkedést. 

Feladata aktív rendszeres testmozgási igényt magába foglaló életmód kialakítása. Alapvető egészségügyi 

ismeretek, testápolási szokások megismertetése. A szervezet működésének és fejlődési folyamatainak 

segítése. A tanulók motoros képességeinek fejlesztése (mozgástevékenység és mozgásos cselekvések 

tanulása). Tehetséggondozás (versenyeken való részvétel). Életviteli ismeretek, táplálkozási kultúra 

fejlesztése. A szabadidő hasznos eltöltésének kialakítása. Környezetvédelem (erdei iskola, túra, séta). Az 

egészségre káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése, elkerülő magatartás kialakítása. Önismeret és 

emberismeret fejlesztése. Stressz hatások csökkentése, a stressz elviselésének fejlesztése. Kritikus 

élethelyzetek, konfliktusok megoldására való képesség kifejlesztése. Párkapcsolat, családi életre nevelés. 

Gyógytestnevelési foglalkozások preventív alkalmazása. Olyan életmód, napirend és pihenés biztosítása, 

amely megfelel a gyermek szükségletének. 

Megvalósulás szinterei: 

 Iskolai tanítás- tanulás folyamata (testnevelés, természetismeret, osztályfőnöki foglalkozások). 

 Tanórán kívüli sportfoglalkozások, sportkörök.  

 Gyógytestnevelés.  

 Szervezett szabadidős sporttevékenységek (sportdélután, iskolai házibajnokság, nyári tábor, Kihívás 

Napja). 

 Tájékoztató, felvilágosító prevenciós programok a drogmegelőzéssel, szenvedélybetegséggel 

kapcsolatosan.  

 Iskolaorvos és védőnői szolgálat, iskolafogászat prevenciós szűrései és foglalkozások.  
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A gyermekek egészséges személyiségfejlődése, a későbbi pszichés problémák a szenvedélybetegségek 

megelőzése szempontjából fontos, hogy már kisiskolás kortól kezdve célzott személyiségfejlesztő 

foglalkozásokon, beszélgetéseken vegyenek részt. Az egészséges életmódra nevelés az életkori 

sajátosságoknak megfelelően az egyéni fejlettségi szintet figyelembe véve történik. A tanulók mindennapos 

testedzése biztosított a napi testnevelési foglalkozásokkal és a tárgyi, környezeti feltételek meglétével. 

Iskolánkban az iskolaorvos és a védőnő által kiszűrt tanulók gyógytestnevelése órarendbe építve működik. 

Rendszeresen részt veszünk sportversenyeken, amely fokozza a csapatszellemet. A versenyek 

sikerélményhez juttatják tanulóinkat, melyek más területre is kihatnak. 

3.6.2.7 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  

A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, 

problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a 

tudatos, felelős állampolgári léthez.  

A személyiségfejlesztő nevelés során az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknál különös jelentőséggel bír a 

másság elfogadása, a betegség, sérült emberek iránti együttérző, segítő magatartás, továbbá a szociális 

érzékenység, az együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás képességének kialakítása.  

3.6.2.8 Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Elengedhetetlenül szükséges a környezeti ártalmak és az emberi élet szükségleteinek összefüggéseire való 

rávilágítás, a helyes szokásrend kialakítása. Ehhez fontos a környezet adott szempontok alapján történő 

megfigyelése, a következtetések közös levonása. A szorosan vett természeti környezet ápolásának, 

gondozásának mindennapi feladatként kell jelentkeznie. A fenntartható életmódra, környezettudatos 

magatartásra való nevelés minden tanulócsoportban folyamatosan része a mindennapi oktató-nevelő 

munkánknak.  

A megfelelő szemlélet kialakításának és általánossá válásának alapvető megközelítése a motiváció 

kialakítása. A megerősítéshez az állandó ismétlés, a hitelessé tételhez a személyes példaadás a megfelelő 

módszer. 

3.6.2.9 Pályaorientáció 

Az eltérő képességű tanulók életkorához és a lehetőségekhez képest az iskolának feladata a munka világáról 

képet nyújtani. A tanulók képességeiknek és érdeklődésének megfelelően segíteni kell pályájuk 

kiválasztásában, és az ehhez kívánatos képességeket szükséges fejleszteni.  

3.6.2.10  Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A lehetőségekhez igazodóan fel kell készíteni a tanulókat a változó társadalmi-gazdasági helyzet adta 

lehetőségekre (változó egyéni szerepkör, érdekérvényesítés, tulajdonviszonyok.), ennek megfelelően 

célszerű a gyakorlatot, gyakorlati hátteret (munkamegosztást, családi életet, ház körüli tevékenységeket, a 

fizetés beosztását, hivatalos ügyintézést) előnyben részesíteni. A tanulóknak ismereteket kell szerezniük a 

célszerű gazdálkodás, a pénzhasználat és a fogyasztás területén. Fel kell ismerniük saját felelősségüket, az 

értékteremtő munka jelentőségét.  

3.6.2.11 Médiatudatosságra nevelés 

Képességeiknek megfelelően értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét. Ismerjék az ismeretszerzési, 

művelődési, önkifejező kapcsolatteremtési lehetőségeket. Tudatosuljanak bennük, az ezekben az 



Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola Pedagógiai Programja 

 

32 

 

alkalmazásokban lévő veszélyforrások, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmi érintkezés 

megkülönböztetése.  

3.6.2.12 A tanulás tanítása  

Tanulóinknál fontos az egyénre szabott motiváció, az egyéni tanulási módok feltárása és biztosítása. 

Feladatunk felkészíteni őket a társadalmi integrációra, az egész életen át tartó tanulásra.  

 

A tanulásban akadályozott tanulók a kognitív funkciók sérülése miatt önállóan nem képesek a 

fejlettségüknek legjobban megfelelő tanulási technika elsajátítására. Így az iskolába lépés pillanatától 

kezdve fontos feladat a tanulás megtanítása, a tanuláshoz való viszony, a motiváltság megteremtése. 

1. Előkészítő szakasz tevékenységei  

Az alsó tagozatban előtérbe helyezzük a tankönyvek, taneszközök helyes használatát pl. munkatankönyvek 

piktogramjainak értelmezését, az ábrák, képanyagok elemzését, a feladat végrehajtásának sorrendjét, az 

összehasonlítást, az önellenőrzés módjait, lehetőségét, az írásbeli feladatok végrehajtását.  

Fontos a technikai jellegű, manuális feladatokban a pontos mintakövetés, a lépések leolvasása. A mozgásban 

az utánzás, a mintakövetés tanulása, a szabályok elsajátítása. Folyamatosan végzett tevékenység az 

esztétikus füzetvezetés, a képi ábrázolás elemi formai, tartalmi és esztétikai következményeinek 

megismertetése, az önkifejezés, a viszonyulás képi megjelenítése.  

2. Alapozó szakasz tevékenységei  

Megtanítjuk tanulóinkat az alsó tagozatban a rövid, egyszerű szövegkezelésre, elemzésre, értelmezésre, a 

bevésés technikájára - az egyéni tanulási sajátosság felismerésére, a tartalomjegyzék kezelésére, a 

gyermeklexikonok és gyermekeknek szóló segédanyagok irányítás melletti felhasználására.  

A tanulás tanításának fontos eleme, hogy a tantárgyak taneszközeit (pl. matematikai, technikai, betűtanulás) 

megtanulják adekvátan használni, a tanórán és önállóan alkalmazni és segédeszközként hasznosítani. 

A tanulás tanításának részét képezik az egyszerű memoriterek, versek tanulása az egyéni sajátosságoknak 

megfelelően, az ismétlés, a felidézés módjainak, gyakoriságának elsajátítása. 

3. Gyakorló szakasz tevékenységei 

A felső tagozaton előtérbe kerül az elsajátított tanulási módszerek alkalmazása, az önálló tanulás 

megvalósítása, az önellenőrzés, a segítségkérés formáinak megtanítása.  

A tanulás során alkalmazzuk a páros tanulás, a kiscsoportos együttműködés, a kooperatív munkaformákat. A 

tanulók gyakorolják és alkalmazzák a tankönyvekkel, feladatlapokkal, munkalapokkal való önálló tanulást, a 

szövegfeldolgozás, az értelmezés formáit, fejlettségüknek megfelelő feldolgozási lehetőségeket.  

4. Fejlesztő szakasz tevékenységei 

Eljuttatjuk a tanulókat az ésszerű, a takarékos, az esztétikus füzetvezetéshez. Elsajáttítatjuk a hatékony 

önellenőrzést, hibák javítását, értelmezését, a tanuláshoz szükséges speciális taneszközök használatát. A 

tanulás során működtetjük a páros tanulás, a kiscsoportos együttműködés, a csoportmunka formáit. A 

tanulók gyakorolják és alkalmazzák a tankönyvekkel, feladatlapokkal, munkalapokkal való önálló tanulást, a 

szövegfeldolgozás, értelmezés formáit, fejlettségüknek megfelelő feldolgozási lehetőségeket.  
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3.6.3 Kulcskompetenciák 

3.6.3.1 Anyanyelvi kommunikáció 

Az iskola valamennyi színterén kiemelt feladat a kommunikációs kultúra fejlesztése.  A tanulók többségénél 

kommunikációs nehézséggel, a beszéd területén érzékelhető funkciózavarral, szembesülünk. A magyar 

nyelv a tanulás célja és egyben minden ismeretszerzés eszköze is. A tanulóink nevelésében kitüntetett helye 

van. Az anyanyelv tanításában csak az a fejlesztő tevékenység hozhatja a kívánt eredményt, amely az egyén 

képességének és beszédállapotának figyelembe vétele mellett a beszédnek, mint összetett folyamatnak a 

fejlesztésére irányul. A „nyelvet” funkcióinak (kifejező, informáló, felhívó) megfelelően, elemi formáiban 

(közlés, megbeszélés, rábeszélés) és alaptípusaiban (élőbeszéd, írott beszéd) gyakoroltatja és alkalmaztatja. 

Az anyanyelvi kommunikáció célja szókincsfejlesztés és gazdagítás, a növekvő igényű helyes 

nyelvhasználat erősítése, a nyelvi hátrányok csökkentése.  

Feladata az eredményes olvasás-, írástanulás feltételeinek megteremtése, e speciális készségek kialakítása, 

megerősítése.  

Kiemelkedő szerepe van a nyelv rendszerére, a helyesírásra vonatkozó alapvető tudás elsajátításában. 

Az irodalmi ismeretek célja, hogy műveken keresztül gazdag tapasztalatokhoz juttassa a tanulókat a világról, 

az emberi természetről, az emberi létről, érzelmekről, a valósághoz való sokrétű viszonyulásról. 

A magyar nyelv és irodalom műveltségi területnek meghatározó szerepe van az önálló tanulás 

kialakításában, az önműveléshez szükséges képességek fejlesztésében. 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

 Az olvasás elsajátításához szükséges hármas asszociáció megerősítése (vizuális észlelés - 

jelfelismerés, akusztikus észlelés - hangok differenciálása, a beszédmotoros észlelés fejlesztése. 

 A téri és síkbeli tájékozódás fejlesztése. 

 Grafomotoros készségek fejlesztése. 

 Az olvasott szavak és a köztük lévő grammatikai viszonyok felismertetése. 

 Szavak olvasásának begyakorlása – szóemlékezet, vizuális, akusztikus memóriafejlesztés. 

 Szövegösszefüggések megláttatása, szövegértés fejlesztése. 

 A helyesírási szokások megerősítése. 

Fejlesztési feladatok: 

 Kommunikációs képességek fejlesztése különféle élethelyzetekben. 

 A tanult nyelvi fordulatok alkalmazása tanulási helyzetben és a spontán beszédben is. 

 A kommunikációs helyzetnek megfelelő kulturált nyelvi magatartás, viselkedés fejlesztése, 

gyakorlása. 

 Önismeret erősítése. Véleménynyilvánítás, mások véleményének meghallgatása. 

 A szövegtartalmat, a beszélő szándékát tükröző kommunikáció eszközeinek alkalmazása fokozódó 

önállósággal. 

 Figyelem, gondolkodás, emlékezőképesség, analizáló, szintetizáló képesség fejlesztése. 

 A tanulók passzív és aktív és szókincsének gazdagítása. 

 Összerendezett íráskép kialakítása az egyéni adottságok mellett. Az írás eszközszintű műveleteinek 

gyakorlatai: másolás, tollbamondás, emlékezetből írás fokozatai. 

 Mozgás, finommotorika, ritmusfejlesztés, szem-kéz koordináció, optikus differenciáló képesség, 

vizuális észlelés fejlesztése. 
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 Az önkorrekciós képesség fejlesztése, hibakeresés, – javítás, helyesírási problémahelyzetek 

felismertetése. 

 Helyesírás fejlesztése másolással, tollbamondással, illetve emlékezetből történő írásbeli feladatokkal. 

Vizuális, akusztikus, fonematikus észlelés, érzékelés fejlesztése.  

1. Előkészítő szakasz tevékenységei  

A beszéd formai, tartalmi részének javítása, korrigálása, fejlesztése. Az értelmes, szép, magyar beszéd 

megteremtése megköveteli a helyzetnek megfelelő beszéd-példát, a beszédmotiváció megteremtését, a 

következetes gyakorlást, a mindenkori korrigálást, kiigazítást. 

2. Alapozó szakasz tevékenységei 

Olyan szituációk, helyzetek teremtése, amelyben a társadalom által elvárt beszédnormáknak megfelelően 

gyakorolhatnak a tanulók, tapasztalatokat szerezhetnek a kommunikációs feladatok megoldásában.  Külön 

figyelmet érdemel az alsó tagozaton: a köszönés, a kérés, a tudakozódásnak megfelelő kommunikáció, a 

segítségkérés, a probléma, a szükséglet megfogalmazása, az önkifejezés technikáinak elsajátíttatása.  A 

mondatokban történő megnyilatkozás különféle kommunikációs helyzetekben. 

3. Gyakorló szakasz tevékenységei 

A felső tagozatban előtérbe kerül a mondanivaló értelmes, az összefüggésnek megfelelő bemutatása, a társas 

kapcsolatban a kapcsolatfelvétel és fenntartás. A konfliktuskezelés kulturált technikáinak alkalmazása.  

4. Fejlesztő szakasz tevékenységei 

A tanulók megtanítása az írásbeli kifejezés különféle formáira, az önéletrajzírásra, kérvények, 

nyomtatványok kitöltésére. Ezen tevékenységekhez megfelelő mintákat, technikákat kell adni a tanulóknak. 

Meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy véleményükkel, írásaikkal a nyilvánosság előtt is 

megjelenhessenek a faliújságok, tablók készítésében, nyilvános szerepléseken színjátszással, előadással.  

Terápiás céllal és jelleggel sok szituációt éljenek meg tanulóink, amelyben valamennyi korosztály 

gyakorolhatja a metakommunikáció alkalmazását - a tekintetet, a testtartást, a hanghordozást, a mozgástért, 

a testi távolságtartást - különböző kommunikációs színtereken. Tevékenységeik, ismereteik tartalmazzák a 

tömegkommunikációs eszközök ésszerű, helyes használatát, a mérlegelést, a válogatást, szelektálást. 

Történjen ez a szülők bevonásával, szemlélet formálásával. 

3.6.3.2 Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció, mint kulcskompetencia csak az enyhén értelmi fogyatékosok nevelésében 

jelenik meg, egyénileg differenciált tananyagstruktúrát igényel. 

Az élő idegen nyelv tanításának, tanulásának céljait a tanulók szükségletei, fejlettségük, a szülők igényei 

határozzák meg. 

Az idegen nyelv tanításának alapvető célja a kellő motiváció és késztetés a nyelv tanulása iránt, 

sikerélményekhez juttatni a tanulót. Az idegen nyelv elsajátítása során a tanulók olyan nyelvi 

tevékenységekben vesznek részt, amelyek értelmi szintjüknek, fejlettségüknek megfelelnek. 

A nyelvtanulási stratégiák között fontos szerep jut a játékos tevékenységeknek, az egyszerű élethelyzetek 

modellezésének, ismert helyzetek, tartalmak idegen nyelven történő értelmezésének. 
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Természetes része a tanuló tanórai beszédének a magyar nyelvű kérdés és válasz, amelyet párhuzamosan 

használnak az idegen nyelvvel együtt. A nyelvtanulás középpontjában a motiváció fenntartása, a hallott 

szöveg (kérdés, utasítás, cselekvés stb.) megértése, fejlesztése áll. 

A sikeres nyelvtanulás érdekében szükség van a hosszabb időkeretre, a folyamatos gyakorlásra. 

Fejlesztési feladatok 

a) Beszédszándék: Az idegen nyelven történő megszólaltatás gátlásainak oldása. Szükségletek, 

motívumok felébresztése az idegen nyelv tanulása iránt.  

b) Beszédértés: Egyszerű - a témához kapcsolódó - kérdések felfogása, megválaszolása. Kérdések, 

igények egyszerű kifejezése. 

c) Beszédkészség: Egyszerű kérdések megfogalmazása és azok megválaszolása. 

3.6.3.3 Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia fejlesztése során elsajátíthatók és gyakorolhatók a gondolkodási műveletek (pl. 

problémamegoldó gondolkodás), továbbá a funkcionális képességek (érzékelés, észlelés, felidézés, 

emlékezés, figyelem, képzelet). A matematikai kompetencia birtokában a tanuló rendelkezik azzal a 

képességgel, hogy a környező világ mennyiségi és térbeli viszonyait felfedezi, képessé válik arra, hogy a 

tapasztalások útján megszerzett matematikai tudást praktikusan fel tudja használni a társadalmi lét 

különböző területein. Ez úgy érhető el, hogy a tanítás- tanulás folyamatában döntően a társadalmi lét során 

létrejött helyzetekben ismertetjük meg a matematikai tartalmakat  

Kiemelten fontos a konkrét cselekvéssel összekapcsolt tapasztalatszerzés és matematikai tevékenység, a 

szabálytudat és a stratégiahasználat kialakítása.  

A gyakorlás folyamán, a kognitív képességeket szem előtt tartva növelhetjük a tanulók intellektuális 

kapacitását. 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 

 A tanulás eszközeinek célszerű használata. 

 Kíváncsiság ébrentartása, az önbizalom folyamatos megerősítése. 

 Ismeretek mozgósítása bemutatott analóg helyzetekben, alkalmazás a próbálgatások szintjén. 

 Cselekvésben jelentkező problémák segítséggel, majd segítség nélkül való felismerése, megbeszélése, 

megoldása próbálkozással. Az eredmény ellenőrzése. 

 Tárgyak, személyek, alakzatok, jelenségek, mennyiségek megfigyelése, a látottak értelmezése, és a 

tapasztalatok összefoglalása. 

 A mennyiségállandóság, a mennyiségek közötti tájékozódás és a becslés képességének kialakítása. 

 A matematika tanulásához szükséges fogalmak fokozatos megismerése. 

 A közös cselekvéshez, munkához szükséges tulajdonságok, képességek felépítése, szokások 

kialakítása. 

 A tantárgy iránti tanulási kedv folyamatos szinten tartása. Az önfejlesztés igényének támogatása, 

értékelése. Az önismeret, az önszabályozás képességének fejlesztése. 

 Az alkotás örömének átélése. Az érzelmi, akarati életük fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos 

értékek megismertetése, elfogadtatása. 

 Mindennapos probléma megoldásának elképzelése, sejtés megfogalmazása. A képzelt és a tényleges 

megoldás összevetése. 
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Fejlesztési feladatok 

 A térben és időben, valamint a világ mennyiségi viszonyaiban való tájékozódás saját élményből 

kiindulva. 

 A megszerzett tudás, az elvont fogalmak, szabályok, összefüggések stb. felhasználása, kezdetben 

ismert, majd ismeretlen szituációkban. 

 A problémamegoldó képesség megszerzése a próbálkozás útján, majd racionális szinten. 

 Kérdések megfogalmazásának, állítások bizonyításának, a véleményalkotás képességének kialakítása. 

 A kiválogatás, összehasonlítás, csoportosítás gondolkodási műveleteinek segítségével a matematikai 

fogalmak, a mennyiségi viszonyok, valamint a mennyiségállandóság fogalmának kialakítása. 

 A számolási készség fejlesztése változatos gyakorlati feladatok segítségével. 

 Műveletek írásban való végzése, a szóbeli számoláson túl a műveleti sémákra (analógiákra) való 

emlékezés. 

 Cselekvési sorrend tervezése; megoldáskeresés: lehetséges megoldások kiválasztása, megoldása 

készen kapott sémák szerint, algoritmusok segítségével, később alternatív gondolkodás mentén. 

 A feltételezés és a valóság összehasonlításának a képessége az eredmény helyességének 

megítélésében. 

 A segítségkérés és – elfogadás képességének, valamint az együttműködési képesség fejlesztése, 

kialakítása. 

 A gyakorlatban megfigyelt tulajdonságok megnevezése, a lényeges jegyek kiemelése. 

 A látottak elemzése, összehasonlítása, a különbségek felfedezése. 

 A tájékozódási képesség fejlesztése térben, időben és a mennyiségek között a gyermek ismereteihez 

igazodva. 

 A finommotorika, a térlátás, a szem-kéz koordináció fejlesztése. 

 Mennyiségek elképzelése, cselekvéshez, történéshez fűződő megfogalmazással. 

 A tulajdonságok kiemelése, a tulajdonságok összehasonlítása, a különbségek felismerése. 

 Megadott szempont szerint összefüggések keresése a látszólag különböző dolgok között. 

 A tapasztalatok gyűjtése alapján kérdések megfogalmazása. 

 Az ítélőképesség fejlesztése. 

3.6.3.4 Természettudományos és technikai kompetencia  

A természettudományos kompetencia a fogyatékos tanulóknál a gyakorlati jellegű természettudományi 

műveltség kialakítása, a mindennapi életben előforduló természettudományos jelenségek körében a 

felhasználói tájékozottság elérése, az egységes természettudományos világkép kialakítása. Kiemelt feladat a 

tanulók egészségvédelmi, betegségmegelőzési és környezeti ismereteinek bővítése.  

3.6.3.5 Digitális kompetencia  

Az egyéni sajátosságokat és az informális társadalmi elvárásokat figyelembe véve a középpontban a 

munkához, az életvitelhez és a szabadidő hasznos eltöltéséhez kapcsolódó praktikus ismeretszerzés és 

készségfejlesztés áll.  

3.6.3.6 Hatékony, önálló tanulás  

Ez a kompetencia csak az enyhe értelmi fogyatékosok körében érvényesülhet. A középpontban az olyan 

alapvető készségek fejlesztése áll, mint az írás, olvasás, számolás, az IKT-eszközök használata, amelyek 



Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola Pedagógiai Programja 

 

37 

 

lehetővé teszik, hogy az enyhe értelmi fogyatékos tanuló képes legyen önálló ismeretek szerzésére. Képes 

legyen felismerni, hogy miben tud elsajátítani új ismereteket, és tudjon segítséget, tanácsot, információt 

kérni. Legyen képes közös munkában, csoportban dolgozni.  

3.6.3.7 Szociális és állampolgári kompetencia  

A szociális kompetencia megléte segíti az enyhén értelmi fogyatékos tanulót abban, hogy megtalálja helyét, 

feladatát a családi és a társadalmi munkamegosztásban és felkészüljön a közügyekben való aktív részvételre. 

Az állampolgári kompetencia - az enyhén értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiai – pszichológiai 

jellemzőit figyelembe véve- a tartalmakat sajátélményű tevékenységek formájában gyakoroltatva biztosítja. 

Az önismeret, a kapcsolatteremtés, kapcsolattartás képességének fejlesztése elősegíti a harmonikus 

közösségi beilleszkedést. 

3.6.3.8 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetenciához szükséges ismeretek, képességek és attitűdök 

alakítása, formálása a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe véve lehetséges. A tanítási-tanulási 

folyamatban az enyhén értelmi fogyatékos tanuló minden esetben saját cselekedeteinek tükrében ismerje fel 

lehetőségeit, próbálja elérni céljait. Tudja fogadni mások segítségét. Tudjon segítséget kérni és adni. 

3.6.3.9 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség  

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség lényege a kreativitás fejlesztése. Az eredetiség és 

ötletgazdagság, a divergens gondolkodás, a kíváncsiság és az alkotókedv nem csak az intellektuális tényezők 

függvénye, nagy szerepe van benne a motivációnak és az érzelmeknek is. Fontos a sok érzékszervi, 

megfigyelési, manipulatív tevékenységre épülő tapasztalatszerzés.  

3.6.3.10 További releváns kompetenciaterületek  

A fent felsorolt kulcskompetenciákon felül a következő nevelési területek fejlesztése áll pedagógiai 

munkánk középpontjában:  

a) Egészséges életmódra nevelés, testi, lelki egészség.  

b) Környezettudatos magatartásra nevelés.  

c) Társkapcsolatokkal kapcsolatos ismeretek elsajátíttatása.  

d) Tanulásirányítás - önálló tanulásra való nevelés.  

e) Szabadidő szervezése a környezeti neveléskövetelmények figyelembe vételével.  

f) Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége).  

g) Értékorientációk, beállítódások kialakítása (felelősség, autonóm cselekvés, megbízhatóság, tolerancia, 

társadalmilag elfogadott viselkedésformák).  

h) Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés. 
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4 A tanuló, a pedagógus, a szülő és az intézmény partnerei 

együttműködése és kapcsolattartásának formái 

A pedagógiai program vonatkozásában az iskolánk szereplői:  

TANULÓK 

PEDAGÓGUSOK 

PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁT SEGÍTŐK 

SZÜLŐK 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő-oktató munka egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, 

személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül 

érvényesül, melyhez elengedhetetlen a szülői közösség aktív részvétele.  

Mindez az iskola szereplőinek - a tanulóknak, a pedagógusoknak, a pedagógusok munkáját segítőknek, a 

szülőknek - hatékony együttműködéséhez kötött, s egyes intézményi pedagógiai feladatok megvalósítása 

révén érhető el.  

Intézményünkben több kisebb formális közösség alkotja az egészet. A gyermekek, tanulók egyéni 

képességeit figyelembe véve kiemelten fontos, hogy megjelöljük azokat a legfontosabb feladatokat, 

amelyeket az intézmény valamennyi dolgozójának figyelembe kell venni mindennapi munkája során. Hiszen 

megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával, társas kapcsolatával az intézmény valamennyi dolgozója 

példaként áll a diákok előtt. Külön ki kell emelni, hogy nemcsak a pedagógusoknak van feladatuk, hanem az 

intézményben foglalkoztatott valamennyi dolgozónak. 

4.1 Tanulóink 

Az életkori sajátosságok fogyatékosság által okozott részleges körű módosulása szükségessé teszi a 

személyiségfejlesztés folyamatában a sajátos fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs és terápiás 

célú pedagógiai eljárások alkalmazását. Az intézményi pedagógiai programnak a sérült személyiség 

egészének figyelembevételével kell kijelölni azon nevelési területeket, amelyeknek kitüntetett helye és 

szerepe van a gyermekek, a tanulók komplex személyiségfejlesztésében.  

Célunk az eredményes életvezetéshez szükséges készségek, képességek kialakítása, fejlesztése. 

Feladatunk megerősíteni őket abban, amit tudnak. Sosem a hiányokból indulunk ki, hanem az erősségekre, 

ép funkciókra építünk.  

Munkánk akkor eredményes, ha: 

 teret ad a színes, sokoldalú intézményi életnek, tanulásnak, játéknak, munkának 

 fejleszti a gyermekek, tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, edzi akaratukat 

 az intézményi közösségi programok szocializációs hatása érvényesül és ezzel az intézményen belüli 

integráció erősítése, egymás elfogadása megvalósul. 

 hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos 

kialakításához, meggyökereztetéséhez 

 környezeti ártalmak csökkentésére, prevenciós feladatok, programok megoldására törekszik 
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A személyiségfejlesztést nem kívánjuk külön kezelni a közösségfejlesztéstől, hiszen kölcsönös, szoros 

kapcsolat fűzi össze akár tartalmi, módszerbeli, akár a megvalósulás színtereinek tekintetében. A 

személyiség alakulása, alakítása nem független az adott közösségtől, annak fejlődéstörvényeitől. Az egyén a 

maga tulajdonságaival viszont hatással van a közösségre. Ez az együttes hatás még erőteljesebb a sérült 

tanulóink esetében, ebből következően fejlesztésük, fejlődésük térben és időben elválaszthatatlan. 

Nevelési programunkban - a személyiségfejlesztés tekintetében kiemelt területként kezeljük: 

 a szocializáltsági, a neveltségi mutatók erősítését, 

 az agresszió és az erőszak bármely formájának elkerülésére nevelést, 

 a konfliktuskezelés technikáinak elsajátíttatását, 

 az egészségmegőrző, óvó attitűd kialakítását, 

 a természet- és környezettudatos magatartás formálását, 

 a tanulást az egész személyiség fejlődése, fejlesztése érdekében, 

 a kommunikációs nevelést és kultúrát az egyes tanuló sikeres szocializációjának, a tudásának 

gyarapítását szolgáló rendszernek a gondozását. 

Feladatunk, hogy tanulóink  

I. kapjanak az iskolától értékálló tudást az anyanyelv, az idegen nyelv, a művészet, a sport és az 

informatika területén;  

II. ismerjék meg és érvényesítsék jogaikat: vegyenek részt az iskola színes, sokoldalú életében (működő 

diákönkormányzat);  

III. értékeljék saját és mások tudását, a tanulásnak legyen tekintélye;  

IV. fejlődjön önismeretük;  

V. saját képességeiknek megfelelő maximális tudást (jártasság, készség) szerezzenek,  

VI. olyan humán értékeket sajátítsanak el, mint becsület, tisztesség, egymás tisztelete, hazaszeretet, 

magyarságtudat;  

VII. kapjanak személyiségfejlődésüknek és képességeiknek megfelelő egyéni bánásmódot.  

 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

 Különféle iskolai, tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítással. Az iskolai élet egyes 

területeihez kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű 

nevelői fejlesztése. 

 A tanulók életkori fejlettségének és fogyatékosságának figyelembe vétele a tanulóközösségek 

fejlesztésében. A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral 

változó magatartáshoz. 

 Önkormányzás képességének kialakítására való törekvés a fogyatékos tanulóknál. Ki kell alakítani a 

közösségben, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért 

tevékenykedni, illetve munkát értékelni. 

 Tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. A tanulói közösségeket irányító pedagógusok 

legfontosabb feladata a közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése. 

Tanulóink a tevékenységekbe bekapcsolódnak, így az együttéléshez szükséges magatartáshoz és 

viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjtenek. 

 A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 
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 Az osztályközösség választja meg az osztály tisztségviselőit, s delegál képviselőket az iskola 

diákönkormányzatába. Itt az önálló tervezés, szervezés és véleménynyilvánítás formáival, valamint a 

demokratikusan működő társadalomban való tájékozódás alapjaival ismerkedhetnek meg a tanulók és 

szerezhetnek jártasságot saját ügyeik és szabadidős programok szervezése során, a jogok és 

kötelességek ismeretében. 

 Törekszünk arra, hogy a tanulóink személyes (akár magán- jellegű) problémáikkal, bizalommal 

fordulhassanak tanáraikhoz. Az osztályfőnök vagy bármelyik pedagógus feladata, hogy keressen 

megoldást a felmerülő problémáikra.  

 

A tanulók intézményi döntési folyamatokban való részvételi jogai gyakorlásának rendje 

 

- Az önálló tervezés, szervezés és véleménynyilvánítás formáival, valamint a demokratikusan működő 

társadalomban való tájékozódás alapjaival ismerkedhetnek meg és szerezhetnek jártasságot saját 

ügyeik és szabadidős programok szervezése során, a jogok és kötelességek ismeretében. 

- Az a célunk, hogy kialakuljanak a személyiség olyan értékes tulajdonságai, mint a szervezőkészség, 

aktivitás, önállóság, kitartás, érdeklődés, kollektivitás.   

4.2 A pedagógus 

A pedagógusok általános működési feladatait (ügyeleti rend, ügyviteli feladatok, rendezvényszervezés, 

tanórán kívüli feladatok stb.) olyan módon határozzuk meg, hogy a tantárgyi szakmai munka elsődlegessége 

mellett biztosítsuk a tanulók személyiségének optimális fejlődését és az iskola általános működési 

biztonságát is. 

Minden pedagógusi munkamegosztás elvi alapja az arányosság. Az intézményvezető felelős ezért, hogy a 

mindenkori oktatási létszámnak megfelelően olyan módon hozza létre a pedagógus munkaköröket és az 

adott munkakörökhöz tartozó feladatokat, hogy azok egymással, az oktatási létszámmal egységes arányban 

legyenek és biztosítsák a meghatározott feladatok minőségi megoldásának lehetőségét. 

Minden pedagógus alapvető munkaköri kötelessége az iskolai munka zavartalanságát, eredményességét, a 

pedagógiai programban rögzített célok elérését biztosító feladatok teljesítése.  

A nevelőtestület minden tagját kötelezheti az iskola valamennyi vezetője, a kiadott törvények, rendeletek, 

utasítások betartására, az alábbiak szerint: 

 a tantervek végrehajtása; 

 rendelkezzen színvonalas, korszerű szaktudással, pedagógiai ismeretrendszerrel, befogadási és 

önművelődési készséggel;  

 készüljön fel a tanítási óráira szaktárgyilag, didaktikailag, és módszertanilag;  

 ismerje és alkalmazza a differenciált képességfejlesztés formáit, módszereit;   

 legyen képes kollégáival, a szülőkkel, de főleg a gyermekekkel a mindennapos kapcsolattartásra, 

vegye észre gondjaikat, hallgassa meg véleményüket, javaslataikat;  

 értékvállaló magatartással hitelesen érvényesítse az iskola által közvetített nevelési elveket;  

 rendelkezzen kommunikációs-, döntési-, szervezési- és elemzőkészséggel;  

 nevelőtestületünk tagjaként egységesen képviselje a munka tiszteletét, megbecsülését, valamint a 

műveltségnek és igazságosságnak, mint feltétlen értékeknek a fontosságát. 
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 tartsa be a pedagógiai etika írott vagy íratlan törvényeit; 

 a problémák nyílt mindenkori megbeszélése történjen meg a megfelelő hangnemben tanulóval - 

szülővel - kollégával - vezetővel egyaránt; 

 saját példamutatással ösztönözze a tanulót a kulturált viselkedésre, öltözködésre; 

 az ünnepélyeken a közösség íratlan szabályainak betartására;  

 az egészség, testi épség megőrzéséhez szükséges ismereteket adja át, azok elsajátításáról győződjön 

meg; 

 a szükséges intézkedéseket tegye meg, ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek 

veszélye fennáll; 

 a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységeket szervezze meg; 

 tartassa be a védő- óvó előírásokat bombariadó esetén; 

 gondoskodjon az illetékes szervek értesítéséről, az intézmény gyors és szakszerű kiürítéséről; 

4.3 A szülő 

 ismerje saját és gyermeke jogait, kötelességeit;  

 bizalommal forduljon véleményével, javaslatával vagy problémáival a pedagógusokhoz;  

 kapjon támogatást az iskolától problémáinak megoldásához, ügyeik intézéséhez; 

 működjön együtt a pedagógusokkal gyermeke nevelésében.  

Sikeresek csak akkor lehetünk, ha szülői közösséggel együttműködve dolgozunk. A szülői háznak az iskola 

felé talán az a legfontosabb feladata, hogy segítséget nyújtson a gyereknek az intézményi értékek 

elfogadásában. 

A tanárok és a szülők kapcsolata azoknak a felnőtteknek az egyenrangú szövetsége, akik egymást 

kiegészítve felelősen fáradoznak a gyermekek szellemi és testi fejlődésén. Összefogásuk, közös 

gondolkodásuk és harmonikus együttműködésük fontos tényezője a nevelésnek. Találkozásaik a kölcsönös 

tájékoztatást és a felmerülő problémák együttes megoldását szolgálják. 

Ahhoz, hogy a szülők és az iskola nevelői közötti együttműködés valóban eredményes legyen, kívánatos, 

hogy:  

- A kapcsolat kölcsönös tiszteletre és bizalomra épüljön;  

- Az érintkezés közöttük legyen elfogadó, nyílt, szívélyes, jóindulatú;  

- A tanulóval kapcsolatos problémák esetén legyenek nyitottak egymás érveire, kinek-kinek a 

feladatából fakadó sajátosságokra; 

- Törekedjenek arra, hogy közösen keressék a legjobb megoldást.  

 

Cél: 

A szülők betekintést nyerjenek az iskolai munkába, a közösség életébe és lehetőségeik, elfoglaltságuk 

függvényében vállaljanak részt benne. Ezáltal folyamatosan nyomon követhetik gyermekük nevelésének, 

oktatásának alakulását.  
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Célkitűzések Feladatok – kapcsolattartási formák 

A szülők együttműködése törvény adta jogaik és 

kötelességeik érvényre juttatására. 

 

Szülői munkaközösség (SZMK)  

Feladatai:  

1. Az iskolai és családi nevelés összehangolása, 

hogy az iskola életének ne csak szemlélői, 

hanem aktív résztvevői legyenek. 

2. Vélemények és javaslatok közvetítése az 

iskola felé.  

3. Mozgósítás az iskolai rendezvényekre.  

4. Szülők közötti kapcsolattartás.  

5. Vezetőit az igazgató összehívhatja, ahol 

tájékoztatást ad az intézmény munkájáról, 

feladatairól, aktuális problémákról.  

Ismerjék meg a szülők az iskola helyzetét, céljait, 

feladatait, terveit, és az elért eredményeket.  

 

Igazgatói tájékoztatás a szülői összejövetelek 

alkalmával  

 tanévnyitó ünnepély;  

 tájékoztató értekezletek;  

 tanévzáró ünnepély- a tanulmányi év értékelése;  

 jutalmak, oklevelek kiosztása.   

Az iskola és a család pedagógiai törekvéseinek 

összehangolása.  

Szülői értekezlet  

 Az osztályfőnök tartja.  

 A szülők tájékoztatást kapnak a tanév rendjéről, 

az aktuális feladatokról.  

 Az osztályfőnök beszámolót tart az osztály: 

 tanulmányi eredményeiről, 

magatartásáról,  

 szorgalmáról, a munka körülményeiről,  

 a nevelést segítő és gátló tényezőkről.  

o Legyenek tájékozottak a szülők gyermekük osztályával kapcsolatban.  

 Rendkívüli szülői értekezlet hívható össze, ha a 

szülők vagy pedagógusok ezt kérik. 

 

 Külső szakemberek meghívása - előadások a 

szülők problémáinak csökkentése érdekében.  
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Célkitűzések Feladatok – kapcsolattartási formák 

A tanuló életkörülményeinek feltárásában való 

együttműködés.  

  

 

Szükség esetén az osztályfőnök a gyermekvédelmi 

felelőssel, esetleg családgondozóval 

együttműködést kezdeményez.  

Az együttműködés célja, feltárni: 

 a gyermek helyzetét a családban;  

 a családi nevelési elveket (testi, értelmi, 

erkölcsi);  

Közvetlen kapcsolat kialakítása pedagógus és 

szülő között. 

Fogadóórák tartása  

 Osztályfőnöki és szaktanári 

fogadóóra éves munkaterv szerinti 

időpontokban.  

 Rendkívüli fogadóóra a szülő vagy 

pedagógus külön kérésére a 

kialakult különleges helyzet 

azonnali megoldására az iskolai 

vezetőséggel kiegészülve.  

 Igazgatói fogadóóra.  

 A szülőkkel való találkozás alkalmával: 

 Meg kell erősíteni a családi nevelést és a 

gyermek pozitívumait, erre alapozva kell a 

hibák kijavítását megkezdeni.  

 Őszinte légkört kell kialakítani, hogy a szülő 

elmondhassa a véleményét.  

 A családról megtudott adatokat titkosan kell 

kezelni.  

 Megállapodás a közösen meghatározott 

eljárás végrehajtásáról.  

Az iskola és a család közti állandó, naprakész 

kapcsolattartás.  

Írásbeli tájékoztatás (üzenő - tájékoztató füzet)  

 Osztályfőnök, szaktanárok, igazgató közlései a 

szülők felé/felől. 

 Értékelés beírásának formája: az alsó tagozaton 

és a foglalkoztató csoportokban szöveggel, 

negyedik évfolyam félévétől érdemjeggyel a 

tanár feladata. 

 Az egyes tantárgyaknál félévente az éves 

óraszámnak megfelelő számú, de minimum 

három érdemjegy alapján osztályozhatók a 

tanulók.  

 Félévente aktuális szöveges értékelés bejegyzése 

minden tantárgyból 1-4. évfolyamon.  

 A fejlesztő pedagógusok évvégi értékelése a 

tanuló egyéni haladásáról.  

 Magatartással, szorgalommal, kapcsolatos 
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Célkitűzések Feladatok – kapcsolattartási formák 

közlemények (dicséretek, elmarasztalások).  

 Szülői értesítések, meghívók.  

 Telefonos kapcsolat olyan sürgős esetekben, ami 

nem tűr halasztást.  

A szülők lássák gyermeküket iskolai körülmények 

között. 

 

Az iskola mutassa be a nevelő-oktató munka 

sikereit. 

Nyílt napok/hét szervezése a szülőknek  

 Többféle tantárgyi óra bemutatása, hogy a szülők 

minél több helyzetben láthassák gyermeküket.  

 Érzékeljék a tanuló helyét az osztályközösségben.  

 Érezzék a tanórák légkörét. 

 Tanulók munkáinak a bemutatása (füzetek, 

kézműves alkotások) 

 Versenyeken szerzett sport trófeák bemutatása. 

 

Teremtsen oldott hangulatú találkozást a tanulók, 

szülők és a nevelőtestület között. 

További programjaink 

 karácsony  

 húsvét  

 anyák napja  

 Montágh nap, ballagás  

 munkatervben foglalt egyéb programok, 

rendezvények  

4.4 Az iskola partneri hálózata 

Az iskola a nevelési-oktatási célok megvalósítása érdekében minél optimálisabb kapcsolattartásra és az 

együttműködési lehetőségek teljes kiaknázására törekszik valamennyi partnerintézményével.  

A kapcsolattartás formáit az együttműködés természete, időszaki aktualitásai határozzák meg.  

4.4.1 Köznevelés-irányítás és szervezés intézményeivel való kapcsolatok  

 Dunakeszi Tankerületi Központ (fenntartó, munkáltató 2016. szeptember 1-től) 

A tankerületünk igazgatója és szakmai munkatársai az intézményünk vezetőjével, helyettesekkel és az 

iskolatitkárral rendszeres munkakapcsolatban vannak. Pontos határidőkre jelentések készülnek, az adatok 

szolgáltatása elektronikus úton történik. 

 Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal 

4.4.2 Köznevelésben működő szakmai-társadalmi szervezetekkel való kapcsolat  

 1. számú Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság  

A bizottság ajánlása alapján kerülnek intézményünkbe a tanulók. Kérésünkre kontroll-és ellenőrző 

vizsgálatokat végeznek.  

 



Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola Pedagógiai Programja 

 

45 

 

- Tormay Károly Egészségügyi Központ 

Az iskolaorvos, védőnő, iskola fogorvos rendszeres szűrésekkel méri fel iskolánk tanulóinak egészségi 

állapotát, melyekről folyamatos tájékoztatást biztosítanak a szülők felé. Egészségügyi problémák észlelése 

esetén megfelelő szakrendelésre irányítják őket. Évente egyszer fizikai állapotfelmérés keretében 

megállapítják a gyógytestnevelésben részesülők létszámát. 

- Alapszolgáltatási Központok (járás területén) 

- Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat  

- Közigazgatási és Szociális Iroda (Polgármesteri Hivatal Gödöllő) 

 

A felsorolt intézményekkel kapcsolatunk kooperatív. Gyakran igényeljük segítségüket a szociális területen 

felmerülő kérdésekben.  

4.4.3 Köznevelési intézményekkel való kapcsolat  

- A megyében működő fogyatékos gyermekeket nevelő intézmények:  

Intézményünknek szorosabb kapcsolata a Vácott, Gyömrőn, Abonyban, Cegléden, Nagykőrösön, Fóton, 

Erdőkertesen működő iskolákkal van. Tanáraink, tanulóink az évente megrendezett sportversenyeken 

találkoznak. 

- A város óvodái: 

Gyógypedagógusaink segítik a város óvodáiban integráltan nevelt SNI-s gyermekek fejlesztését. Szakmai 

napokon tájékozódunk egymás munkájáról. 

- A város iskolái:  

A város iskoláival kapcsolatunk esetleges, aminek az oka tanulóink „mássága”. Az utóbbi években a 

kollégák próbálják megismertetni és elfogadtatni tanulóinkat az ép gyermekekkel, ezért meghívják a város 

iskoláit házi vetélkedőkre, sportversenyekre. Nagyon szép, megható pillanatokat éltünk át a találkozások 

során. 

- Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolák:  

A főiskolákkal való kapcsolatunk néhány hallgató tanítási gyakorlatának lebonyolítására korlátozódott. 

4.4.4 Nem köznevelési intézményekkel való kapcsolat  

- Gödöllő Város Önkormányzata  

A városvezetéssel kapcsolatunk kiegyensúlyozott, problémamentes. Az Önkormányzat fontosnak tartja, 

állandóan figyelemmel kíséri, lehetősége szerint támogatja munkánkat. 

- A helyi művelődési intézmények:  

Művészetek Háza, Könyvtár, mozi, Múzeum, Királyi Kastély. A felsorolt intézményekkel kapcsolatunk 

nagyon jó. Rendszeresen tájékoztatnak bennünket programjaikról. Lehetőségük szerint támogatnak 

bennünket abban, hogy minél több gyermekünk vehessen részt rendezvényeiken. 
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- Gödöllői Rendőrkapitányság 

2013 szeptemberétől iskolai bűnmegelőzési tanácsadó heti rendszerességgel segíti munkánkat. Prevenciós 

előadásokkal és személyes beszélgetésekkel kapcsolódik be a tanulóink nevelésébe és a szülők 

tájékoztatásába. 

- Gödöllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

A ROMA Önkormányzat vezetője alkalmanként támogatja az arra rászoruló tanulókat, családjukat.  

- Gödöllő Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye, Nefelejcs Napközi 

A tankötelezettség megszűnése után fogadja gyermekeinket napközi otthoni ellátásra. A jó partneri 

kapcsolatnak köszönhetően volt tanulóink rendszeresen részt vesznek az iskolai rendezvényeinken. 

- Gödöllői Kutyasport Egyesület 

Az egyedülálló Kutya-gyerek kommunikációs foglalkozás a kutyákról szól melyet Halász Árpád tréner 

fejlesztett ki, kimondottan a kutyatámadások megakadályozása és kivédése érdekében. Az egyesület 

szakemberei interaktív óra keretében játékosan, élményszerűen tanítják a technikát tanulóink életkorához, 

tudásszintjéhez alkalmazkodva. A foglalkozásokon az oktatók saját, jól szocializált, képzett, egészséges 

kutyáikkal mutatják be a kutya testjeleit.  
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5 Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A személyiségfejlesztés nevelő-oktató munkánk fontos része, melynek megvalósulása érdekében a 

következő feladatokat határozzuk meg:  

 Tudjuk diákjainkat segíteni abban, hogy harmonikus, önmagukkal egyensúlyban élő személyiségekké 

váljanak, képesek legyenek önmaguk vállalására. 

 Törekszünk arra, hogy diákjaink képesek legyenek sikereik és kudarcaik egészséges feldolgozására.  

 Célunk pozitív emberi kapcsolatok kialakításának elősegítése.  

 Neveljük őket a társadalmilag elfogadott együttélési és viselkedési formák, elvárások betartására.  

 Segítjük elfogadni a másságot (faji, vallási, fogyatékkal élők). 

 Egymás tiszteletben tartására nevelünk. 

 Igyekszünk kialakítani a felelősségtudatot és lelkiismeretességet.  

 Tevékeny életre neveljük tanítványainkat, hogy legyenek céljaik az életben. 
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6 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével 

kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A nevelési folyamatnak kiemelkedően fontos része a közösségfejlesztés. 

Az intézményünkben folyó közösségfejlesztő folyamat célja olyan harmonikus személyiségű gyermekek, 

tanulók nevelése, oktatása, akik képesek lesznek a társadalomba való beilleszkedésre, s ott kiegyensúlyozott 

életet tudnak élni. 

Közösségfejlesztésünk elvei: 

 a gyerekek helyzetének, állapotának, értelmi képességének, fejlettségének figyelembe vétele 

 a pozitívumokra való támaszkodás 

 az egységes nevelési ráhatás érvényesítése 

 azonos és életszerű követelmények támasztása 

 a tervszerűség és céltudatosság elve 

 a nevelői irányítás indirekt és közvetett jellege 

 egységes, egymásra épülő szokásrend kialakítása 

 a közösség - alakítás folyamatában a tanulói önállóság fejlesztése 

A közösségfejlesztésünk fő feladatai: 

 a szokások kialakítása terén egységes nevelői ráhatás és követelménytámasztás 

 kölcsönös segítségadás 

 mintaközvetítés példaadással 

 meggyőződés formálása beszélgetéssel, felvilágosítással 

 harmonikus társas kapcsolatok kialakításához szükséges tulajdonságok fejlesztése 

 iskolán kívüli kötődések figyelemmel kísérése 

 a gyermekek felkészítése és megtanítása a kulturált elutasító magatartási mintákra, a rossz és káros 

hatások felismerésére és elutasítására pl.: dohányzás, alkohol, drog. 

A tanórai tevékenység közösségfejlesztő és formáló hatásairól, az ezzel kapcsolatos nevelői teendőkről a 

pedagógiai program mellékleteiben található tantárgyi programok (helyi tanterv) szólnak részletesen. Jelen 

fejezet a tanórai, valamint a tanítási órán kívüli tevékenységformák által indukált közösségfejlesztésről 

szólnak.  

6.1 A közösségfejlesztés szinterei az iskolában 

Az iskolában a tanulók tanórai illetve egész napos iskolai foglalkozások alatti tevékenységei jelentős 

mértékben formálják, alakítják a különféle szintű- elsősorban osztályon belüli és az összevont- 

közösségeket. A tanórán kívüli programok a személyiség fejlesztését szolgálják, melynek színterei a 

színház, mozi, könyvtári programok, múzeumlátogatások és kirándulások.  

6.1.1 Iskolán kívüli foglalkozások  

Évente pályázunk az Erzsébet-program keretében meghirdetett iskolai táboroztatásra. A lehetőségekhez 

mérten nyári táborozást szervezünk minden évben a város tulajdonában lévő Balatonlellei üdülőbe. A 

szabadidős tevékenységek során múzeum-, színház-, állatkerti- és mozi látogatások színesítik a diákok 

életét.  
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6.1.2 A szabadidő hasznos eltöltése  

A délelőtti oktatás túlnyomórészt intellektuális erőfeszítéseket kíván a tanulóktól, ezért természetes, hogy 

délutáni szabadidejükben azokat a tevékenységi formákat kell előtérbe helyezni, melyek biztosítják:  

 a pihenést és regenerálódást,  

 a személyiségfejlődést,  

 a szórakozást és játékot,  

 a művelődést,  

 a közösségi élet kialakítását és fejlesztését.  

A szabadidős tevékenységek fő irányvonalai:  

o aktív művelődési-tanulási tevékenységek (pl. versenyek),  

o passzív művészeti és tudományos művelődés (pl. múzeum, mozi, színház),  

o sportolási és edzési alkalmak (pl. különböző sportágak bajnokságai, táborok),  

o társas együttlétek osztály- vagy iskolai keretben (pl. szüreti, farsangi bál, karácsony, anyák napja, 

sportversenyek, iskolanap, vetélkedők)  

6.1.3 Intézményi hagyományok ápolása   

Bonyolult világunkban megmaradásunk záloga a hagyományaink megőrzése és ápolása. Az iskolai 

hagyományaink, programjaink meghatározzák oktatásunk, nevelésünk eredményességét és segítik 

kialakítani intézményünk arculatát is. Ezeket a hagyományokat igyekszünk olyan formában megőrizni, 

amely minden gyermekünk számára tartalmaz speciálisan és életkorának megfelelő kapcsolódási pontokat. 

Több esetben a felnőttek a gyermekekkel közösen készítik a produkciókat, amelyek emelik az ünnepek 

meghittségét. A tanév során a nemzeti ünnepek dátumához igazodva tartjuk a megemlékezéseket, amelyek 

munkatervünkben is megjelennek. 

Hagyományőrző tevékenységeink 

 Évnyitó: A tanévnyitót mindig ünnepélyes keretek között tartjuk. Az 1. osztályosokat - az iskolával 

történő első találkozás szorongásának oldására - ajándékkal, rövid köszöntővel fogadjuk, ezáltal ők is 

az iskola tagjává vállnak. Ezen a napon, az évnyitó után tartjuk az első szülői értekezletet. 

 Fogyatékosok napja (szeptember 23.): Hagyománnyá vált, hogy ezen a napon iskolánk tanulóival az 

Állatkertbe látogatunk el, ahol ingyenes belépővel, ajándékokkal, változatos műsorokkal 

kedveskednek a fogyatékos gyermekeknek. 

 Pákozdi csata évfordulója (szeptember 29.): Ezen a napon vetélkedővel összekapcsolt gyalogtúrát 

szervezünk a környékbeli kirándulóhelyekre.  

 Szüreti-bál: A szüreti népszokásokat felelevenítő dalokkal, játékokkal, tánccal ünnepelünk.  

 Aradi vértanúk (október 6.): Iskolai megemlékezésre tanulóink műsorral készülnek. 

 Az 1956-os forradalom évfordulója (október 23.): Szerkesztett előadással - melyen minden évfolyam 

megjelenik - emlékezünk meg erről a napról. Az iskola tanárai és néhány kiválasztott tanuló a városi 

ünnepségen is képviseli iskolánkat. 

 Adventi készülődés (november 30. – december 20.): Az adventi készülődés során olyan 

tevékenységeket végeznek a gyerekek, amely ráhangolja őket az elkövetkező bensőséges ünnepekre. 

Ebben az időszakban gyertyát öntenek, fenyődíszeket, apró ajándékokat készítenek, mézeskalácsot 

sütnek. Minden gyerek elkészíti azt az adventi koszorút, amely majd otthonukat díszíti. Az adventi 
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készülődéssel az is a célunk, hogy gyerekeink megtapasztalják, hogyan lehet előkészíteni egy ünnepet, 

hogy az mindenki számára öröm legyen, hiszen erre sok családban sem lehetőség, sem igény nincs. 

 Mikulás (december 6.): Iskolánkban ez egy közös vidám ünnep, amelyre az osztályok versekkel, 

dalokkal készülődnek. Sikerül mindig találnunk olyan támogatókat, akik segítik iskolánkat abban, 

hogy ezen a napon csomagot adhassunk gyermekeinknek. A kisebb tanulók számára az a legnagyobb 

élmény, hogy az ajándékot egy „igazi” Mikulástól, a virgácsot egy „igazi” krampusztól kapják. 

 Karácsony: Iskolánk legbensőségesebb ünnepe, amit a téli szünet előtti utolsó tanítási napon tartunk. 

Ennek az ünnepnek kialakult hagyományos menetrendje van. Az ünnepséget megelőző napokban 

felállítjuk, és a tanulók által folyamatosan készített díszekkel díszítjük fel a karácsonyfát. Ezen a 

napon tanulóink ünnepi szentmisén vesznek részt. Az iskolába visszaérve közösen fogyasztjuk el - az 

Adventi készülődés során elkészített gyertyákkal díszített, ünnepien megterített asztaloknál - a 

reggelinket. A karácsonyt, Jézus születését a feldíszített fa mellett Betlehemes játékkal, versekkel, 

dalokkal köszöntjük.  

 Farsang: Minden tanulócsoport, tanáraival együtt jelmezbe öltözik. A jelmezes felvonulást közös tánc 

követi. 

 1848-as forradalom és szabadságharc (március 15.): Iskolánk tanulói hagyományosan egy 

szerkesztett műsor előadásával ünneplik meg ezt a napot. A város által rendezett esti fáklyás 

felvonuláson közösen veszünk részt. 

 Kiszézés: A hagyomány szerint a kiszebaba „elégetésével” megszabadulunk a tél hidegétől, a 

betegségektől, a böjttől, a ködtől. Tanulóink népi dalokat énekelve közösen öltöztetik fel és égetik el a 

kiszebabát. 

 Költészet napjához kapcsolódó versmondás: Kötelező és szabadon választott verssel készül minden 

gyermek életkorához és képességeihez mérten, melyet jutalmazással zárunk le. 

 Húsvét: Az iskolai hitoktatás megismerteti tanulóinkat a húsvéti ünnepkör vallási szokásaival. Ebben 

az időszakban készülnek hittanos gyermekeink az első gyónásra és szentáldozásra valamint 

keresztségre. A népi hagyományok közül felelevenítjük a tojásfestés és locsolóvers mondás szokását. 

 Májusfa-állítás: A fiatalság tavaszi örömünnepe a májusfa állításának ideje. A lányok fát díszítenek 

fel a természet újjászületésének ismert szimbolikus kellékeként színes szalagokkal.  

 Anyák napja: Ezt az ünnepet az alsó és foglalkoztató tagozaton osztálykeretben ünneplik gyermekeink. 

Általuk készített ajándékkal, műsorral köszöntik az édesanyákat, nagymamákat. 

 Pedagógusnap: Egy segítő tanár irányításával, rövid műsorral köszöntik tanulóink az iskola 

pedagógusait. Jó érzéssel tölt el mindnyájunkat ez a figyelmesség. 

 Pünkösdölés: Az ünnephez kötődő régi népszokás a pünkösdi király és királyné megválasztása. A fiú 

tanulók közül ügyességi játékok keretében választjuk ki a legerősebbet, legügyesebbet. Mindig az 

iskola legfiatalabb lánytanulója a pünkösdi királyné. Az ünnep végén „kitáncoljuk” a május elsején 

állított májusfát. 

 Montágh nap (napok), ballagás: Minden év utolsó tanítási napján évzárással, a végzett tanulóink 

búcsúztatásával rendezzük meg ezt a napot, amely a gyerekek, a szülők és a pedagógusok közös 

ünnepe.  

Ezen a napon iskolánk névadójáról - Montágh Imréről - készült domborműnél minden végzős diákunk 

elhelyezi búcsúszalagját.  

 Nyári tábor: Sok éves hagyományunk, hogy nyáron gyermekeink egy hetet tanáraikkal együtt a 

Balatonlellei táborban töltenek. Sok tanítványunk számára ez az egyetlen nyaralási lehetőség. 

Pedagógiai szempontból is nagyon fontos alkalom ez. Az egyhetes együttlakás során a megszokott 
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iskolai renden kívül sok, másfajta, a fejlesztés szempontjából lényeges információt, tapasztalatot 

szerezhetünk a gyerekekről. A családok egyre nehezebben teremtik elő a nyaralás költségeit. Nagy 

segítséget nyújt ebben a helyi Önkormányzat azzal, hogy nagyfokú támogatást nyújt gyermekeink 

számára. Örvendetes tény, hogy a vidéki Önkormányzatok is egyre aktívabban veszik ki részüket 

tanítványaink nyaralási támogatásában. Iskolánk alapítványa is segít a költségek enyhítésében. 

Tanulmányi munkához kapcsolódó hagyományok 

 Mindennapi munkánkat a reggeli sorakozással és közös köszönéssel kezdjük. Itt történik meg a napi 

aktualitások megbeszélése az elmúlt nap eseményeinek értékelése. A gyülekezővel és közös 

köszönéssel hangolódunk rá a tanulmányi munkára.  

 Minden év szeptemberében részt veszünk a budapesti Állatkert által szervezett ingyenes látogatási 

napon. (Fogyatékosok Világnapja) 

 A diákok munkáját, hozzáállását értékeljük és díjazzuk a Félév Diákja címmel. Az elnyeréséhez nem 

feltétel a kiváló tanulmányi eredmény, inkább a magatartás a társakhoz, a félév feladataihoz való 

hozzáállás. Iskolánk tanulói és pedagógusai javaslata alapján történik a döntéshozatal. A díjazott 

jutalomban részesül és fotóját kihelyezzük a dicsőségfalunkra. 

 Tanulóink rendszeresen indulnak a gyógypedagógiai iskolák részére rendezett megyei és országos 

sportversenyeken. 

 A természethez kapcsolódó ünnepnapokról (Föld-, Víz-, Madarak és fák napja) változatos 

programokkal emlékezünk meg. 

 Minden évben - Montágh napon - összegezzük a tanév eredményeit. Oklevéllel és jutalomkönyvvel 

ismerjük el a diákjaink éves munkáját és ekkor adjuk át az „iskola kiváló sportolója” emlékplakettet. 

A felnőtt közösségre vonatkozó hagyományok 

 Tanévnyitó értekezlet: a tanév legfontosabb feladatainak ismertetése, munkacsoportok megalakulása, 

munkaközösségek megbeszélései. 

 Az új kollégák szakmai segítése egész éves munka. Év elején minden új kollégát tájékoztatunk az 

iskola működéséről, hagyományairól és az adminisztrációs feladatokról. 

 Minden hónap utolsó szerdáján munkaértekezletet, információs értekezletet tartunk. Ennek tárgya az 

elmúlt hónap eredményeinek összegzése, illetve a következő hónap feladatainak ismertetése. Ekkor 

kerül sor az aktuális problémák megbeszélésére és a közös megoldáskeresésre. 

 Természetesen kötetlen programokra is sor kerül év közben, amelyek a kollegiális kapcsolatok 

elmélyítésére is lehetőséget adnak: a karácsonyt közösen is megünnepeljük. 

 Szervezünk tantestületi kirándulásokat, amelyek erősítik a munkatársak közötti összetartozást, 

amellyel célunk, hogy a szakmai felkészültség mellett, nevelőtestületünk együttműködő és empatikus 

közösség legyen. 

6.1.4 Az iskola hagyományos kulturális és nemzeti ünnepi rendezvényei 

Iskolánkban a nemzeti ünnepeket hagyományosan az általános iskola, a szakiskola és a foglalkoztató iskola 

tanulói és tanárai együtt készítik. Közös éneklés, táncos vagy prózai előadás - kisebb jelenetek, dramatizált 

irodalmi művek - az ünnepek legszebb pillanatai. A gyerekek szívesen szerepelnek és büszkék a 

teljesítményükre. A nagyobbak számára az ünnepély után az aktuális ünnep témájában filmvetítést, korabeli 

képek megtekintését is felkínáljuk. A Nemzeti Összetartozás Napját és a Kommunizmus Áldozatainak 

Emléknapját - rendhagyó történelemóra keretében - a felső tagozatos diákok számára rendezzük meg. Itt a 

történelmet tanító kollégák közösen beszélik meg az óra témáját és a feldolgozás módját. 
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Nemzeti örökségünk megemlékezései és ünnepei: 

o Október 6.  

o Emlékezés október 23-ára  

o Március 15. 

Tantárgyakhoz kötődő hagyományok:  

o Rajzversenyek 

o Szavalóversenyek 

o Szépíró verseny 

o Föld Napja 

Iskolai ünnepélyek: 

o Montágh Nap 

o Tanévnyitó és tanévzáró 

o Mikulás-nap és Karácsony 

o Anyák napja 

Rendezvények, ünnepségek közösségteremtő jelentőséggel bírnak, mint például: 

o az együttes élmény, 

o a minta adása, 

o a kultúra közvetítése. 

6.1.5 Iskolaszintű versenyek és rendezvények   

„Zöld”- jeles napok alkalmából - a tanév lehetőségei alapján - kerülnek az alábbi programok 

megrendezésre. 

Állatok Világnapja (október 4.) 

 Integrált vetélkedő az állatok és a természetvédelem témakörében a város általános iskolás tanulóinak 

részvételével. 

 Veszélyeztetett, kihalt állatok bemutatása. Minden osztály számára előzetes egyeztetés alapján 

kijelölésre kerül egy állatfaj, esetleg csoport. Az elkészített feladatot az osztályok az életkori és 

fejlettségi szintjüknek megfelelően, játékos és/vagy ismeretterjesztő formában mutatják be valamennyi 

tanulónk számára. 

 Kirándulás - TOTÓ kitöltés: a kora őszi időszakban kirándulás egy közeli erdőbe, ahol 

megfigyeléseket végzünk. Kérdéssor segítségével rögzítjük és értékeljük a tanulók ismereteit. 

 Rajzverseny pozitív indíttatású témák megjelölésével (pl. Miért szeretem az állatokat?). A szabadon 

választható technikával készült alkotásokat korcsoportonként díjazzuk. 

Föld Napja (április 22.) 

 A Föld problémáit, a gyerekek ötleteit is felhasználó és megoldási javaslatokat is bemutató színdarab 

előadása. 

 Interaktív előadás, amely rendhagyó, összevont környezetvédelmi óra. A tanulókkal közösen gyűjtjük 

össze azokat a környezetszennyezési tevékenységeket, amelyekkel a saját életterünket tesszük 

egészségtelenné, veszélyeztetjük a jövő nemzedékének lehetőségeit. Megbeszéljük, mit tehetünk a 

mindennapokban, hogy megelőzzük a kártételeket és megőrizzük környezetünk értékeit. 
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 Makettkészítő verseny: egy elképzelt, ideális lakóhely formálása és szemléltetése újra felhasználható 

anyagokból (pl. dobozból, kupakból, stb.). Cél a környezetszennyezés okozta károk megjelenítése 

illetve a károsodott élőhely élhetővé tétele. 

 A Föld különböző területeinek bemutatása az összes osztály aktív részvételével, kiemelten 

érzékeltetve az élővilág sokféleségében és a kulturális sokszínűségben rejlő óriási értékeket. 

Madarak és Fák Napja (május 10.) 

 TOTÓ: feleletválasztásos kérdéssor kitöltése botanikai és ornitológiai témákban, a gyerekek fejlettségi 

szintjének megfelelően. 

 Színpadi bemutató keretében madarakról szóló zenés-táncos előadás. 

 Fajfelismerő verseny, mely állatokat és növényeket bemutató képek alapján történik. A felkészülés 

határozó könyvekkel és tanári irányítással történik.  

Víz Világnapja (március 22.) 

 Levelező vetélkedők, melyek felhívják a figyelmet az ivóvízkincs és a természetes vizek 

sebezhetőségének jelentőségére. A faliújságra előzetesen kifüggesztett kérdéssorra adott válaszok 

alapján értékeljük a tanulók felkészültségét és a téma iránti érdeklődésüket. 

 Rendhagyó óra a könyvtárban a víz védelme témakörében. 
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7 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenységek helyi rendje 

A nemzeti köznevelési törvény az egész rendszer kiemelt céljaként határozta meg, hogy a nevelés-oktatás 

eszközeivel meg kell akadályozni a különleges figyelmet igénylő gyermekek, tanulók társadalmi 

leszakadását, ugyanakkor kiemelt figyelmet kell fordítani a tehetséggondozásra.  

A kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló meghatározása a 2011. évi CXC. törvény szerint: 

4. § 13. kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

b)
 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. (Ez a rendelkezés 2013. szeptember 1-jétől hatályos) 

 sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot 

igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához 

viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási 

hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy 

sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek,   

 kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag 

feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és 

felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség, 

Az iskolánk tanulónépessége 

Módszertani intézményünk iskolai intézményegysége 1-12 évfolyamos, sajátos nevelési igényű enyhe 

értelmi fogyatékos és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulókat ellátó, gyógypedagógiai nevelési-oktatási 

intézmény.  

Tanulóink a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti Tagintézménye 1. sz. Szakértői Bizottság 

javaslatai alapján kerülnek beiskolázásra. Ennek értelmében intézményünk tanulólétszáma a mindenkori 

áthelyezés függvénye.  

A 2012. december 17-én kelt Alapdokumentum értelmében az iskola alapfeladatát mindazon enyhe és 

középsúlyos értelmi fogyatékos és autista tanuló tekintetében ellátja, akik rendelkeznek a tanulási 

képességet vizsgáló szakértői bizottság véleményével. 

Jellemző, hogy a többségi általános iskolákból a sikertelen integrációs próbálkozás után túlkorosan, 

frusztráltan jelennek meg a felsőbb évfolyamokra az integrálhatónak nyilvánított tanulók. Fejlesztési 
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kilátásaikat csökkentik azok az évek, amelyben nem a megfelelő fejlesztést kapták. Feladatunk, hogy vonzó 

napirenddel megszerettessük az iskolát, a tanulást.  

7.1  Az intézmény habilitációs, rehabilitációs tevékenysége 

A sajátos nevelési igény kifejezi a gyermek képességeinek részleges vagy teljes kiesését, eltérő ütemű 

fejlődését, az életkori sajátosságainak részleges vagy teljes módosulását. Ezért a sajátos nevelési igény a 

szokásos tartalmak, eljárások és pedagógiai módszerek megváltoztatását teszi szükségessé.  

7.1.1 A fejlesztés célja 

 megelőzzük vagy csökkentsük a tanulási nehézségeket 

 megváltoztassuk a tanulók sorozatos tanulási kudarcok következtében kialakult negatív motivációját 

 megkedveltessük a tanulást 

 korrigáljuk a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült funkciókat 

 mérsékeljük a viselkedési zavarokat 

 csökkentsük a fogyatékosságukból eredő hátrányokat, a minél sikeresebb szocializáció elérése 

érdekében 

 segítsük az önálló életvezetés kialakítását 

 

Az intézményi élet valamennyi területén kiemelt figyelemmel kell kezelnünk a habilitációs - rehabilitációs 

nevelési szempontokat. Olyan pedagógiai eljárásokat választunk, amelyek alkalmazkodnak a habilitációs és 

rehabilitációs igényekhez és minden gyermek számára lehetővé teszik az optimális fejlődést. 

7.1.2 Szervezeti formái  

A habilitációs, rehabilitációs órákat gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelő vagy konduktor 

vezeti. 

A heti kötelező tanórákon túl tanulóinknak pedagógiai, gyógypedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs 

foglalkozásokat szervezünk, ahol differenciáltan, szükségleteiknek megfelelően részesülnek speciális 

fejlesztésben.  

 

A munkaközösség egységes szempontrendszert illetve felmérőlapot dolgozott ki az enyhe értelmileg 

akadályozott gyermekek vizsgálatára, amely tájékoztatást ad számunkra a tanulóink szeptemberi állapotáról.  

Ezt a felmérőlapot használjuk minden intézményünkbe felvételre került, enyhe értelmileg akadályozott, alsó 

tagozatos gyermeknél is. 

A kiértékelt eredmény pontosan tisztázza, hogy a munkacsoportban dolgozó kollégák milyen módszerekkel, 

feladatokkal, terápiás eszközökkel fejlesztik majd a résztvevő gyermekeket. Emellett az osztályfőnökök felé 

is pontos információt szolgáltatnak. 

 

A megvalósítás formái: 

 

 egyéni fejlesztés (1-3 fő),  

 kiscsoportos fejlesztés (4-5 fő), a szakvéleményben illetve a szakértői véleményben rögzített 

óraszámok szerint 

 osztálykeretben 
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Egyéni fejlesztés: 

 

A tanulók a foglalkozásokon minden esetben a szakértői bizottság véleményében meghatározott, sajátos 

nevelési igényű gyermekek oktatására vonatkozó törvényi hivatkozás alapján vesznek részt.  A fejlesztési 

területek a rehabilitációs javaslatok illetve a munkaközösség által kidolgozott állapotfelmérés során 

megállapított szükségletek figyelembevételével valósulnak meg. 

 

Kiscsoportos fejlesztés: 

 

A hasonló terápiás módszereket igénylő tanulók esetében hatékonyabban működik a kiscsoportos fejlesztés. 

Ez jó lehetőséget teremt a gyermeknek, saját képességei jobb megismerésére, az egymáshoz való 

alkalmazkodásra, a kommunikációs és szociális készségek fejlesztésére valamint húzóerőként szolgál a 

különböző képességekkel rendelkező tanulók számára. 

 

Osztálykeretben megvalósuló fejlesztés: 

 

Az osztálykereten belüli fejlesztések elsődleges célja az általános tájékozottság (időben, térben, szűkebb és 

tágabb környezetünk megismerése, megértése) kiszélesítése és elmélyítése. Másrészt a szociális (társas 

kapcsolatok), kommunikációs képességek, beszédkészség, szabálytudat, figyelem, emlékezet és 

gondolkodás fejlesztése, kihasználva az osztályközösség előnyeit.  

 

A fejlesztő munka egyéni fejlesztési terv alapján történik, amelynek lényeges eleme a szakaszos illetve 

folyamatos véleményalkotás.  

 

Ütemterv az egyéni és kiscsoportos fejlesztéshez  

Szeptember: szintfelmérések; csoportalakítások; egyéni fejlesztési tervek kidolgozása; a kijelölt fejlesztési 

területek félévenkénti felülvizsgálata 

Szeptembertől - januárig: egyéni, kiscsoportos, osztálykeretben megvalósuló fejlesztések  

Januárban: értékelések, tájékoztatás a szülők felé  

Februártól - júniusig: egyéni, kiscsoportos, osztálykeretben megvalósuló fejlesztések 

Június: értékelések, tájékoztatás a szülők felé  

7.2 Módszerek  

Életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó, az érzelmi motivációra építő, lehetőség szerint játékos formában 

történő specifikus képességfejlesztés. 

I. Kognitív fejlesztő programok    

 Sindelar 

 Meixner- féle diszlexia prevenció és reedukáció  

 Diszgráfia 

 Dékány féle diszkalkulia 

II. Mozgásfejlesztő terápiák  
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 Alapozó mozgásfejlesztés 

 TSMT mozgás-és idegrendszer fejlesztő terápiák elvégzése. 

 Kulcsár Mihályné féle mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére, oldására  

 INPP készségfejlesztő program 

III. Logopédiai terápiák  

 pöszeség,  

 dadogás, 

 akadályozott beszéd- és nyelvi fejlődés, 

 augmentatív kommunikáció 

 beszédészlelés-beszédmegértés 

 dyslexia prevenció 

 dyslexia reedukáció  

IV. Egyéb terápiák 

 Drámapedagógia 

 Kutya-gyerek kommunikációs tréning 

 Lovasterápia 

V. Konduktív pedagógia  

VI. Autizmus spektrumzavar 

7.2.1 Kognitív fejlesztő programok    

Sindelar 

Óvodás és iskoláskorú gyermekek részképességeit vizsgáló és fejlesztő kognitív terápia. 

A részképességek fejlesztését szolgáló kognitív terápia. A kognitív funkciókat gyakoroltatja az életkori 

sajátosságoknak megfelelően. Fokozatos felépítettségű, rugalmas, nyitott instrukciós rendszerű komplex 

program. A képességek minőségi elemzése által adja meg a gyermekek tanulási nehézségeire szabható 

fejlesztési stratégiát.  

A fejlesztés az ismeretszerzés legfontosabb területeire terjed ki:  

 vizuális és auditív differenciálás, alak-háttértagolás, emlékezet, 

 intermodalitás, 

 szerialitás, 

 téri orientáció. 

Tanórákon, egyéni fejlesztő foglalkozásokon és rehabilitációs órákon alkalmazzák kollégáink ezt a 

módszert. 

Meixner-féle diszlexia prevenció és reedukáció 

A diszlexia a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozó intelligenciaszinttől független olvasási és helyesírási 

gyengeséget jelent.  

Meixner Ildikó szerint: „A diszlexia viszonyfogalom: a gyermek, a vele szemben jogosan támasztott igények 

ellenére lényegesen elmarad az olvasás - írás megtanulásában. - Ez, azt is jelenti, hogy neki sokkalta több 

időre és gyakorlási anyagra van szüksége, mint egy átlagosan olvasó gyereknek.” 

A diszlexia főbb tünetei az óvodában a mozgás területén, irány és tájékozódás területén valamint beszéd 

területén figyelhetők meg. 
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Az iskolában az óvodáskorban tapasztalt nagy - és finommotorika, ritmusérzék fejletlenség, térbeni 

tájékozódás bizonytalansága, beszédzavar mellett jelentkeznek azok a konkrét akadályok az olvasás és az 

írás területén, amelyek tanulási nehézséget jelentenek a gyerekek számára.  

Tanulásban akadályozott tanulóink ugyan nem szükségszerűen diszlexiások, de náluk a diszlexia 

veszélyeztető tényezők halmozottan fordulnak elő. Szinte mindegyikükre jellemző a nagymozgások 

koordinálatlansága, motoros ügyetlenség, szegényes, szűkös szókincs, hibás beszéd, térbeni, időbeni 

tájékozódás fejletlensége, érzékelési apparátus zavarai, figyelemzavar, hiperaktivitással, absztrahálási 

képesség elégtelensége, feladattudat-gyengeség.  

A terápia legfontosabb elve a sokoldalú készségfejlesztés, az olvasás - és írástanítás előkészítése, az olvasási 

kedv felébresztése, majd ezek alapján az olvasás tanítása. 

A Meixner - módszer alapelvei: 

 Alaposan előkészíti az olvasás-írástanítást, az olvasástechnikai készségek alapos kidolgozása jellemzi. 

 A betűtanításban fokozatosan, kis lépések szerint halad, késleltetett. 

 Szótagoló, szintetikus módszer, és ez nagyon fontos a későbbi helyesírás fejlesztésénél. 

 Alapja a hangoztatás és a fonémahallás fejlesztésére épülő betűtanítás, azaz a hármas asszociáció 

(látom – hallom - mondom), minél tökéletesebb kialakítására törekszik. 

 Megelőzi a homogén gátlás kialakulását – az alakilag, fonetikailag hasonló betűket időben távol 

javasolja tanítani. 

 Intenzíven fejleszti a tanulók aktív és passzív szókincsét. 

 Sok mozgatható, manipulálható eszközt tartalmaz. 

A terápia két fő részből áll: a képesség-, készségfejlesztésből, és az olvasástanításból. 

Diszgráfia 

A diszgráfia a tanulási zavarok egy formája. Gyakran társul a diszlexiával.  

Tünetei megnyilvánulnak az íráskészség gyengeségében, valamint helyesírási hibákban. Két külön típusát 

különböztetjük meg: formai diszgráfia és tartalmi diszgráfia. 

1. Formai diszgráfia: az írás technikája nehéz a gyerek számára, a szem és kéz együttműködése 

pontatlanul, lassan ír. Az írás külalakja, íráskép csúnya, a betűk kicsúsznak a sorokból, a vonalvezetés 

hullámzó, a betűk mérete és formája változó. Gyakran javítja, áthúzza, kiradírozza a gyerek az írását. 

A diszgráfiás gyerek általában görcsösen fogja a ceruzát, rendszerint erősen rányomja a papírra. 

Tollbamondáskor gondolkodni kezd a betűk formáján, ezért lemarad, majd esetleg kapkodni kezd. A 

kapkodás miatt lehagyja a szavak, mondatok végét, vagy esetleg más, korábban elhangzott szót szúr 

be. Pontatlan a szóköz, nagybetű, írásjelek használata. 

2. Tartalmi diszgráfia: a külalak elfogadható, viszont a helyesírás nagyon gyenge. Önálló fogalmazások 

írása okoz nehézséget, a tollbamondásban sok hibát ejt, jóllehet a másolási feladatot szépen, hibátlanul 

végzi. A hosszú-rövid magánhangzókat nehezen különbözteti meg. Gondot okoz a nyelvtani 

műveletek megértése, használata. 

A diszgráfia esetében sem jelenik meg minden tünet egy gyereknél, de akár mindkét fajtája is előfordulhat 

egyetlen tanulónál. Ha mindkét fajta előfordul, akkor a diszgráfia akár írásképtelenséget is eredményezhet. 

A diszgráfia nem társul feltétlen más tanulási zavarral, ugyanakkor lehet a tüneteinek megjelenése az 

írásban. Megfigyelések szerint majdnem minden diszlexiás egyben diszgráfiás is. A diszgráfia oka (mint 

ahogy a diszlexia oka is) lehet észlelési zavar, ha a gyermek rosszul hallja a beszédet. Emellett a megkésett 

mozgásfejlődés, testtartási, vagy egyensúlyi probléma, erő adagolásának és irányításának problémája, a 
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térbeli és időbeli tájékozódás nehézsége, fejletlensége (jobb-bal összetévesztése). Fejletlen analízis-szintézis 

képesség (a szó betűre bontott elemzése, majd ismételt összeillesztése) szintén generálja ezt az összetett 

tanulási zavart.  

Dékány féle diszkalkulia 

A diszkalkulia a számolási képesség részbeni hiányát, zavarát jelenti. Diszkalkuliás az a gyerek, aki a 

matematika megtanulásához célzottan szükséges részképességei fejlődésében elmarad a többi tantárgy 

megtanulását szolgáló részképessége fejlődéséhez képest. A számolási képesség tejes hiánya az akalkulia. 

Oka:  

A háttérben általában idegrendszeri sérülés húzódik meg, melynek következtében zavart az érzékelés-

észlelés folyamata, sérült a gondolkodás, az emlékezet és a figyelem. A másodlagos számolási zavarok 

pszichikai reakcióként keletkezhetnek, stressz-hatásként, mely a számolással van összefüggésben. A félelem 

és szorongás egészen sajátos módon legátolja a számolási gondolkodást. Ha a hibázást, helytelen választ az 

osztály magatartása, a tanár, szülő stb. személye szégyellnivalónak ítéli, kinevetik, esetleg csúfolják, 

megalázzák, akkor kialakulhat a másodlagos számolási zavar. A diszlexiás gyerekek többnyire 

számolásgyengeséggel is küszködnek. Egyes gyermekekben a számolási nehézség önálló probléma lehet, 

amely csakis a számolási képességeket érinti. Ezeknek a gyermekeknek a nehézségei sokfélék és változóak.  

A hiányosságok az alábbi területeket érinthetik:  

Matematikai felfogóképesség, műveleti funkciók, a kiválasztási folyamat, folyamatos emlékezés, szóbeli 

matematikai kifejezőképesség, a matematikai meghatározások és fogalmak kifejezése szavakkal, absztrakt 

szimbolizáció, hallási, látási kapcsolódások, csoportosítási képesség, konkrét matematikai műveletek, az 

arányok megállapítása, a számok grafikus megjelenítése, a műveleti jelek alkalmazása.  

Diszkalkulia terápia: 

A gyermek jelenlegi tudásszintjét, s a már elsajátított tudásra, képességekre építjük fel a terápiás tervet, 

egészen apró lépésekre lebontva, a fokozatosság elvét különösen szem előtt tartva. A speciális diszkalkulia 

foglalkozások célja a matematikatanuláshoz szükséges biztos alapok megteremtése, a megfelelő képességek 

fejlesztése, jártasságok, készségek kialakítása, pl. érzékelés-észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, 

beszéd fejlesztése. Segítséget igényelnek saját testen, térben, síkban, időben való tájékozódásnál. Különleges 

jelentőségű a terápia során a már eddig elsajátított ismeretek, jártasságok, készségek állandó gyakorlása 

illetve beépítése az új ismeretekbe. 

7.2.2 Mozgásfejlesztő terápiák  

Alapozó mozgásfejlesztés 

Mozgásos- érzékszervi-idegrendszer fejlesztő terápia. A fejlődés kezdeti lépcsőihez tér vissza, a fejlődéstani 

fázisokat újralépi, az egyes funkciókat megerősíti és szükség szerint új idegrendszeri kapcsolatokat épít ki. 

Megalapozza a gyermek, fejlődésben elmaradt idegrendszerét és annak funkcióit, hogy ráépíthetők legyenek 

az ún. magasabb funkciók, mint pl. a beszéd, olvasás, írás.  

A terápiának fejlődéstani vezérvonala van, melyet a terápia során szigorúan be kell tartani:  

 nagymozgások,  

 rugalmasság,  

 egyensúly,  
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 mozgáskoordináció megalapozása, kifejlesztése és tökéletesítése, 

 keresztgyakorlatok,  

 finommotorika kialakítása és fejlesztése,  

 dominancia megválasztása és megerősítése. 

A terápia során fejlődik a gyermek idegrendszere, ezáltal 

 mozgása ügyesebbé válik 

 írásképe javul 

 térben való tájékozódása javul 

 olvasás- és beszédkészsége javul 

 segít a figyelemzavar leküzdésében 

 önbizalmat épít 

 magabiztosabbá válik 

A részképességek fejlesztését szolgáló kognitív terápia, amely a neurogén tanulási zavar/nehézség 

vizsgálatát és terápiáját célozza meg. A kognitív funkciókat gyakoroltatja az életkori sajátosságoknak 

megfelelően. Fokozatos felépítettségű, rugalmas, nyitott instrukciós rendszerű komplex program. A 

képességek minőségi elemzése által adja meg a gyermekek tanulási nehézségeire szabható fejlesztési 

stratégiát. Minkét korcsoport részére kidolgozott vizsgáló és arra épülő terápiás anyagot használjuk.  

A fejlesztés az ismeretszerzés legfontosabb területeire terjed ki:  

 vizuális és auditív differenciálás, alak-háttértagolás, emlékezet, 

 intermodalitás, 

 szerialitás, 

 téri orientáció 

Tanórákon, egyéni fejlesztő foglalkozásokon és rehabilitációs órákon alkalmazzák kollegáink ezt a 

módszert. 

 

TSMT mozgás-és idegrendszer fejlesztő terápia 

A Tervezett Szenzomotoros Tréning a szenzomotoros terápiák közé tartozik. Az Ayres által kidolgozott és 

világszerte széleskörűen alkalmazott - Lakatos Katalin által továbbfejlesztett - szenzomotoros szemléletű 

vizsgálaton alapul. 

A vizsgálat célja:  

 Az organikus éretlenség igazolása, a funkciók fajtájának, területének, kiterjedtségének, súlyosságának 

meghatározása. 

 A terápia előkészítése, meghatározása 5-7 éves korban preventív, 7-10 éves korban korrektív, 10 éves 

kor fölött állapotfelmérés a célja. 

A fentiek megállapítása után tudatos, pontos, célzott, intenzív terápia kezdődik a szülők bevonásával. Az 

előírt feladatok meghatározott idegrendszeri struktúrákat céloznak meg. Mindennapos gyakorlásukkal 

újraszerveződnek a kéreg alatti területek, aminek addigi deficitje akadályozta a magasabb funkciók 

végrehajtását. 

A TSMT szemlélete, hogy a tanuláshoz szükséges alap-és komplex funkciók nem javulhatnak pusztán a 

gyakorlásuk által. Szükséges a rossz működés okának felderítése, - ami organikus eredetű- és annak javítása. 
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Az idegrendszer meghatározott mértékű működésének elérése után lehet a kognitív funkciók gyakorlásába 

kezdeni, ott eredményeket elvárni. 

Ezek a deficites funkciók a motoros, pszichés-kognitív és szociális területeken jelentkezhetnek. 

 0-5 éves korig preventív jelleggel fejleszti a fenti területeket, hogy megelőzze a tanulási zavarokat, 

illetve célja, hogy minél érettebb idegrendszerrel kerüljenek a gyerekek az oktatásba. Képesek 

legyenek az iskolai tananyag befogadására, a figyelemre, az önszabályozásra. Az idegrendszeren túl 

fejleszti az alapmodalitásokat, keresztcsatorna szintet, a tanuláshoz szükséges alap,- és 

részképességeket. 

 5-10 éves kor között fejleszti a bizonyítottan részképesség zavarral küzdő gyerekeket. 

 10 éves kor fölött a vizsgálat segít a probléma feltárásában, és az adott képességekkel rendelkező 

gyermeket segít elhelyezni a neki megfelelő környezetben, és tevékenységben, segít a gyermek 

megismerésében, elfogadásában. 

A TSMT - I egyéni foglalkozás, a súlyosabb organikusan éretlen gyerekek terápiája. Intenzivitását a szülők 

bevonásával oldja meg, a betanított feladatsorokat otthon, a szülőknek kell végezni a gyerekekkel. 

Rendszeres kontrollra járva újítják fel a feladatsort. 

A TSMT - II csoportos terápia azoknak a gyerekeknek a számára, akik már képesek az együttdolgozásra, 

együttműködésre a csoportban, idegrendszerük összetettebb feladatok elvégzésére is képessé teszik őket. 

Kulcsár - féle mozgásterápia 

Carl Henry Delacato neurológus dolgozta ki a terápiát, ezt fejlesztette tovább Kulcsár Mihályné. Elméleti 

alapja, hogy a mozgásfejlődés szoros kapcsolatban áll az idegrendszer érésével, a gyermek mozgásának és 

észlelésének fejlődése egy-egy életszakaszban a központi idegrendszer egy-egy meghatározott területének 

irányítása alatt áll. Ha a mozgásfejlődés bármelyik szakasza kimarad (gurulás, kúszás, mászás, stb.) vagy 

nem gyakorlódik be eléggé, a kapcsolódó érzékelő és irányító központok nem fejlődnek, differenciálódnak 

megfelelően. Az agyi területek elégtelen, vagy nem jó működése tanulási nehézséghez, viselkedési 

problémához, magatartás zavarhoz vezethet, mert a mozgás segítségével járódnak be az idegpályák, 

fejlődnek az agyi rendszerek. 

A kidolgozott kezelés lényege az, hogy lehetővé tették a gyermekek számára, hogy a mozgás szintjén újra 

éljék életüknek egy korábbi szakaszát. Ezzel az érésben elmaradt területek lehetőséget kaptak a deficitek 

ledolgozására, a hiányok pótlására. A fejlesztésbe bekerültek új területek: a térérzékelés, az egyensúlyérzék, 

a finommozgások fejlesztésének gyakorlatsorai. 

 

INPP 

(Institute for Neuro-Physiological Psychology = Neurofiziológiai Pszichológiai Intézet, Anglia, Chester) 

A testi egyensúly uralása, a mozgáskészség fejlettségi szintje és a primitív reflexek időben megtörtént 

integrációja szorosan összefügg a tanulási készségekkel és eredményekkel – ez számos módszer által 

bizonyított, és a modern tanulási képességfejlesztésben ma már alapvetés. 

Az INPP készségfejlesztő programot 40 éve Dr. Peter Blyte és munkatársai hozták létre egyéni klinikai 

módszerként. Az iskolai keretek között csoportosan alkalmazható rendszert – vizsgáló teszteket és 

gyakorlatokat – Sally Goddard Blyte dolgozta ki 1966-ban. 

A szenzomotoros módszerek közül az INPP abban emelkedik ki, hogy gyakorlataiban a lehető 

legmélyebbről indít, az egyensúlyérzék legkorábbi stádiumát fejleszti. Célja a fejtartó reflexek korrigálása, 
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az egyenes fejtartás erősítése, a végtagok törzstől és egymástól való függetlenedése. Ezek a megfelelő 

testtartás és koordináció alapjai. 

Az iskolai gyakorlatprogram során a gyerekek a csecsemő korai természetes mozgásait járják végig a 

természetes fejlődés sorrendjében, a fennmaradt csecsemőkori reflexek gátlásával. Az így elért összehangolt 

mozgások mélyen integrálódnak, új alapot adnak a tanuláshoz és koordinált mozgáshoz. 

Az iskolai program csoportos, minden nap 10 percet vesz igénybe, és 1 tanévig tart. A feladatok elvégzése a 

gyerekek részéről fegyelmezettséget, feladattudatot, pontosságot igényel. Ezért iskolánkban ez a program 

reálisan 3-4. osztályban végezhető el, az osztályösszetételtől függően. 

Bár a tanulásban akadályozott gyerekek képességeltérése átfogó, és azok fejlesztési határai végesek, a 

szenzomotoros háttér adottságaikhoz mért rendezése az ő esetükben is arra ad lehetőséget, hogy a 

képességeiket a maximális szintig ki tudják bontakoztatni. 

7.2.3 Logopédiai terápiák 

Iskolánkban a logopédiai fejlesztés keretében elsősorban a következő területek ellátására van szükség. 

Pöszeség terápiája: A pöszeség artikulációs zavar. Pöszeségről beszélünk, ha a gyermek kiejtése eltér az 

adott nyelvi közösség artikulációs normáitól. A gyermek a hangokat torzan ejti, felcseréli vagy kihagyja. Ide 

tartozik például a köznyelvben is használt selypítés vagy raccsolás is.  

Dadogás: A dadogás, a hadarással egyetemben a beszédritmus zavarok közé tartozik. A beszéd 

folytonosságának zavara, mely a ritmus felbomlásában, a beszéd görcsös szaggatottságában nyilvánul meg.  

Akadályozott beszédfejlődés (fejlődési diszfázia): A beszédfejlődés nem egyszerűen késik, hanem más utat 

is jár be (nem elmaradásról, hanem zavarról van szó). A nyelv minden szintjét érintheti, maradványtüneteket 

okoz. Lehet szenzoros - (a beszéd feldolgozása, megértése okoz problémát) vagy motoros dominanciájú (a 

beszéd kivitelezése jelent gondot). 

Augmentatív kommunikáció: Az érhető beszéd hiánya miatt, súlyosan károsodott kommunikáció pótlására 

szolgáló nonverbális kommunikációs lehetőségeket foglalja magába. A meglévő verbális kommunikáció 

felhasználásával, a gyermek képességeihez alkalmazkodva kell kiválasztani az önkifejezést, interakciót és 

fejlődést leginkább elősegítő eszközt, technikát (jelnyelv, képjelrendszerek, elektronikus eszközökre 

telepíthető kommunikációs programok). 

Beszédészlelés és beszédértés: A beszédészlelés az a készség, mely lehetővé teszi a gyermek számára, hogy 

beszédhangokat, a beszédhangok egymáshoz kapcsolódását, hosszabb hangsorokat felismerjen, azonosítson 

és képes legyen arra, hogy az elhangzásnak megfelelően megismételje ezeket. Ennek a készségnek 

köszönhető, hogy a gyermek megtanulja anyanyelve szavainak hangzását és egyre több új szó (hangsor) 

felismerésére lesz képes. Beszédészlelési zavar esetén az olvasás, írás, idegen nyelv elsajátítása is 

nehézségekbe ütközhet. 

A beszédmegértés a szavak jelentésének feldolgozásával kezdődik. Ezt a mondatok megértése és 

értelmezése követi. A beszédmegértés a jelentések és összefüggések felismerését is magába foglalja.  

A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése célzott beszélgetések és célzott verbális feladatok 

megoldásán és gyakoroltatásán keresztül történik. Iskolás korú gyermekek esetében ez párhuzamosan 

történik az írott nyelv fejlesztésével. 
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Diszlexia prevenció: Amennyiben a gyermeknél diszlexia veszélyeztetettségre utaló jeleket tapasztalunk, 

diszlexia prevenciós foglalkozásban részesítjük. A diszlexia prevenciós foglalkozások során a gyermek 

szintjéhez alkalmazkodva alakítjuk ki az olvasáshoz és íráshoz szükséges képességeket. A foglalkozások a 

fejlesztési szükségletekhez igazodva magukba foglalhatják például a testséma, téri tájékozódás, 

hallásészlelés, figyelem, memória fejlesztését. 

Diszlexia reedukáció: A diszlexia intelligenciaszinttől független részképesség zavar, mely során lényeges 

különbség áll fenn, a gyermekkel szembeni jogos elvárások (a gyermek képességei, a neki nyújtott átlagos 

iskolai gyakorlási idő és gyakorlási mennyiség) és az olvasás-írás elsajátításában nyújtott teljesítménye 

között. A diszlexia reedukációs terápia a Meixner-módszer elvei szerint történik. 

7.2.4 Egyéb terápiák 

Drámapedagógia 

A drámapedagógia a személyiség fejlesztésének olyan módszere, amelynek során az egyén ismeretei, 

készségei, képességei, társas kapcsolatai a nevelő által irányított csoportban végzett közös dramatikus 

tevékenység révén fejlődnek. E tevékenység során a résztvevők képzeletbeli (fiktív) világot építenek fel, 

majd ebbe a képzeletbeli világba szereplőként vonódnak be. A fiktív világon belül ugyanakkor valós 

problémákkal találkoznak, s ezekből a találkozásokból valós tudásra és tapasztalatra tesznek szert.  

Jellemző tevékenységtípusai - Gavin Bolton angol drámatanár felosztásában - a következők: 

 Szabályjátékok: Céljuk a dramatikus készségfejlesztés. Rövid távú, lezárt, szabályok által 

meghatározott egyéni, páros vagy csoportos játékok. 

 Dramatikus játék: Adott kontextusban (hely, idő, szereplők, adott téma alapján) létezik. A szabályok 

közös megegyezéssel születnek. Fantáziát fejlesztő, kreativitásnak teret adó, konszenzusra nevelő 

forma. 

 Színház: A munkafolyamat célja a nézők számára készített előadás elkészítése. 

 Tanítási dráma: A tanítási drámában az érzelmi és intellektuális tanulás az együttes cél. Az átélés-

megértés- tudatosítás fázisai egymást követik. A döntési helyzeteket a tanár dolgozza ki, de a gyerekek 

döntenek.  

Iskolánkban a drámapedagógia tevékenységtípusai közül elsősorban a szabályjátékokra és a dramatikus 

játékra koncentráló tevékenység történik. 

Iskolánk alsós évfolyamán osztályonkénti bontásban valósul meg a foglalkozás. 

Kutya-gyerek kommunikációs tréning 

A kutya-gyerek kommunikációs tréning egy interaktív óra, amit kicsi óvodás gyerekektől kezdve az idősekig 

mindenki nagyon élvez. Egyrészt a játékos, élményekkel teli tanulásnak, másrészt az egyértelmű, életmentő 

mozdulatoknak köszönhetően. Az egyébként nagyon komoly téma viccesen, történetekkel fűszerezve 

hangzik el, természetesen az adott korosztály számára érthető módon. A foglalkozásokon az oktatók saját, 

jól szocializált, képzett, egészséges kutyáikkal mutatják be a kutya testjeleit és néhány vicces trükköt. 

A tréning témái: 

 Hogyan “beszélgetnek” a kutyák? 

 Miért támadhat egy kutya? 

 Mit tegyünk a különböző helyzetekben? 



Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola Pedagógiai Programja 

 

64 

 

 Hogyan védhetjük meg az életünket kutyatámadás esetén? 

A gyerekek korosztálya kifejezetten veszélyeztetett, hiszen nem ők a kutyatartók, hanem legtöbbször 

elszenvedői a felnőttek hanyagságából adódó tragédiáknak. A közhiedelemmel ellentétben az állatok nem 

kiszámíthatatlanok, sőt, éppen ellenkezőleg, aki ismeri őket, pontosan meg tudja mondani, hogy mikor, 

mire, hogyan fognak reagálni. Mi emberek vagyunk annyira tudatlanok és önzőek, hogy bár bevonszoljuk az 

állatokat a mesterkélt emberi közegünkbe, ki- és felhasználjuk őket, ám nem vesszük a fáradságot, hogy 

megismerjük csak a legminimálisabb igényeiket is. Például a kutyának alapvető igénye, hogy számára is 

érthető és mindig egyértelmű szabályok között éljen, ám legtöbbször gyerekünkként ajnározzuk őket, 

megadva nekik ezzel az összes döntési jogot bármilyen helyzetben. Mielőtt egy kutya támad, már 

számtalanszor hozott olyan döntést, amire a gazdája csak legyint és elnézi neki. Majd, amikor a kutya 

számára teljesen természetes, ám számunkra bűnös dolgot tesz: harap, rögtön ellene fordulunk és nem értjük 

hogyan is történhetett ez, hiszen mi úgy szerettük és mindent megadtunk neki! Bármily meglepő az esetek 

100%-ban az ember a felelős a kutyatámadásokért!  

A kutya-gyerek kommunikációs tréninget zárt vagy szabadtéri helyen egyszerre egy osztállyal, elvonó 

ingerek nélkül szokták tartani. A tréningen a pozitív élményszerzésen kívül életet mentő cselekvések 

megtanulása is a cél.  

Lovasterápia 

„Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik.”  

(Anatole France)  

 

 

Lovak a gyógyítás szolgálatában 

 A lovasterápia a ló, a lovaglás és a lóval való foglalkozás hatásait használja fel a terápia, a fejlesztés, a 

nevelés, a habilitáció és a rehabilitáció színterein, orvosi-, pedagógiai javaslatra, képzett 

lovasterapeuta szakember vezetésével. 

 A lovasterápia eredményességét többek között motiváló ereje adja, valamint az, hogy azon ritka 

terápiák egyike, amely szabad levegőn zajlik, természetes környezetben, és a fejlesztő, gyógyító hatása 

úgy érvényesül, hogy a páciens szórakozik, örömmel végzi a feladatokat. 

 

Alkalmazás 

A lovasterápia indikációs területe nagyon széles. Lehetőségét, szükségességét egyénileg kell elbírálnunk a 

terápiát indikáló szakember (orvos, pedagógus) és a lovasterapeuta segítségével. Elengedhetetlen a 

megfelelő alkatú, mozgású, speciálisan képzett terapeutás ló. 

A terápia során a vizuális, taktilis, akusztikus ingerek mind-mind hatást gyakorolnak az összes 

pszichomotoros területre, ezáltal a kognicióra is. Kezdeti eredmények közé tartozik a helyes testtartás 

alakulása, az egyensúly pontos megtartása, valamint a hely és helyzetváltoztató mozgás biztosabbá válása. A 

lóháton végzett feladatok egyrészt a figyelem összpontosítását, másrészt a figyelem megoszlását igénylik a 

hatékony munkavégzés érdekében, tehát ez a terápia a figyelemfejlesztés fontos eszköze is. Autista 
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gyermekeinknél megfigyelhető az utánzóképesség fejlődése, ami az ő viselkedésformáikból hiányzik. Ez 

különösen a páros feladatvégzésnél nyilvánul meg. A páros munka nemcsak az utánzás, hanem a kölcsönös 

egymásra figyelés – így az együtt végzett munkával járó élmény megszerzésének – rendkívül hatékony 

színtere. A foglalkozás ideje alatt nehézség nélkül hagyják el, vagy zárják ki viselkedésükből a bizarr 

mozgásformákat. Elképzelhető, hogy ezek a rögzült mozgások a mindennapi életben is árnyaltabbá válnak, 

vagy helyükbe kevésbé hangsúlyosak kerülnek. 

Munkánk fontos része a gyógylovaglás megszervezése, a tanulók kísérése és felügyelete mellett a 

megtapasztalt lehetőségekről és eredményekről az információk átadása erről a nagyon fontos és hasznos 

fejlesztő terápiáról.  

7.2.5 Konduktív pedagógiai nevelés  

A konduktív pedagógia egy nevelési rendszer, amelyet Pető András orvosprofesszor dolgozott ki a központi 

idegrendszer sérülése következtében mozgássérültté vált gyermekek habilitálására, rehabilitálására.  

A konduktív fejlesztés eredményesen képes befolyásolni a cerebralparetikus (központi idegrendszeri sérülés 

következtében mozgássérültté vált) gyermekek tanulási folyamatát, sokoldalú személyiségfejlődését. A 

mozgássérülésekért a különböző funkciók összhangjának hiánya, az idegrendszer sérült vagy hiányos 

működése felelős.  

A módszer alapeszméje, hogy az idegrendszer a sérülések ellenére is rendelkezik tartalékokkal, 

kihasználatlan kapacitással, új kapcsolatok kiépülésének a lehetőségével, amelyek a tanulási-tanítási 

folyamat megfelelő irányításával mozgósíthatók.  

Az összerendezett (koordinált) funkciók elérése és az idegrendszer harmonikus működése érdekében a 

konduktív nevelés során nem a sérülés vagy a gyógyítás, hanem a személyiség, a nevelés és a tanulás áll a 

középpontban.  

Intézményünkben különböző korosztályú mozgássérült gyermekeket integráltan oktatunk az enyhe és 

középsúlyos értelmileg akadályozott évfolyamokon. Konduktív tanulói csoport létrehozása az alacsony 

létszám miatt nem életszerű, de a kiegészítő habilitációs foglalkozásokon az egyéni mellett kiscsoportos 

foglalkozás is szervezhető. 

A tanulók (a szakértői bizottság szakvéleménye alapján) az osztályba sorolást követően a tanulásban,- vagy 

értelmileg akadályozottak tanmenete szerint haladnak. Ezt egészíti ki konduktív pedagógiai fejlesztésük, 

amelyet az iskola konduktorai végeznek a szükséges óraszámban. 

A konduktív pedagógiai fejlesztés célja: 

o Az orthofunkció kialakítása, ennek érdekében a változásra képes gyermek segítése. 

o Idegrendszer koordinációjának fejlesztése. 

o Sokoldalú személyiségfejlesztés: értelmi képesség, mozgás, önellátási szokások, beszédfejlesztés. 

o Helyes napirend kialakítása, életvitel programok tervezése. 

o Hely- és helyzetváltoztatás tanítása. 

o Tanulási képességet támogató területek fejlesztése: manipulációs képességek fejlesztése, helyes 

testvázlat kialakítása, szem-kéz koordináció fejlesztése. 

A konduktor feladata a gyógypedagógiai nevelés-oktatás támogatása során: 

 A mozgássérült tanuló megfigyelése, vizsgálata, egyéni fejlesztési tervének elkészítése. 

 Egyéni, vagy kiscsoportos foglalkozás tematikájának, cél- és feladatrendszerének kidolgozása, a 

tanulók fejlődését követve a terv folyamatos felülírása. 
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 Iskolai környezetben a helyváltoztatás biztonságos tanítása, ehhez szükséges segédeszközök 

beszerzése, használatuk megfelelő elsajátíttatása, az őt segítők szemléletének formálása. 

 A tanórai munka optimális körülményeinek kialakítása, a helyes testtartást biztosító speciális bútorok 

(pad, szék, lábzsámoly), segédeszközök (tapadókorongos kapaszkodó, csúszásgátlók, kapaszkodók) és 

taneszközök (nyeles olló, vastag ceruza, tág vonalközös füzet, stb.) kiválasztása, beszerzése, 

használatának megtanítása. 

 Nem beszélő gyermekek kommunikációjának segítése.  

 Az önkiszolgálás (étkezés, mosdóhasználat, öltözés, vetkőzés, felszerelés rendben tartása) tanítása, a 

tanult készségek önálló alkalmazásának biztosítása a segítők részéről is.  

 A szakorvosi és szakértői vizsgálatok, kontrollok számontartása, szükség esetén szakvélemény 

készítése. 

 Részvétel a tanuló iskolai eredményeinek értékelésében. 

 Otthon végezhető feladatok összeállítása, szülővel való megismertetése. 

 Adminisztrációs feladatok ellátása: egyéni terv, fejlődési lap, fejlődési napló vezetése. 

7.2.6 Autizmus spektrumzavar 

Intézményünkbe egyre több gyermek kerül be autizmus spektrum zavarhoz társuló - sokuknál nem 

meghatározható - értelmi sérülés miatt. Közülük többen beszélő, néhányan nem beszélő gyermekek/fiatalok.  

A hozott szakvélemény alapján soroljuk a tanulókat az adott osztályfokba. Ha nem meghatározható a 

gyermek IQ-ja, ebben az esetben az értelmében akadályozott gyermekekkel integráltan, inkluzív oktatásban 

és nevelésben részesülnek. 

Követelményszintjüket a részükre adaptált kerettanterv alapján egyéni sajátságukat figyelembe véve 

határozzuk meg: 

 Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára 

„A” és „B” változata. 

 A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja autizmus spektrum zavarral 

küzdő tanulók számára. 

Intézményünkbe kerülésükkor a gyermekekkel felmérést végzünk. 

 A felmérés területei: 

 funkcionális kommunikáció: kommunikációértés és használat 

 szociális interakciók és érzelmi reakciók 

 mozgás (nagymozgás, finommotorika)  

 viselkedésszervezés szabadidőben és más strukturálatlan helyzetben 

 akadémikus készségek 

A tanítási-tanulási folyamat tervezéséhez: 

 a szimbólumértés szintje 

 szenzoros reakciók 

 munkavégzések és munkaviselkedés 

 kognitív készségek 

 nem kívánatos viselkedések csökkentésére/megszüntetésére tervezett stratégiák 
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Az új tanulók szüleivel interjút készítünk, melynek célja a gyermek otthoni életének, szokásainak valamint a 

szülők nevelési attitűdjének és aktuális problémakörének  megismerése. 

Terápiás tervet dolgozunk ki, melyet adaptálunk a gyermek fejlettségi szintjéhez, életkorához, 

szükségleteihez és a család prioritásához.  

Az összegyűjtött információk alapján protetikus környezetet alakítunk ki a gyermek körül. Biztonságérzetük 

érdekében minél több személyre szabott vizuális támogatást és megerősítést használunk. Strukturáljuk a 

teret és az időt. 

A szülőkkel megosztjuk a hosszú és rövid távú fejlesztési tervet és - ha lehetséges - bevonjuk őket a közös 

munkába. Lehetőség szerint napi kapcsolattartásban és team munkában maradunk a gyermek nevelési 

színterén jelenlévő személyekkel (pl. a gyermek családjával és külső terápiát végző más személyekkel). 

Szükség szerint üzenő füzetet használunk.  

A gyermek, osztályon belüli tanítása az osztályfőnökkel, a gyermek egyéni terápiáját végző pedagógus 

egyeztetésével a tantárgyi követelményrendszer és az egyéni fejlesztési terv alapján a gyógypedagógiai 

asszisztens bevonásával történik. 

A terápia során különösen hangsúlyos a kommunikáció, a reciprok szociális interakció és a 

viselkedésszervezés fejlesztése, melyben elsősorban a TEACCH módszer eszköztárát alkalmazzuk: 

 Választási helyzeteket és modelleket nyújtunk, promptokat használunk. 

 Vizuális eszközöket: napirendi és viselkedési szabálykártyákat, folyamatábrákat alkalmazunk. 

 A környezetet adaptáljuk, a gyermek/fiatal érdeklődését, szempontjait követjük. 

 A prekommunikatív viselkedések „megfejtésére” törekszünk. 

 Elmeolvasást tanítunk buborékmódszerrel és képregény technikával. 

 Elősegítjük a verbalitást: mesék eljátszásával, játékra bíztatással, panelek építésével, AAK-s 

eszközökkel, emlékeztetőkkel. 

 Nem beszélő tanulóinkkal alternatív kommunikációként PECS képcserés kommunikációt és/vagy 

gesztusjeleket/nyelvet használunk, melyet a Vadaskert Alapítvány szakmai háttértámogatása mellett 

alternatív kommunikációként tanítunk. 

 Az alkalmazott eszközök: Én-könyv, napló, szociális történetek, kódos (dobozos, alaplapos) feladatok 

 Oktatási segédeszköz: F. Speirs: Ö.T.V.E.N. (Önismeret, Társas Viselkedés és Egészségnevelés) 

 

A nevelés/terápia tartalmát, menetét, ütemét és színterét (egyéni, kiscsoportos vagy osztályon belül történő) 

a gyermek/fiatal egyéni szükségleteihez és az iskola adott lehetőségeihez igazítjuk. Pl. A gyermek szakértői 

véleményében meghatározott egyéni terápiás órák az osztályban vagy a kiscsoportos foglalkozás keretein 

belül is megvalósulhatnak valamint a tanév során a gyerek haladási menetét figyelembe véve akár év közben 

is módosulhatnak. 

A szülőkkel való együttműködésre törekszünk, melynek során az otthon bevált módszer iskolai gyakorlatba 

való beépítésére nyitottak vagyunk. Mindemellett - az együttműködés elvét figyelemben tartva - az 

iskolában megtanult és a szülőkkel megismertetett módszerek (pl. AAK) otthoni alkalmazását elvárjuk.  

7.3 Habilitáció, rehabilitáció a tanulásban akadályozott tanulók általános iskolai 

tagozatán 

A tanulásban akadályozott tanulók habilitációs és rehabilitációs célú foglalkozásain a különböző lemaradást 

csökkentjük és a gyermekek személyiségfejlesztését valósítjuk meg. 
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Fejlesztési területek 

Motoros képességek 

 Szenzomotorium 

 Izomtónus, kondíció 

 Ízületi mozgásterjedelem 

 Hely-és helyzetváltoztatás 

 Koordinációs képességek (egyensúly, rugalmasság, ritmus, bilaterális koordináció, szerialitás) 

 Manipuláció 

 Testséma, térérzékelés, lateralitás, dominancia 

 Segédeszköz használat 

Kognitív képességek: 

o Érzékelés, észlelés (vizuális, auditív, taktilis) 

Figyelem 

Emlékezet 

Gondolkodási képességek 

 Alak-és tárgyállandóság 

 Csoportosítás 

 Analizálás, szintetizálás 

 Általánosítás, konkretizálás 

 Összehasonlítás 

 Kiegészítés 

 Absztrahálás 

 Szám-és mennyiségfogalom 

 Téri, idői tájékozódás 

 Szerialitás 

 Problémamegoldó gondolkodás 

Grafomotoros képességek 

Kommunikációs képességek 

 Befogadó nyelv (verbális, képi, gesztus) 

 Kifejező nyelv 

Szociális képességek 

o Étkezés 

o Öltözködés 

o Szobatisztaság 

o Viselkedés 



Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola Pedagógiai Programja 

 

69 

 

7.4 Habilitáció, rehabilitáció az értelmileg akadályozott tanulók általános iskolai 

tagozatán  

Az értelmileg akadályozott tanulók habilitációs és rehabilitációs célú foglalkozásain a különböző sérülésből 

eredő szomatikus és pszichés hátrányokat próbáljuk csökkenteni, elősegítve a szociális érést. 

A folyamatos diagnosztizálás segíti az egyéni fejlesztési program kidolgozását. 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulókkal, a pedagógiai munka teljes tartalmában rehabilitációs 

foglalkozásnak minősül. Szükség van arra, hogy egyéni vagy kiscsoportos formában, speciális egyéni 

fejlesztést is alkalmazzunk. Személyiségfejlődésüket nagymértékben módosítja a kommunikáció, a beszéd 

fejlődésének sajátos útja, a lassú tanulási tempó, a megismerési funkciók késleltetettsége. A nevelhetőség 

szempontjából egyénenként is eltérő nevelési-oktatási igények jelentkeznek fejlesztésükben, az eltérő 

adottságok miatt. A fejlesztés a meglévő képességekre épít. 

 

Habilitációs, rehabilitációs foglalkozások céljai: 

 A NAT és a kerettanterv által meghatározott területeken bővüljenek ismereteik; 

 Jussanak a tanulók magasabb szintű ismeretekhez a társadalmi integrációban, az alkalmazkodásban; 

 A társadalmi érintkezés alapvető szabályait ismerjék meg, alkalmazzák; 

 A tantervi szabályozáson túl bővüljenek ismereteik a napi tevékenységekhez, a környezethez való 

alkalmazkodáshoz; 

 Értsék a környezet fontosabb közléseit, jelzéseit, ezekre megfelelően reagáljanak, környezetükkel 

kulturált kommunikációra legyenek képesek; 

 Saját ellátásukban, a környezetük rendben tartásában vegyék ki a részüket; 

 Igyekezzenek egészségesen élni, ismerjék meg önmagukat; 

 Kerüljék a veszélyeket; 

 A munkához, az önkiszolgáláshoz való viszonyuk kerüljön az elérhető legmagasabb szintre; 

 A szabadidő eltöltésének hasznos módjait ismerjék meg, illesszék be az életvezetésükbe; 

 Tanulmányaik befejeztével a lehető legkisebb külső segítséget, gondozást igényeljék; 

 

 

A habilitációs, rehabilitációs foglalkozások feladatai: 

o képességek, készségek terápiás fejlesztése        

o eredményes személyiségfejlesztés 

o pszichés funkciók fejlesztése 

o mozgásállapot javítása 

o grafomotoros ügyesség 

o vizuomotoros stimuláció 

o érzékelés, észlelés 

o bazális stimuláció 

o figyelem 

o emlékezet 

o beszédhibák, a beszédállapot javítása 

o önkiszolgálás, önállóság fejlesztése 

 

Eljárások a célok elérése érdekében: 

 differenciálás a feladatadásban 
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 csoportbontás/differenciált csoportszervezés 

 egyéni fejlesztés 

 rehabilitációs munkafoglalkozások 

 terápiás/rehabilitációs sportfoglalkozások 

 kirándulások 

7.5 Habilitáció, rehabilitáció az autista tanulóknál az általános iskolai tagozaton 

Tartalmilag a hiányzó készségek, a másodlagos fejlődési elmaradások, másodlagos viselkedésproblémák és 

tünetek speciális ellátást igényelnek. 

 

Habilitációs és rehabilitációs fejlesztésük céljai, feladatai: 

- elemi szociális készségek kialakítása 

- figyelem, utánzás, gondolkodási készségek, énkép, önismeret fejlesztése 

- érzékszervek és testhasználat, nagy és finommozgások, testtartás, izomhypotónia korrigálása 

- elmaradt pszichoszomatikus elemi funkciók fejlesztése 

- viselkedésproblémák kezelése (dühkitörés, auto,- és heteroagresszió, sztereotip viselkedés) 

- lakókörnyezetében való közlekedés, tájékozódás tanítása, élethelyzetek begyakorlása 

- saját specifikus segédeszközeinek mindennapi használatára tanítás 

- önkiszolgálás, önellátás 

- szociális tapasztalatszerzés, társas kapcsolatok formáinak kialakítása 

- iskolában, hivatalos helyen, munkahelyen való viselkedés szabályainak elsajátítása 

7.6 Beilleszkedési és magatartási zavarok 

A beilleszkedési és magatartási zavar komplex jelenség, a személyiség problémája, amelyben értelmi, 

érzelmi és akarati tényezők ötvöződnek. A zavar létrejötte egy folyamat eredménye, melynek kezdete 

többnyire az első óvodás-iskolás években és a családi háttérben keresendő.  

 

A beilleszkedési zavarok okának ismeretében a problémákat az alábbi csoportba soroljuk: 

- pszichés zavarok (sérülékeny kudarctűrő képesség, konfliktuskezelési problémák, szabálytartás 

hiánya, illetve különböző kompenzációs mechanizmusok pl. agresszivitás 

- rossz vagy hiányos szocializáció (túlzott szeretet- és figyelemhiány, túlzott elvárások) 

 

Céljaink a zavarok enyhítésére: 

 

 Fontosnak tartjuk a nevelők hatékony együttműködését. Rendszeres, pontos információcsere 

szükséges és mindenkor azonos nevelési elvek alkalmazása. 

 Szoros, hatékony együttműködésre törekvés tanulóink családjaival. Munkánk sikerének alapvető 

feltétele, hogy a szülők ismerjék céljainkat, annak elérését támogassák. Gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelősünk megszervezi az érintett családokkal és pedagógusokkal az információcserét, melynek során 

a tapasztalatokat megvitatják és felhasználják a tanulók további fejlesztésében. 

 

A segítségnyújtás színterei: 
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o A tanórai és csoportmunkában mindenkor az egyéni képességekhez igazodó, differenciált 

munkaszervezést tartjuk szem előtt. 

o A habilitációs, rehabilitációs és felzárkóztató órák. 

o A szabadidős tevékenységek. A sport által lehetőséget biztosítunk, hogy sikerélményhez jussanak, 

önértékelésük növekedhessen, személyiségük fejlődhessen. 

o A diákönkormányzati munkában végzett segítő tevékenységek. 

7.6.1 Az agresszió kezelésének pedagógiai lehetőségei 

Az agresszió jelen van a mindennapi életünk majdnem minden területén. Az agresszió jelensége egyre 

változatosabb formában jelenik meg. Az agresszió egy fokozott energia, amely valamilyen cselekvésre 

sarkall. Megnyilvánulásai változatosak és életkortól függően eltérők. 

A komplex jelenség kezelésének fontos feltétele az, hogy rendelkezzünk minél pontosabb ismeretekkel az 

agresszió okairól, a megnyilvánulásairól, valamint az agresszió kezelésének pszichológiai és pedagógiai 

lehetőségeiről. 

Az agressziónak belső és külső okai egyaránt lehetnek. Az agresszió örökölt hajlamosságok alapján is 

létrejöhet. Belső determináltsága mellett a főszerepet a külső környezeti tényezők játszák. 

A leggyakoribb külső okok a következők: 

 az anya-gyermek kapcsolat hiánya vagy valamilyen zavara; 

 negatív családi minták; 

 a család belső patológiája; 

 a pozitív családi értékrend hiánya; 

 rideg, dresszúra jellegű, elhanyagoló nevelés; 

 kortársak által nyújtott negatív minták; 

 média által közvetített agresszió. 

A felsorolt megnyilvánulások többsége agresszív színezetű: 

o rossz iskolai magatartás 

o törvénybe ütköző cselekmények 

o tartós hazudozás 

o alkalmi szexuális kapcsolatok 

o alkohol és drogfogyasztás 

o lopás 

o képesség alatti, rossz iskolai teljesítmény (bukás, évismétlés) 

o otthoni és iskolai szabályok rendszeres megsértése 

o verekedések kezdeményezése 

 

A megelőzés leggyakoribb elemei: 

 a megfogalmazott célok és szabályrendszerünk következetes betartása 

 adaptív, minden tanulót egyenlő szempontok szerint kezelő, következetes, egységes és a 

differenciáltság szempontjaira egyaránt tekintettel lévő oktatás-nevelés 

 a személyiségfejlesztés 

 kommunikációs képesség fejlesztése 
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 konfliktuskezelő játékos foglalkozások beiktatása 

 a tanítási időt követően sportfoglalkozások szervezése 

 

A korrekció lehetőségei: 

- a zavarok korrekciója csakis a kiváltó okok részletes feltárása alapján tervezhető meg 

- az egyéni különbségek miatt, a tanulók képességeihez igazodó egyéni fejlesztési programok 

- pedagógiai többletszolgáltatások 

- diagnosztikus és segítő célú folyamatos értékelés 

 

Kiemelt feladatunk: 

 Nyugodt légkört biztosítani az intézményi élet valamennyi tevékenységterületén. 

 Szabályozott, minden pillanatban felügyelt iskolai munkarendet, életrendet biztosítani. 

 Személyre szabott pedagógiai eszközöket alkalmazni. 

 Pozitív tanulási légkört biztosítani. 

 Motiválni a tanulói aktivitást. A gyerekek olyasmit csináljanak, ami leköti őket, ami fontos 

számukra, aminek célja és látványos eredménye van, amiért érdemes küzdeni. 

 Érzelmi intelligenciát fejleszteni. 

 Hiperaktivitást és figyelemzavart kezelni. 

 Humor segítségével a gyerekek lelki egyensúlyának megteremtéséhez hozzájárulni, a feszült 

helyzeteket oldani, vidámságot fokozni, a motivációt ösztönözni. 

 Az agresszió megelőzése, csökkentése érdekében minden lehetőséget felhasználni az önkontroll, az 

önbizalom, biztonságérzet növelése, mások érzelmeinek felismertetése, saját érzelmek kifejezésének 

érdekében. 

 Fokozott figyelmet fordítani a gyermek viselkedésének minden változására, a konfliktushelyzet 

időbeni felismerésére. 

 

Nem szabad következetlenséget tanúsítanunk a nevelési módszerek alkalmazásában, mert ez egyrészt nem 

tanítja meg a gyermeket a helyes viselkedésre, másrészt aláássa a felnőtt tekintélyét. 

 

7.7  Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése  

Tanulóink mentálisan akadályozott gyermekek. Fejlődésmenetelük, személyiségszerkezetük eltér az 

átlagosan fejlődőkétől, így fejlesztésük is sérülés specifikus feltételeket igényel. 

Helyi pedagógiai programunk, ezen belül speciális programjaink, helyi tanterveink teljes programja a 

tanulási kudarcok megelőzését segítik elő. 

Célunk: 

 A pedagógiai, egészségügyi, illetve szociális irányú fogyatékosságból származó hátrányok 

csökkentése. 

 Enyhíteni mindazon zavarokat, amelyek miatt tanulóink nem tudnak osztály- vagy csoportfokuknak 

megfelelő szinten teljesíteni. 

Feladatok: 
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 Egyéni képességekhez igazodó tanulás szervezése az iskolában, az egyéni foglalkozások az alábbi 

területek fejlesztésére irányulnak: 

o kognitív funkciók 

o olvasás, írás, kommunikáció 

o mozgáskoordináció, finommotorika stb.  

o logopédia a beszédhibások számára 

o diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia prevenciós foglalkozás a szakvélemény valamint a tanév eleji 

szűrés alapján.  

 Gyógytestnevelés az iskolaorvos által kiszűrt tanulók számára. 

7.8 Intézményünkben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint 

 hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította.  

 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője – a 

gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett 

önkéntes nyilatkozata szerint – óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló 

esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán 

folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló 

is, akit tartós nevelésbe vettek. 

Szociális helyzet 

Tanulóink eltérő szociokulturális családi háttérrel rendelkeznek. A szorgalmas, a jól felkészült értelmiségiek 

és szakemberek éppúgy megtalálhatók köztük, mint a társadalom perifériáján élő, hátrányos helyzetű 

családok.  

Az esélyek kiegyenlítése érdekében számos lépés történt az elmúlt években. A szociális hátrányok 

enyhítését segítő tevékenységek jelen vannak nevelő - oktató munkánk színterein, a tanórákon és a tanórán 

kívüli foglalkozásokon egyaránt.  

 

A Köznevelési törvényben és az egyéb jogszabályokban meghatározott támogatást valamennyi tanulónk 

számára biztosítjuk így: 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 

A jogosult gyermek számára a települési önkormányzat jegyzője a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg. A jogosultság megállapítása 

során sor kerül a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatára. 

 

Kedvezményes gyermek-étkeztetés:  

a) Ingyenesen étkeznek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók 1-8. évfolyamon. 

b) Ingyenesen étkeznek a nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanulók a nappali rendszerű 

oktatásban való részvétel teljes idejében. 

c) A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként 

kell biztosítani (normatív kedvezmény) a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig. 
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Kedvezményes utazás: 

o Magyar Államkincstár Igazgatósága által kiállított hatósági bizonyítvány alapján kedvezményes 

menetjeggyel utazhat súlyosan fogyatékos gyermek kísérővel. Az utazási kedvezmény mértéke a 

helyközi közlekedésben (vasúti személyszállítás, HÉV, helyközi autóbusz, komp- és révközlekedés) 

90%-os jegy-és bérletkedvezményt, a helyi közlekedésben 100%-os bérletkedvezményt biztosít.  

o A fogyatékos gyermek ellátását biztosító gyógypedagógiai intézmény igénybevételével kapcsolatban 

felmerült utazási költségekhez támogatás jár. A felmerült utazási költség megtérítéséhez utazási 

utalvány kiállítására a Szakértői Rehabilitációs Bizottság vezetője jogosult. A szolgáltatások 

igénybevételét az intézmény vezetője az erre a célra rendszeresített utazási utalványon havonta 

igazolja. Az utazási költség megtérítését a lepecsételt, felhasznált utazási utalványok alapján az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár, illetve a megyei egészségbiztosítási pénztárak végzik. 

o A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló Kormányrendelet 90%-os utazási 

kedvezmény igénybevételét biztosítja a tanulónak és kísérőjének (akkor is, ha gyermeke nélkül utazik 

az iskolába, vagy onnan haza) a helyközi közlekedésben (vasúti személyszállítás, HÉV, helyközi 

autóbusz, komp- és révközlekedés). Az igazolást és utazásnyilvántartó-lapot az oktatási intézmény 

adja ki és az intézményvezető vagy megbízottja igazolja, hogy a kísérő a tanulóval megjelent. 

7.9 Tehetséggondozás 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről több pontjában említi a tehetséggondozást. Kiemelt 

fontosságának tartja annak iskolai kidolgozását, megvalósítását. 

 

7.9.1 Célok, feladatok és tevékenységek 

 

„ Nem az a lényeg, hogy mi hiányzik, hanem az, ami érték. Mindenki hordoz értékeket.” 

    (Kókayné Lányi Marietta)  

 

Valljuk, hogy minden gyermekben van érték. A gyakorlati tapasztalatunk azt mutatja, hogy sokkal többre 

képesek, sok esetben, mint azt gondolnánk. Bízni kell bennük és törekednünk arra, hogy az amennyi tőle 

kitelik szintre juttassuk el őket. A képességek kibontakoztatásának egyik feltétele, hogy a tanulókat 

intézménybe kerüléskor alaposan megismerjük. 

A tanulók nevelésének eszközeként alkalmazzuk a kézműves- és sporttevékenységek személyiségformáló 

erejét. Diákjaink sok esetben a sporthoz kapcsolódó foglalkozásokon, versenyeken jutnak sikerekhez. Ezek 

az élmények személyiségüket pozitív irányba mozdítják. 

Cél:  

A tehetségek szakszerű kibontakoztatása, a képességek intenzív fejlesztése, amely szolgálja a pozitív 

önértékelés lehetőségét. 

Feladatok: 

- Az adottságok korai felismerése gyermekeinknél. 

- Motivációs rendszer működtetése. 

- A foglalkozások jó hangulatúvá tétele, szeretetteljes légkör kialakítása, az egymással szembeni 

türelem elvárása. 
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- Önértékelési képesség fejlesztése azzal, hogy sohasem a „hiátusból” építkezzen. 

- Élmények, hatások tudatos, rendszeres biztosítása: „velük, általuk, értük”mindig történjen valami. 

- Megmérettetési lehetőség biztosítása szűkebb és tágabb környezetben egyaránt. 

- Olyan színvonal elérése, amellyel hatni tud a környezetére az elfogadtatásért. 

- Egészséges versenyszellem kialakítása.  

- Fejlessze alkotó- és kapcsolatteremtő képességüket, és mindösszesen segítse elő a minél 

eredményesebb társadalmi beilleszkedésüket. 

A tehetség, képesség kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik: 

 Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése. 

 Sportkörök széles választéka. 

 Iskolai versenyek, vetélkedők, bemutatók (sport, kulturális). 

 Iskolán kívüli sport- kulturális versenyeken, rajzpályázatokon való megmérettetés. 
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8 A teljes körű egészségnevelés iskolai programja 
 

„Az egészségre ügyelni az élet legnagyobb nehézsége.” 

(Platon) 

 

Az egészséges életmódra nevelésben óriási felelősség és számos feladat hárul iskolánkra. Az egészségügyi 

ismeretek, az egészségügyi kultúra fejlesztése az általános műveltség szerves részét képezik.  

Az egészséges életmód legfontosabb elemei: 

 

Mozgásra ösztönző környezet 

Sportolási lehetőségek 

Tevékenységek szervezése 

Mozgáskultúra 

Egészséges ételválaszték  

Kiegyensúlyozott étkezés  

Ételek és italok minősége 

Étkezési kultúra 

 

 

 

 

Mozgás 

 

Felelősség 

Önismeret 

Mérséklet 

Rendszeresség 

Táplálkozás  

 

  

Testápolás 

 

Lazítás 

Higiénés szokások javulása 

Testápolási kultúra  

Arányos terhelés 

Közösségi támogatás 

Szabadidős kultúra 
 

8.1 Az iskola célja 

Az „egészség” mint életvezetési érték a tanórán belül és azon kívül a szabadidős programok középpontjában 

álljon, hozzájáruljon a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez. Járuljon hozzá életmódjuk, szokásaik 

kialakításához. Fejlődjön beteg, sérült embertársaik iránti elfogadó és segítőkész magatartásuk. 

8.2 Az iskola feladata  

 Segítsük tanulóinkat az egészséges életmód kialakításában, egészséges testi, lelki és szociális 

fejlődésében. 

 Az egészség megvédésére vonatkozó közérthető ismeretek átadása, az egészségvédő lehetőségek 

bemutatása példamutatással. 

 Motiváljuk őket az egészségvédő magatartás szabályainak megtartására. 

 Adjon ismereteket a betegségek, balesetek, sérülések elkerülésére, az egészség megőrzésére. 

 Meg kell tanítani a gyerekeket arra, hogy önálló felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra 

vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani. 

 Kiemelt feladatunk: 

 hogy a gyerekeket – különösen a serdülőket – a káros függőséghez vezető szokások (dohányzás, 

alkohol- és drogfogyasztás, helytelen táplálkozás) kialakulásának megelőzésére neveljük. 

 elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátíttatása 

 Az iskolai erőszak megelőzése 
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8.3 Helyzetelemzés 

8.3.1 A társadalmi környezet és a családok jellemzése a diákokkal kapcsolatos 

megállapítások  

Valamennyi tanulónk értelmileg sérült, kisebb hányaduk hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű.  

Az iskolánkba járó gyermekek egy része roma származású, közülük néhányan rendszertelenül járnak 

iskolába. Szocializációjuk sajátos problémát és feladatot jelent nevelőmunkánkban. 

8.3.2 A humán erőforrás jellemzői 

Az egészségnevelési témakörök feldolgozásakor különféle módszereket alkalmazunk: 

A megfigyelés, mint módszer hangsúlyos szerepet kap. Ügyelünk arra, hogy a megfigyelések a korábbi 

ismeretekből induljanak ki, hogy a különböző forrásokból szerzett ismeretanyagot is bekapcsolják, 

integrálják, fejlesszék a tanulók gondolkodását, s a valóság megfigyelése legyen az elsődleges 

ismeretszerzési forrás. 

A szerepjáték lehetőséget kínál a problémás élethelyzetek megjelenítésére. Előnye, hogy segít a tanulóknak 

az önmegismerésben, felfedezhetik érzéseiket, belső gondolatvilágukat, cselekedeteik, tetteik 

mozgatórugóit. 

A felsorolt módszerek jól mutatják a tanár irányító, értékközvetítő szerepét. A megfelelő ismereteket a 

pedagógusnak kell közvetítenie, de a pozitív beállítódásoknak, magatartásformáknak, helyes szokások 

kialakításának be kell épülnie a tanulók életstílusába. 

8.3.3 Segítő kapcsolatok  

Intézményen kívüli segítők 

Szervezet neve Címe Kapcsolattartó neve Milyen témában segíthet? 

Gödöllői Forrás 

Szociális segítő és 

Gyermekjóléti Központ 

Gödöllő, 

Ganz Á. út 7. 

Tóth Tibor konzultációk, információk,  

Jelzett eseteknél felveszi a 

kapcsolatot a családdal. 

PM Kormányhivatal, 

Gödöllői Járási Hivatal 

Gyámügyi Osztály 

Gödöllő, 

Szabadság tér 7 

Tóth Tibor 

Dr. Bucsyné Prém 

Katalin 

Jelzett eseteknél felveszi a 

kapcsolatot a családdal. 

Máltai Szeretetszolgálat 2100 Gödöllő, Palota 

kert 2/A 

Dr. Bucsyné Prém 

Katalin 

Hajdu Tiborné 

Utazási támogatás 

Gödöllői 

Rendőrkapitányság 

2100 Gödöllő, Petőfi S. 

u. 6-10. 

Tóth Tibor 

Hajdu Tiborné 

Bűnmegelőzési program 

Iskolarendőri tevékenység 
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Intézményen belüli segítők 

Név Foglalkozás Milyen témában segíthet? 

Dr. Kiss Anna Iskolaorvos Kötelező szűrések, védőoltások 

Kissné Deli Mária 

Kovácsné Sorger Katalin 

védőnők Szűrések, felvilágosító foglalkozások 

Tóth Tibor  Iskolai gyermekvédelmi felelős Jelzett esetekben a segítő intézményekkel 

kapcsolatfelvétel, nyilvántartás készítése 

 gyógypedagógusok,  

konduktorok,  

gyógytestnevelő 

Tanulói képességvizsgálatok, egyéni 

fejlesztés 

 

 

A prevenciós tevékenység belső segítői és területei 

 

Alsós és felsős osztályfőnökök Az alsó tagozaton környezetismeret órán, a felső 

tagozaton osztályfőnöki és biológia órán foglalkozunk a 

személyi tisztaság és egészséges öltözködés témával. 

Egészséges életmódra nevelés, pozitív minták 

közvetítése. 

7. és 8. osztályban osztályfőnöki órákon a drogprevenció, 

mint kötelező témakör feldolgozása. 

8.3.4 Állapotfelmérés 

Közegészségügyi feladatok 

Területek      Megállapítások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közétkeztetés 

 

Iskolánk épületében melegítőkonyha működik. 

Az ebédlő 40 gyermek befogadására alkalmas és 

biztosítja tanulóink számára a kulturált étkezési 

lehetőséget.  

Tekintettel van a különböző ételintoleranciában 

szenvedő tanulók igényeire. 

 

Iskolaorvosi ellátás 

 

Iskolaorvosunk évente egyszer végzi el az alábbi 

szűrővizsgálatokat: pszichomotoros fejlődés, 

érzékszervi működés, mozgásszervek 

működésének ellenőrzése, golyvaszűrés, 

vérnyomásmérés, BCG-heg ellenőrzése. Az 

adatokat a tanulók iskolai törzslapján rögzítik. 

Fogorvosi szűrésre, kezelésre évente 2 

alkalommal megyünk. 

 

Balesetmegelőzés, munkavédelem 

 

A tanév elején minden osztályfőnök ismerteti az 

iskolában érvényes balesetvédelmi előírásokat. 

A pedagógusok minden évben kötelező orvosi 

ellenőrzésen vesznek részt. 
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Testnevelésre vonatkozó állapotfelmérés  

 

Területek Megállapítások  

 

Gyógytestnevelésben részesülők 

 

Általános iskola, Szakiskola  

Könnyített testnevelésben részesülők Általános iskola, Szakiskola 

Felmentett tanulók száma Évente változó 

 

Testi fejlődés mérési eredményei Antropometriai mérések. Az eredményeket az 

iskolaorvos tartja számon. 

A tanulók mozgásfejlődésével, állóképességével 

kapcsolatos módszerek 

A kondicionális és koordinációs képességek 

folyamatos ellenőrzése. 

Mérés helye (osztály, csoport,) 

 

Általános iskola, Szakiskola 

A gyermek és ifjúságvédelem adatai 

Veszélyeztetett tanulók száma  Évente változó 

Intézmény intézkedései Intézményen kívüli segítőkkel való 

kapcsolatfelvétel/kapcsolattartás. 

A habilitációs/rehabilitációs fejlesztés területei 

Végzettség Fejlesztési terület 

gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, tanító 

Komplex képességfejlesztés 

Logikai készségek fejlesztése 

Beszédfejlesztés 

Személyiségfejlesztés 

Szociális kompetencia fejlesztése 

Önkiszolgálás fejlesztése 

Kreativitás fejlesztése 

 

gyógypedagógus, gyógytestnevelő 

Sindelar képességfejlesztés, terápia 

Meixner-féle diszlexia prevenció, terápia 

Alapozó terápia 

TSMT terápia 

Kulcsár Mihályné-féle mozgásfejlesztés 

IMPP terápia 

Gyógytestnevelés, gyógyúszás 

Autizmus specifikus fejlesztés, terápia  

 

konduktor Mozgásfejlesztés 

logopédus Pöszeség 

Dadogás 

Akadályozott beszéd- és nyelvi fejlődés 

Augmentatív kommunikáció 

Beszédészlelés-beszédmegértés 

Dyslexia prevenció 
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A prevenciós munka érintettjeivel kapcsolatos megállapítások  

Érintettek Megállapítások Pedagógusok prevenciós munkája 

Szülők Tanulóink szüleinek egy része 

túlzottan féltő, egy része elhanyagoló 

magatartást tanúsít. Nagyobb részben 

egészséges hozzáállást tapasztalunk. 

Nevelési tanácsokkal segítjük/támogatjuk meg 

egészséges hozzáállásukat. 

Diákok Iskolánkban nem jellemző a deviáns 

viselkedési forma. Egy-egy esetben 

találkozunk a tolerancia hiányával, 

agresszivitással, trágár beszéddel. 

Tanóráikon alkalmazott módszerek: 

figyelemfelhívás, beszélgetés, önértékelés, 

szituációs játék, filmvetítés.  

Kiemelten fontosnak tartjuk a pozitív tanári 

példamutatást. 

8.4 Célmegfogalmazás 

Az iskolai egészségnevelés célja, hogy az élet minden területén már gyermekkorban kialakítsuk, illetve 

folyamatosan erősítsük a saját fizikai állapotért felelősséget vállaló magatartást. Az egészségnevelés során a 

tanulót olyan gyakorlati tudáshoz kell segítenünk, amelyek használatával saját egészségét képes megőrizni. 

Törekednünk kell arra, hogy az egészségfejlesztéshez kapcsolódó témákat és tanórákat összekapcsoljuk. 

 

Az egészséges és a felnőtt életre való felkészítésnek az élet minden területét fel kell ölelnie: 

 egészséges táplálkozás, 

 testápolási szokások, 

 rendszeres testmozgás, 

 függőségre vezető szokások (cigaretta, alkohol, drog) kerülése, 

 harmonikus emberi kapcsolatokra való törekvés (konfliktuskezelés és kommunikáció), 

 átgondolt szexuális magatartás, 

 családi életre nevelés, 

 szándékos és véletlen balesetek megelőzése. 

Az iskolai egészségfejlesztés eredményességében és a tanulók egészségtudatának megszilárdításában fontos 

szerepet játszik: 

- az iskolai és iskolán kívüli nevelés, 

- a prevenció, 

- a pozitív énkép kialakítása, 

- az egészséges életstílus-modell megteremtése, 

- hatékony kommunikáció (empátia, tolerancia), 

- konfliktuskezelési technikák, 

- felnőttek példamutatása, 

8.4.1 Az egészségnevelő munka célja 

Rövidtávú (éves) célok: 

o A gyermek ismerje meg önmagát, testének működését, tudja azt, hogy az egészségének megőrzése 

fontos. 
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o Tanulóink legyenek tisztában az életkoruknak megfelelő egészséges életmód kritériumaival (elegendő 

alvás, pihenés, egészséges étrend, mozgás fontossága). 

o Az egészségre ártalmas szokások és környezeti hatások megismertetése, drogprevenció különös 

tekintettel a serdülő korosztálynál. 

o Diákjaink legyenek toleránsak, segítőkészek beteg vagy sérült társaikkal szemben. 

Középtávú célok: 

o Tanulóinkban alakuljon ki az egészséges életmód iránti igény és használjanak fel minden korábban 

megszerzett ismeretet, hogy egészségüket megőrizzék. 

o A rendszeres testedzéssel valósuljon meg a mozgás szeretete. 

o Ismerjék fel és utasítsák el az egészségkárosító tényezőket (drog, alkohol, dohányzás, stb.), 

tájékozódjanak a segítő intézményekről, szervezetekről. 

o Alakuljon ki a tolerancia és empátia képessége nem egészséges embertársaik iránt. 

o Önmaga és környezete iránt igényes, testileg és lelkileg egészséges szemléletet sajátítson el. 

8.5 Az egészségnevelési tevékenység színterei és módszerei 

Az iskolai egészségfejlesztés történhet: 

 osztályfőnöki, környezetismeret, biológia, kémia, magyar nyelv és irodalom, testnevelés órán, 

 alkalmi esemény (sportnap, stb.), 

 kiscsoportos megbeszélések, 

 sportkör,   

 egyéb lehetőségek (bemutató, filmvetítés, előadás, felvilágosítás) keretei között. 

 

Tanórán kívüli egészségnevelő módszerek alkalmazása 

 plakátok és versenyfeladatok készítése iskolai rendezvényekhez, vetélkedőkhöz, 

 játékok szervezése, 

 fejlesztő eszközök használata, 

 az érzékszervek működésének finomítása, 

 mozgáskoordinációs képességek javítása. 
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8.5.1 Tanórai tevékenységek, módszerek 

Nevelési szakasz Tanóra megnevezése Tartalom Módszer 

Előkészítő - alapozó 

szakasz (6-10 éves 

korig) 

környezetismeret, 

magyar,  

technika, életvitel és 

gyakorlat,  

testnevelés,  

mindennapi 

élethelyzetek 

 

 évszaknak és alkalomnak megfelelő 

öltözködés, 

 rendszeres és alapos tisztálkodás, 

 egészséges és kulturált étkezés, 

 helyes napirend kialakítása 

 családi életre nevelés 

 kielégítő alvás fontossága 

 az egészséges test fontosságának 

felismerése, helyes testtartás 

kialakítása 

 a testi készenlét elemeinek 

megtanítása (bemelegítés) 

 fizikai aktivitás szerepe 

beszélgetés, 

szemléltetés, 

cselekedtetés, 

megfigyelés,  

osztályra szabott 

házirend, 

irodalmi alkotások 

feldolgozása, 

figyelmeztetés 
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Nevelési szakasz Tanóra megnevezése Tartalom Módszer 

Gyakorló - fejlesztő 

szakasz (11-23 éves 

korig) 

 

természetismeret,  

földrajz,  

biológia,   

kémia,  

informatika, 

technika, életvitel és 

gyakorlat, 

testnevelés,  

osztályfőnöki óra 

 

 

A kulturált külső megjelenés 

összetevőinek tisztázása 

 helyes testápolás, 

 az egészséges táplálkozás szerepe a 

serdülőkorban. 

A testi átalakulásra való felkészülés 

 ritmus és mozgáskultúra 

fejlesztése, 

 fizikai állóképesség, erőnlét 

továbbfejlesztése, 

 lazítási technikák, helyes 

légzéstechnika gyakoroltatása, 

 szexuális érés okozta változások 

tudatosítása. 

Segítségnyújtási képességek 

fejlesztése 

 elsősegélynyújtáshoz szükséges 

ismeretek elsajátítása, 

 egyszerűbb betegségek felismerése, 

önismereti feladatok 

Családi életre nevelés 

 empatikus készségek fejlesztése, 

 toleranciára nevelés 

Egészségkárosító tényezők 

elutasítására nevelés (drog, alkohol, 

dohányzás, stb.) 

frontális és önálló 

munka,  

témafelvetés,  

problémafelvetés, 

beszélgetés,  

bemutatás, 

magyarázat, 

tanári/tanulói előadás, 

filmfeldolgozás, 

külső előadó hívása 

 

A testnevelés órák rendje: 

Az egészséges tanulókat a testnevelés óráról átmeneti időre is csak az iskolaorvos mentheti fel szakorvosi 

vélemény alapján. A tanuló részt vesz a tanórán, de nem dolgozik. A tanulók egy részének egészségi 

állapota indokolhatja, hogy az iskolaorvos könnyített vagy gyógytestnevelési foglalkozást írjon elő a 

számukra. A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz ugyan az óratervi testnevelés órán, de 

bizonyos mozgásokat és gyakorlatokat állapotától függően nem kell végrehajtania. Az iskolaorvos által 

gyógytestnevelési foglalkozásokra utalt tanulóknak kötelező a megjelenés és az aktív részvétel.  

A testnevelést tanítók a mindennapos munka során: 

 fejlesztik a motoros és koordinációs képességeket az életkori sajátosságokhoz igazítva; 
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 alkalmazzák a tartásjavító gerinctorna gyakorlatait; 

 ügyelnek a sportjátékok, az atlétika, a torna gyakorlatanyagának tervszerű, folyamatosan kontrollált, a 

„fair play” szellemében történő végrehajtására; 

 figyelemmel kísérik az alapvető testápolás, öltözködés és egyéb higiénés normák betartását  

 előtérbe helyezik a mozgásból eredő esztétikum, örömszerzés funkcióit; 

 felhívják a figyelmet a sportból eredő balesetveszélyekre, sérülési lehetőségekre, illetve ezek 

megelőzésének lehetőségeire 

 

Mérési területek  

A tanulók fizikai állapotának és edzettsége vizsgálatának törvényi háttere:  

- 2011. évi CXC. törvény 80. § (1)  az oktatásért felelős miniszter az országos mérési feladatok 

keretében gondoskodik a nevelési-oktatási intézményekben a tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének vizsgálatáról.  

- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 81. § (1) Az iskola a pedagógiai programjában meghatározott 

mérési időszakban és mérési módszer alkalmazásával tanévenként, valamennyi évfolyamára 

kiterjedően, a nappali oktatás munkarendje szerint felkészülő tanulók részvételével megszervezi a 

tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát. (2) Az (1) bekezdés szerint 

lefolytatott mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző pedagógus a mérésben érintett 

tanulónként, osztályonként és évfolyamonként rögzíti, az eredményeket a testnevelés tantárgyat tanító 

pedagógusokkal közösen elemzi és meghatározza a tanuló fizikai fejlődése szempontjából szükséges 

intézkedéseket. 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (9) bekezdése szerint az iskola az 

oktatásért felelős miniszternek a tanév rendjéről szóló rendeletében meghatározott mérési időszakban, 

tanévenként megszervezi - a felnőttoktatásban és az 1-4. évfolyamon tanulók kivételével - a tanulók 

fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát azokon az évfolyamokon, ahol a testnevelés 

tantárgy tanítása folyik. 

„Az egészség a jó testi, lelki és szociális közérzet állapota, amely nemcsak a betegség és más testi- lelki 

zavarok hiányát jelzi, hanem jogot is az egészségre (az egészség létezéséhez), a lehető legteljesebb jó 

közérzetre.”  

(Egészségügyi Világszervezet) 

Az utóbbi évek vizsgálatai azt mutatják, hogy a gyerekek egészségi állapota fokozatosan romlik. Az 

általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetőek az egyes képességek területén 

mutatkozó hiányosságok. Ezért célunk: az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, 

egészségmegőrző szerepének népszerűsítése, és tudatosítása az iskoláskorú fiatalok körében. 

A mérések megvalósításának módjai: 

 A teszt-vizsgálat értéke és hatékonysága nagymértékben a szigorú gyakorlati végrehajtáson és a 

tanulóknak a testnevelő tanártól kapott motiváltságán múlik. 

 A vizsgálatot a testnevelés munkaközösség szervezi meg és jelöli ki a testnevelést tanítót, aki elvégzi 

az adott osztályban. 

 A teszteket évente egyszer, a miniszter által meghatározott időszakon belül, a munkatervben 

megtervezett időpontban kell végeztetni. 
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 A motiváció növelése miatt rendkívül fontos, hogy a teszt levezetője tisztában legyen, miért 

végeztetjük el a teszteket és hogyan értelmezzük az eredményeket. 

 Az összehasonlíthatóság érdekében a tesztek végrehajtási körülményeinek hasonlónak kell lenniük 

minden diáknál, minden részletben (helyszín, eszköz, hőmérséklet, stb.). 

Iskolánkban korábban egyszerű vizsgálati módszerként a terhelhetőség/egészség szempontjából 

leglényegesebb kondicionális képességek méréséhez a HUNGAROFIT módszert alkalmaztuk, kiegészítve 

általunk fontosnak tartott feladatokkal.  

A 2014/2015. tanévtől kötelezően került bevezetésre a NETFIT program, amely objektív és egységesen 

elfogadott módszer a fizikai képességek mérésére. A NETFIT legfontosabb újdonsága, hogy 

egészségközpontú értékelési rendszer. Az egészség szempontjából meghatározó kritériumok szerint méri az 

egyes tanulók állóképességét, testösszetételét és tápláltságát, a vázizomzat fejlettségét, hajlékonyságát. A 

teszt tudományos alapokon, előre meghatározott fittségi értékekhez képest minősíti a diákok állapotát. 

Eszerint a mérések eredményei alapján a tanulók megtudhatják, hogy fittségük fejlesztésre szorul-e vagy az 

egészségzónába tartozik. Az intézmény által elért és rögzített eredmények lehetőséget teremtenek az egyes 

tanulói csoportok, osztályok fizikai fittségének megállapítására, nyomon követésére is, a tanuló, a szülő és a 

fenntartó felé történő adatközlésre, vagy országos szintű állapotmegítélésre. Az adatok intézményi 

felhasználása iránymutatást adhat az iskola egészségfejlesztési programunkhoz. 

Jellemzői: 

 A tesztrendszer terhelhetőséggel/egészséggel összefüggő objektív mérés. 

 A tanulók valamennyi tesztet testnevelési / sportfelszerelésben hajtják végre. 

 Valamennyi tesztet, ha erre lehetőség van, jól szellőző, nagy teremben, pl. az iskola tornatermében 

vagy sportcsarnokban célszerű elvégeztetni. Sportcipő szükséges a futással és ugrással járó tesztekhez. 

 Minden tesztre vonatkozóan külön utasítások vannak, amelyeket gondosan kell tanulmányozni minden 

testnevelőnek, hogy a vizsgálat pontos legyen. 

 A tesztek között a tanulók pihenjenek. 

 A tanulók nem próbálhatják ki a teszteket előre, kivéve, ha a teszt végrehajtási utasításában nincs erre 

külön utalás. 

 A mérések során fontos bátorítani a tanulókat. A mérés vezetője ösztönözze őket a mért képességnek 

megfelelő, pontos, gyors és egyenletes tesztvégrehajtásra. 

Sikerkritérium: 

 Váljon igényévé a folyamatos fejlődés, az egészséges életmódra való törekvés! 

 Váljon igényévé a rendszeres testmozgás! 

 Alakuljon ki közöttük az egészséges versengés, ami által jobb teljesítmény elérésére lesz képes! 

 Érezze, hogy a mozgás által jobb lesz a közérzete! 

 Érezze, hogy a jobb eredmények egészségére és közérzetére pozitív hatással vannak! 

 Érezze, hogy a saját fizikai fittness-szintjének megismerése által fejlődik saját önértékelése! 

 A mérések által a tanár/tanító és a szülő is jobban odafigyelhet a tanulóra, így a tanuló a folyamatos 

segítségadással könnyebben fejlődhet. 

 Megteremtsük a lehetőséget arra, hogy döntéseket hozzanak személyes egészségükkel kapcsolatban, 

valamint, hogy megőrizzék és fejlesszék a biztonságos és egészséges fizikai környezetüket! 
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8.5.2 Tevékenységi formák az egyéb foglakozásokon 

Védőnő egészségfejlesztő munkája az iskolában 

Cím Célja Módszer Osztály 

Személyi 

higiéné 

 A tanulók ismerjék meg a megfelelő testi és 

ruházati tisztaság fontosságát. A higiénián 

túl, az évszaknak megfelelő öltözködés 

fontosságát.  

 Sajátítsák el a tisztálkodási eszközök 

megfelelő kiválasztását. (A tisztálkodás 

nem fürdőszoba függő.) 

PowerPointos 

előadás 

minden 

tanuló 

Egészséges 

táplálkozás 

 

 Célunk a felnövekvő nemzedék táplálkozási 

szokásainak befolyásolása a túlzásba vitt, 

vagy éppen egyoldalú étkezés nyomán 

kialakuló betegségek bemutatásával 

A táplálkozással 

összefüggő tudásuk 

összegyűjtése, 

rendszerezése, 

összegzése a táblán. 

5. osztály 

Serdülőkori 

változások 

 

 

 

 

 

Káros 

szenvedélyek 

prevenciója, 

főként a 

dohányzás 

 A tanulók ismerjék meg a testükben 

végbemenő változásokat, ismerjék a kórós 

eltéréseket, tudják kezelni az felmerülő 

problémákat 

 Tudjanak segítséget kérni a szülőktől, a 

pedagógusoktól és a szakemberektől. 

 

 A tanulók tudjanak nemet mondani. 

 Ismerjék az egészséges légző rendszerben 

és a testben létrejövő káros elváltozásokat.  

      Hogyan védekezhetnek a passzív 

dohányzás ellen 

 

 

 

 

előadás; 

rajz, illusztrációk; 

felmerülő problémák 

megbeszélése; 

 

A dohányzás káros 

hatásainak 

kiemelése. A 

tanulókkal 

összegyűjteni, 

rendszerezni, az 

általuk ismert 

cigarettából 

felszabaduló 

anyagokat és azok 

hatásait. 

6. osztály 

Családi életre 

nevelés, 

szexualitás. 

Család 

tervezés 

(negatív) 

 Felelősségteljes szexuális magatartás 

kialakítása az egyén és a leendő utódok 

egészsége érdekében.  

 A tanulók ismerjék meg a különböző 

fogamzásgátló módszereket, azok 

megfelelő használatát és 

hozzáférhetőségeit.  

 A gyermekvállalást felelősen tervezzék. 

Tudatosodjon bennük, hogy az abortusz 

nem fogamzásgátló módszer. 

videofilm vetítés, 

kiegészítő 

információk 

előadása; eszközök 

bemutatása; 

felmerülő kérdések 

megválaszolása; 

8 - 12. 

osztályok 

 

Iskolai bűnmegelőzési tanácsadó bűnmegelőzési munkája  

Cím Célja Módszer Osztály 

Erőszak, 

agresszió 

A tanulók ismerjék meg az iskolán belüli és 

azon kívüli erőszakos magatartások jogi és 

egyéb következményeit. Hová vezethet egy 

„diákcsíny”-nek induló verekedés. Kiből lesz 

Előadás, a gyerekek 

bevonásával.  

„Jó hecc” című 

kisfilm levetítése, az 

6-12 osztály 
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Cím Célja Módszer Osztály 

elkövető, kiből lesz sértett. Fogalmak 

tisztázása. Milyen rendőrségi eljárást von maga 

után egy testi sértés. 

abban történtek 

megbeszélése.  

Internet 

veszélyei 

Az internetről általában, hasznos és veszélyes 

oldalai, hatásai. Közösségi oldalak (facebook) 

veszélyei. Mire figyeljünk az ilyen oldalak 

használata közben, különösen a személyes 

adatokkal kapcsolatosan. Milyen 

bűncselekményeket lehet elkövetni, ill. milyen 

bűncselekmények áldozatai lehetnek az 

interneten.  

Jogi következmények felvázolása.  

 

Előadás, a gyerekek 

bevonásával.  

„Chat” című kisfilm 

levetítése, az abban 

történtek 

megbeszélése 

A felmerülő 

problémák 

megbeszélése. 

6-12 osztály 

Kábítószer 

drog- 

prevenció 

 

 

A tanulók ismerjék meg a kábítószer és a drog 

fogalmát, a két fogalom közötti különbséget. 

Tudják melyek a legális, illegális drogok, 

milyen hatásai vannak a szervezetre. Téves 

eszmék eloszlatása, minden kábítószer 

használata függőséghez vezet.  

Jogi következmények, milyen rendőrségi 

eljárást von maga után, ha valaki „csak” 

használja, vagy ha valaki terjeszti is. Hová 

vezet a kábítószer használata.  

Előadás, a gyerekek 

bevonásával.  

„Szer-telen ifjúság”, 

„Csak még egy kör” 

című kisfilmek 

levetítése, az abban 

történtek 

megbeszélése 

A felmerülő 

kérdések 

megválaszolása.  

6-12 osztály 

Bűncselek- 

mények 

felismerése 

A tanulók ismerjék meg, hogy különböző 

cselekedeteik milyen következményekkel 

járnak. Az úgynevezett diákcsíny is lehet 

bűncselekmény. Ismerjék meg a 

bűncselekmények elkövetési magatartásait. 

Elkövető, felbujtó, bűnsegéd közötti 

különbségek megismerése.  

Jogi következmények megismerése.  

Teszt kitöltése, a 

végeredmény 

megbeszélése.  

A felmerülő 

kérdések 

megválaszolása. 

6-12 osztály 

 

Kockázat, 

döntés, 

következmény 

Fogalmak tisztázása. A tanulók legyenek 

tisztában azzal, hogy minden döntésünkben 

kockázat rejlik, és döntéseinknek 

következménye van, mely lehet pozitív és 

negatív. Melyek a jó és rossz döntések. Hogyan 

tudunk jó döntést hozni.  

Milyen jogi következményei lehetnek a rossz 

döntéseknek.  

Előadás, a gyerekek 

bevonásával.  

„Hiszem, ha látom” 

című kisfilm 

levetítése, az abban 

történtek 

megbeszélése 

A felmerülő 

kérdések 

megválaszolása. 

6-12 osztály 

 

A közegészségügyi szabályok, feltételek biztosítása és betartatása az intézményvezetés feladata. Az oktatási-

nevelési tevékenység közegészségügyi normáinak betartása (tanulók terhelése, szabadidőigény 

figyelembevétele, szabadidő-eltöltés módszerei, iskolai helyiségek rendje, stb.) pedig minden pedagógus 

feladata. 
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9 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos 

iskolai terv  

9.1 Elsősegélynyújtást oktató pedagógusok továbbképzése  

A továbbképzés célcsoportja: bármely pedagógus.  

A továbbképzés végére a résztvevők legyenek képesek:  

 baleseti helyzetek felismerésére, azok ellátására, segélyhívásra;  

 társszervezetekkel kapcsolat felvételre;  

 baleseti szimulációk megrendezésére;  

 pedagógiai eszköztárukat bővíteni a megismert lehetőségekkel, valamint ismereteiket önállóan 

fejleszteni.  

9.2 Elsősegélynyújtási és baleset-megelőzési ismeretek oktatásának 

megvalósítása intézményünkben  

9.2.1 Elsősegélynyújtási és baleset-megelőzési ismeretek a tantárgyak rendszerében  

Természetismeret (5-6. évfolyam)   

Az ember megismerése és egészsége  

Önfenntartás.  

Alapfokú elsősegélynyújtás.  

Biológia-egészségtan (7-8. évfolyam)  

Az ember megismerése és egészsége  

Egészség.  

Alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretek.  

Fizika (7-8. évfolyam)  

Az ember megismerése és egészsége  

Az elektromos áram hatása az élő szervezetre.  

Veszélyek, érintésvédelmi ismeretek.  

Kémia (7-8. évfolyam)  

Az ember megismerése és egészsége  

Veszélyes anyagok és kezelésük a háztartásban.  Elsősegély-nyújtási és baleset-megelőzési ismeretek az 

iskolai nevelés-oktatás egészében  

Az intézmény házirendjében, szervezeti és működési szabályzatában, valamint a munkavédelmi és 

tűzvédelmi szabályzatban foglaltak szerint baleset-megelőzési oktatás zajlik a tanév kezdetén, az 

osztályfőnöki órákon és szükség szerint, így például kirándulások, üzemlátogatások alkalmával, illetve 

fokozott figyelemmel a testnevelés, az életvitel és gyakorlati ismeretek, a fizika, a kémia, az informatika 

tantárgyak tanításakor.  

Alapszintű elsősegélynyújtó foglalkozás szervezésére tanévenként legalább egy alkalommal sor kerül a 

pedagógusok számára.  
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Tematika:  

- vészhelyzetek felismerése   

- általános betegvizsgálat  

- vérzéscsillapítás  

- végtagsérülések felismerése és ellátása  

- mérgezések  

- görcsrohamok 

- légúti idegentest ellátás (fulladás) 

- eszméletlen, de jól lélegző beteg vizsgálata, ellátása (stabil oldalfekvő helyzet)  

- komplex újraélesztés  

Az elsősegélynyújtás- oktatás helye gyermekkorban, helyzete, célunk az oktatásával 

A mindennapok során számos alkalommal találkozunk potenciális veszélyforrással, mely akár súlyosan 

károsíthatja egészségünket. Súlyos állapotú beteg esetében rendkívül lényeges az ellátást megkezdők 

gyorsasága és hatékonysága. Késlekedés esetén csökken a beteg túlélési esélye, illetve nő a maradandó 

egészségkárosodás valószínűsége. Megoldhatatlan azonban, hogy ilyen esetben a szaksegítség azonnal a 

helyszínen legyen, így az első észlelő szerepe kulcsfontosságú.  

Az elsősegélynyújtás olyan beavatkozás, melyet hirtelen egészségkárosodás esetén annak elhárítása, vagy a 

további állapotromlás megakadályozása érdekében végez az észlelő személy. Legfontosabb szerepe, hogy 

helyes alkalmazásával lehetővé válik az időveszteség minimálisra csökkentése, mely a maradandó 

egészségkárosodás nélküli túlélés alapvető feltétele. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a szituációs játékok során megélt pszichés élmények feldolgozására, valamint az 

elsősegélynyújtóra nehezedő stressz megfelelő kezelésének fontosságára. 

Célkitűzés: 

Már gyermekkorban a vészhelyzetbe került emberek megsegítését és a számukra nyújtott elsősegélyt 

magától értetődővé tenni. A képzés keretében tanulóink részére a következők elsajátítása válik lehetővé:  

- veszélyhelyzet felismerése, biztonságos helyszín 

- eszméletvizsgálat 

- segítségkérés  

- átjárható légút biztosítása 

- életjelek ellenőrzése (légzés, mozgás) 

- mentőhívás 

- életjeleknek megfelelően stabil oldalfektetés vagy újraélesztés 

- sebek ellátása, vérzéscsillapítás, fedőkötés, nyomókötés, égési sérülés, fejsebek 

- végtagsérülések (rándulás, ficam, törés) felismerése és ellátása  

Azt, hogy gyermekkorban érdemes elsősegélynyújtást oktatni, kutatás támasztja alá.  

Összefoglalás  

Az elsősegélynyújtás szerepe a betegség/sérülés kimenetelét tekintve kulcsfontosságú, azonban 

Magyarországon igen kevés alkalommal történik meg. Ennek javítására gyermekkorban elkezdett 

elsősegélynyújtással foglalkozó programok alkalmasak és hatásosak lehetnek.  

 



Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola Pedagógiai Programja 

 

90 

 

10 A pedagógusok helyi intézményi feladatai a nevelés-oktatás 

folyamatában  

Az intézményben dolgozó pedagógusok felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, képességeinek és 

személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a munkaköri leírásban foglaltak keretein 

belül az iskolai tantárgyfelosztáson meghatározott munkarend alapján.  

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók oktatása, nevelése iskolában a kerettantervben 

előírt törzsanyag átadása, az elsajátítás ellenőrzése, amelyek az egyéni fejlesztési tervben foglaltak 

figyelembevételével történik.   

A pedagógus a gyermekek, tanulók egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális 

helyzetét figyelembe véve gondoskodik személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról.  

10.1 A pedagógus feladata, kötelessége:   

 Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkóztatásának elősegítése.  

 A tanulók erkölcsi fejlődésének elősegítése.  

 A közösségi együttműködés magatartási szabályainak elsajátításának előmozdítása. 

 A gyermekeket, tanulókat egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére 

és megbecsülésére, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelése.  

 A szülő (törvényes képviselő) rendszeres tájékoztatása a tanuló iskolai teljesítményéről, 

magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola döntéseiről, a gyermek 

tanulmányait érintő lehetőségekről.  

 A tanulók testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása felvilágosítással, a munka-és 

balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és 

elhárításával.  

 Az ismeretek tárgyilagos, sokoldalú és változatos módszerekkel történő közvetítése.  Oktatómunkáját 

éves és tanórai szinten a tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezve végezze el és irányítsa.  

 A tanulók munkájának a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint, a 

követelményekhez igazodó értékelése.  

 Tanítványai pályaorientációjának folyamatos irányítása.  

 A gyermekek, a tanulók, a szülők és a munkatársak emberi méltóságának és jogainak tiszteletben 

tartása.  

 A hivatásához méltó magatartás.  

 A pedagógus továbbképzéseken, a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az iskolai 

ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken való pontos és aktív részvétele.  

 Kötelező minősítések határidőre való megszerzése.  

 Hivatali titkok megőrzése.  

 Munkatársaival és más intézményekkel való együttműködés a gyermekek, tanulók érdekében.  
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10.2 Az osztályfőnöki munka tartalma  

Az osztályfőnöki munka intézményünkben négy fő területet ölel fel:  

1. A személyiség és közösségfejlesztés  

Az osztályfőnök a tanuló legjobb ismerője, az osztályközösség kialakításának és fejlesztésének legfőbb 

letéteményese. Munkájának legfontosabb tartalma a személyiség és a közösség alakítása az iskolai élet 

minden színterén. Az osztályfőnök személyes példája mintaértékű e területen.  

2. Irányító, vezető jellegű feladatok  

Az osztályfőnök saját hatáskörében jutalmaz, vagy büntet, illetve ezeket az eljárásokat kezdeményezi. 

Felelős az osztálya viselkedéséért, az osztálydekoráció elkészítésétől a kiránduláson tanúsított 

magatartásukig. Az adott tanév időtartamára megtervezi és határozott pedagógiai céllal irányítja az 

osztályfőnöki órákat. Képviseli tanulói és az osztálya érdekeit, bevonja diákjait a döntéshozatali 

folyamatokba.  

3. Szervező, koordinációs, harmonizációs funkció  

Kapcsolatot tart az osztályban tanító tanárokkal, a tanulók szüleivel, szükség esetén a segítő 

szakemberekkel,- szervezetekkel, figyelemmel van a tanulók szociális helyzetére, egészségügyi állapotára 

stb. Ezeket a feladatokat összehangoltan kell ellátnia.  

4. Adminisztrációs jellegű tevékenység  

Az osztálynaplóval, törzslapokkal, bizonyítványokkal, tanulói adminisztrációval kapcsolatos munkák.  

A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységét, fejlődését az osztályfőnökök félévkor és minden 

tanév végén értékelik, értékelési szempontok alapján (Félévi – Év végi beszámolók). 

10.3 Az osztályfőnöki munka feladatai  

Neveléssel kapcsolatos feladatok  

 A tanulók személyiségének alakítása (értékek, normák átadása, közvetítése) személyes példaadással  

 A közösségi élet kialakulásának elősegítése konfliktusmegoldás megtanításával, agresszió 

csökkentésével  

 Mentálhigiénés szemlélet alkalmazása felvilágosítással (pl. dohányzás, drog, alkoholfogyasztás, 

szexuális nevelés), a felnőtt létre való felkészítéssel  

 A tanulók otthoni körülményeinek megismerése, kapcsolattartás a szülőkkel, a szakértői bizottsággal, 

(szükség esetén) a családsegítő központtal  

 A tanulók egyéni hiátusainak megismerése, számukra a kiegészítő pedagógiai szolgáltatások 

biztosítása (habilitáció-rehabilitáció, terápiák)  

 Programok szervezése (pl. osztályprogram, iskolai program, kirándulás, szabadidős program, 

ünnepségek)  

Tanulást segítő feladatok  

 A tanulócsoport tanulmányi, magatartási és munkafegyelmi helyzetének nyomon követése  

 Az ismeretek szintetizálása, a mindennapi életben történő alkalmazása  

 A tanulók tanulmányi előmenetelének segítése a differenciált nevelés-oktatáshoz alkalmas individuális 

módszerek, technikák megtalálásával  
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 A lemaradók felzárkóztatása tanítási-tanulási módszerváltással és az egyedi haladási tempó 

elbírálásával  

Az iskola életéhez kötődő közvetítő feladatok  

 Az osztály és a tanárok közötti viszony koordinálása  

 Rendszeres konzultáció és együttműködés az osztályban tanító tanárokkal, szükség esetén 

javaslattevés az egyéni fejlődési szükséglethez igazodó módszerváltásokra  

 A tanulók érdekeinek képviselete az iskola előtt  

 A tanulók tájékoztatása iskolai ügyekről  

 Aktuális események feldolgozása a tanulók életkori és egyéni sajátosságaihoz igazodva  

Adminisztratív feladatok  

 Az osztállyal kapcsolatos adminisztráció ellátása (napló, törzskönyv vezetése, igazolások, magatartás 

és szorgalom jegyek, félévi és év végi értesítő, üzenő füzet)  

 A mulasztások számontartása (szülők, közjegyző tájékoztatása, feljelentések írása)  

 Fegyelmi büntetések és dicséretek kiosztása  

 Az igazgató intézkedéseinek végrehajtása  

 A tanulók ülésrendjének kijelölése igazodva a fogyatékosság típusához, illetve a tanuló egyéni 

igényeihez (pl. szükséges megvilágosítás, hely-és helyzetváltozást segítő bútorok, segédeszközök 

alkalmazása)  

Tájékoztatási feladatok  

 A szülők tájékoztatása a gyermekük iskolai előmeneteléről, aktuális iskolai ügyekről 

 A tanulók tájékoztatása iskolai ügyekről. A továbbtanulásra jelentkezést megelőzően segíteni a 

pályaválasztási munkát. 

 A tanulói házirendet, a balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat az első tanítási napon a tanulókkal, 

az első szülői értekezleten a szülőkkel ismerteti. 

 Segítségnyújtás a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök kiválasztásában, 

tájékoztatás a beszerzési lehetőségekről  
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11 A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

A tanulmányok alatti vizsgák a következők:  

 javítóvizsga  

Ha a tanuló a 4. évfolyamtól a tanév végén egy vagy két tantárgyból elégtelenre áll, a következő 

tanévet megelőző szeptember hónapban javítóvizsgát tehet. 

Ha a tanuló a 4. évfolyamtól a tanév végén három vagy több tantárgyból szerez „elégtelen” 

osztályzatot, az évfolyamot ismételni köteles vagy a nevelőtestület engedélyével tehet javítóvizsgát. 

 

 osztályozó vizsga  

A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak 

osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 

o Az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; (magántanuló 

volt). 

o Egy tanítási évben 250 tanítási óránál többet mulasztott, kivéve, ha a nevelőtestület nem 

engedélyezi az osztályozó vizsga letételét. 

A 250 tanítási óránál többet mulasztott tanulók és magántanulók esetében az osztályozó vizsga a 

közismereti tantárgyakból történik. 

Az osztályozó vizsga tantárgyai a közismereti tantárgyak. 

 

 különbözeti vizsga  

A nevelőtestület döntése alapján, egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket az előírtnál 

rövidebb idő alatt teljesíti. 

Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy tanévben 

teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani.  

Ha a tanuló több iskolai évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat az elvégzett 

évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni. 

Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai évfolyam összes követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a 

törzslapján valamennyi elvégzett évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében kiállításra kerülő év 

végi bizonyítványba be kell írni.  

11.1 A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend 

 Az időpontról és helyszínről a kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) minimum a vizsga kezdete 

előtt 10 nappal tértivevényes postai értesítést kap.  

 Az osztályozó vizsga kérelemre történő letételét a nevelőtestület döntése alapján az igazgató 

engedélyezi. 

 A követelményeket az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak határozzák meg. A vizsga részletes 

követelményeiről a tanuló legalább 4 héttel előtte írásbeli tájékoztatást kap. A tantervi követelmények 

a pedagógiai program helyi tanterv című részében folyamatosan megtekinthetők.  

 A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított valamennyi tantárgyra 

vonatkozhat. Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak alapján, az 

igazgató adhat.  
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11.2 Vizsgaforma, vizsgarészek  

 szóbeli vizsga  

 írásbeli vizsga  

11.3 A tanulmányok alatti vizsgák különös eljárási szabályai  

 A javítóvizsgát szeptember 3. hetében tartjuk, addig biztosítjuk a felkészítést, amennyiben igényli a 

tanuló. 

 Az írásbeli vizsga időtartama tantárgyanként 45 perc, magyar nyelv és irodalom tantárgyból 60 perc.  

 A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát nem tudja megoldani, teljes 

tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzathat vele.  

 A tanuló osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani.  

 A vizsga minden esetben díjtalan.  

 A számonkérésről jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola irattárában a 

jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni.  

 A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel.  

 Minden vizsgázót külön jegyzőkönyv nyomtatványon kell jegyezni.  

 A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, amelyet az iskola 

körbélyegzőjével el kell látni.  

 Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és aláírásával 

látja el. A javítás téves bejegyzéseit látható módon szignálva kell alkalmazni.  

 A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott záradékokkal be 

kell vezetni.  

 Az vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga esetén a legutóbb teljesített 

vizsgát követő második munkanapon meg kell történnie.  
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12  A tanulók felvételére és átvételére vonatkozó helyi szabályok 

12.1 Felvétel 

Az iskolába való felvétel a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti Tagintézménye I. számú 

Szakértői Bizottság áthelyezési határozata alapján történhet. 

A Szakiskola és a Készségfejlesztő Iskola kezdő évfolyamába való bekerülés automatikusan biztosított a 8 

osztályt elvégzett tanulóink számára, a szülő igénye és kérése alapján. A Készségfejlesztő Iskola 11. 

évfolyamára kerülés alkalmasság alapján biztosított a szakmai alapozó évfolyamokat elvégzett tanulók 

számára.  

Mindkét tagozatunkon két lépcsős felvételi protokolleljárásunk alapján fogadunk másik intézményből 

jelentkező tanulót. 

A tankötelezettség a tanuló 16. életévének betöltéséig tart. A sajátos nevelési igényű tanulók 

tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a 23 életévét betölti. A 

tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az intézmény 

vezetője dönt. 

12.2 Átvétel 

 Lakóhely változtatás esetén, más gyógypedagógiai iskolából, a szülő kérésére történhet átvétel. 

o A szülőnek az iskolánkat kijelölő Szakértői Bizottság szakvéleményét kell beszereznie.  

o A kijelölést befogadó nyilatkozat küldésével kezdeményezzük a bizottság felé.  

o Amennyiben a tanuló nem rendelkezik érvényes szakvéleménnyel, egyben kérjük szakértői 

vizsgálatát is. 

 Áthelyezés céljából átvétel történhet, normál tantervű iskola kezdeményezésére is.  

 A többségi iskola kezdeményezi a tanuló vizsgálatát a nevelési tanácsadónál. 

 Az SNI gyanújának igazolása céljából a nevelési tanácsadó továbbküldi a gyermeket a szakértői 

bizottsághoz. 

 A bizottság megállapítja a fogyatékosság tényét és egyeztetés után kijelöli intézményünket. 

  

Az átvétel dokumentálása: 

A fent említett mindkét esetben a beiratkozást követő 5 napon belül iskolaváltásról szóló igazolást küldünk a 

korábbi intézménynek. A küldő intézmény rendelkezésünkre bocsájtja a tanuló dokumentumait és kiírja a 

KIR rendszeréből. 

Intézményünkben ezután lehetséges a tanuló KIR rendszerben történő rögzítése.  

 

Felvételi protokoll 

A kétlépcsős felvételi protokolleljárásunkat szakmai hitelességünk védelmében hoztuk létre, felvétel és 

átvétel esetén egyaránt alkalmazzuk.  

Célja: az osztályokban/csoportokban tanuló gyermekek túlterhelésének megelőzése az 

osztály/csoportlétszám határainak kijelölésével. 
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Szükségességét az alábbi okok indokolták: 

- a megváltozott képességprofilú gyermekek beillesztésének nehézsége a meglévő osztályokba; 

- az újonnan érkező gyermekek állapotának - valamint a szakértői bizottság által elvárt - megfelelő, 

szakemberrel nyújtott fejlesztés biztosítása; 

- egyenlőtlen terhelés megakadályozása; 

- nagy létszámú osztályok kialakulásának elkerülése  

Kétlépcsős protokolleljárás 

1. lépcső:  

 a gyermekkel, szüleivel való találkozás,  

 az általunk bekért dokumentumok átolvasása (óvodai/iskolai pedagógiai vélemény, fejlesztői 

vélemény, egészségi állapotról szóló orvosi szakvélemények, szakértői bizottsági vélemény 

Kizáró okok:   

 tankerületen kívüli illetékesség 

 pszichés terheltség 

 osztálylétszám maximumon van 

 nincs megfelelő osztályfok 

2. lépcső: 

 szakmai munkaközösségi egyeztetés 

 az iratok átnézése  

 szakmai szempontú döntés a vezetőséggel a gyermek felvételéről 

 5 munkanapon belül a szülők tájékoztatása döntésünkről 
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13 Az iskola által választott kerettanterv megnevezése, s a 

választott kerettanterv által meghatározott kötelező és nem 

kötelező tanórai foglalkozások megnevezése, óraszáma 

Megtapasztalva azt a tényt, hogy sérült tanulóink egyedi nevelési szükségletei jelentős 

mértékben eltérnek egymástól, ugyanakkor tudomásul véve azt is, hogy a köznevelés nem 

lehet a párhuzamosan folyó egyéni nevelésnek az intézményesített formája sem, - így a helyi 

tantervünkben e kettősség együttes kezelésére kívánunk mintát adni. 

A nevelési és oktatási tartalmak, célok, eljárások, a közös tudás-, műveltség-, készség-, 

képesség-, kompetencia területén vannak olyan közös elemek, amelyek elsajátítása nélkül 

egyetlen tanulásban akadályozott tanuló sem lehet sikeres a szakmatanulás, az önálló 

életvezetés, az eredményes társadalmi integráció megvalósításában. 

A gyógypedagógusok folyamatos együttműködésében válik értékké a helyi tanterv. Az érték 

leginkább abban ölt testet, hogy a gyógypedagógusok a tanítás-tanulás folyamatában 

mennyire és miként találják meg - az oktatás-nevelés azon elemeinek kialakítását, amelyeket 

minden egyes tanuló esetében az egyediség részévé kívánnak tenni - valamint az egyediség 

eltérésének területeit, módozatait miként tudják hozzáigazítani az egyéni sajátosságokhoz, 

sérülésekhez.  

13.1 A választott kerettanterv megnevezése 

Az alkalmazott helyi tanterveink az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek –a 

23/2013. (III.29.) EMMI rendelet 4. melléklete  

Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási intézmények 

számára: 

 11.1. Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára (1-8. évfolyam) 

 11.2. Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára (1-8. évfolyam) 

 Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-

oktató általános iskolák számára (1-8. évfolyam) 

 A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja autizmus 

spektrum zavarral küzdő tanulók számára (1-8. évfolyam) 

 Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő- oktató munkáját ellátó szakiskola 

kötelező 9/E előkészítő évfolyamának kerettanterve   

 Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő- oktató munkáját ellátó speciális 

szakiskola OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához alkalmazandó 9-10. évfolyamos 

közismereti kerettanterve   

 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról 

A tartalmi és szervezeti szabályozást figyelembe véve, iskolánk pedagógiai hagyományai 

alapján alakítottuk ki: 

http://kerettanterv.ofi.hu/11_melleklet_sni/enyhe/index_sni_enyhe.html
http://kerettanterv.ofi.hu/11_melleklet_sni/kozep/index_sni_kozep.html


 

 

 a tantárgyi struktúrát és az egyes tantárgyakhoz rendelt időkeretet; 

 a kötelező és választható tanórai foglalkozások körét; 

 az egyéni foglalkozásokra, sportkörökre (egyéb foglalkozásokra) fordítható időkeret 

felhasználást. 

13.2 A kötelező tantárgyak és óraszámaik 

13.2.1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára (1-8. 

évfolyam) 

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1–4. évfolyamon 

Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 7 

Matematika 4 4 3 4 

Etika/Hit és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 2 2 2 2 

Ének-zene 2 1 2 2 

Vizuális kultúra 1 2 2 2 

Informatika - - 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 5-8. évfolyamon 

Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelv  - - 2 2 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/Hit és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 2 2 2 2 

http://kerettanterv.ofi.hu/11_melleklet_sni/enyhe/index_sni_enyhe.html
http://kerettanterv.ofi.hu/11_melleklet_sni/enyhe/index_sni_enyhe.html


 

 

Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

állampolgári ismeretek  

Hon- és népismeret 1 - - - 

Természetismeret 2 2 4 4 

Földrajz  - 1 1 2 

Ének-zene 2 2 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 2 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

13.2.2 Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára (1-8. 

évfolyam)  

Fejlesztési területek (tantárgyak) struktúrája és óraszámok 

A nevelés-

oktatás-

fejlesztés 

területei 

Tantárgy 1. 

évf. 

2. 

évf. 

3. 

évf. 

4. 

évf. 

5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

Anyanyelv és 

kommunikáció 

Kommunikáció 4 4 4 4 4 4 5 5 

Olvasás-írás 2 2 3 3 4 4 2 2 

Társadalmi 

környezet 

Számolás-mérés 2 2 2 2 3 3 3 3 

Játékra nevelés 2 2 2 2     

Társadalmi 

ismeretek 

    1 1 2 2 

Életvitel és 

gyakorlat 

 

Önkiszolgálás 2 2       

Technika, 

életvitel és 

  2 2 2 2 3 3 



 

 

A nevelés-

oktatás-

fejlesztés 

területei 

Tantárgy 1. 

évf. 

2. 

évf. 

3. 

évf. 

4. 

évf. 

5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

gyakorlat 

Természeti 

környezet 

Környezetismeret     1 1 2 2 

Művészetek Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ábrázolás-

alakítás 

3 3 2 2 2 2 2 2 

Informatika Információs 

eszközök 

használata 

      1 1 

Testi nevelés Mozgásnevelés 5 5 5 5 5 5   

Testnevelés       5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 3 3 3 4 4 4 4 4 

Összesen 25 25 25 26 28 28 31 31 

 

13.2.3  Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) 

gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára (1-8. évfolyam) 

Tantárgyak Az egyes évfolyamok óraszámai 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Olvasás-írás  

előkészítése  

3 3 0 0 0 0 0 0 

Olvasás-írás  

elemei  

0 0 4 4 4 4 4 4 

Környezet- 

ismeret   

3 3 3 4 4 4 0 0 

Környezet- és  

egészségvédelem 

0 0 0 0 0 0 3 3 

Számolás-mérés  

előkészítése  

2 2 0 0 0 0 0 0 

Számolás- 

mérés elemei  

3 3 3 0 0 0 0 0 

Önkiszolgálás 3 3 3 0 0 0 0 0 

Életviteli és  

gondozási ismeretek  

0 0 0 3 4 5 7 7 



 

 

Ábrázolás- 

alakítás  

2 2 2 2 2 2 3 3 

Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 

Játékra nevelés  2 2 2 0 0 0 0 0 

Mozgásnevelés 3 3 3 3 3 3 0 0 

Testnevelés 0 0 0 0 0 0 3 3 

Informatika 0 0 1 1 1 1 2 2 

Kötelező 

óraszám  

20 20 22 23 24 25 27 27 

 

13.2.4 A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja 

autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók számára (1-8. évfolyam) 

A nevelés- 

oktatás-

fejlesztés 

területei 

Tantárgy 1. 

évf. 

2. 

évf. 

3. 

évf. 

4. 

évf. 

5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf

. 

8. 

évf. 

Anyanyelv és 

kommunikáció 

Kommunikáció 4 4 4 4 4 4 5 5 

Olvasás-írás 2 2 3 3 4 4 2 2 

Társadalmi 

környezet 

Számolás-mérés 2 2 2 2 3 3 3 3 

Játékra nevelés 2 2 2 2     

Társadalmi 

ismeretek 

    1 1 2 2 

Életvitel és 

gyakorlat 

 

Önkiszolgálás 2 2       

Életvitel és 

gyakorlat 

  2 2 2 2 3 3 

Természeti 

környezet 

Környezetismeret     1 1 2 2 

Művészetek Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ábrázolás-

alakítás 

3 3 2 2 2 2 2 2 

Informatika Információs 

eszközök 

használata 

      1 1 



 

 

A nevelés- 

oktatás-

fejlesztés 

területei 

Tantárgy 1. 

évf. 

2. 

évf. 

3. 

évf. 

4. 

évf. 

5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf

. 

8. 

évf. 

Testi nevelés Mozgásnevelés 5 5 5 5 5 5   

Testnevelés       5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 3 3 3 4 4 4 4 4 

Összesen 25 25 25 26 28 28 31 31 

13.2.5  Kerettanterv a 9/E szakiskolás tanulók számára  

Műveltségterület Tantárgy Heti óraszám Éves 

óraszám 

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és 

irodalom 

5 180 

Idegen nyelv Idegen nyelv 2 72 

Matematika Matematika 5 180 

Ember és társadalom Etika/ Hit és erkölcstan 1 36 

Állampolgári ismeretek 1+1 72 

Ember a természetben Természetismeret 2,5+0,5 108 

Művészetek Műszaki rajz, vizuális 

nevelés 

2 72 

Informatika Informatika 2 72 

Életvitel és gyakorlati ismeretek Pályaorientáció 1 36 

Szakmai alapozó 

ismeretek 

4+2 216 

Testnevelés és sport Testnevelés és sport 5 180 

Osztályfőnöki óra 1 36 

Összesen  31,5 1134 

Szabadon tervezhető  3,5 126 

Mindösszesen  35 1260 

13.2.6  Kerettanterv a 9-10. évfolyamos szakiskolai tanulók számára  

Műveltségi terület Tantárgy neve 9–10. évfolyam 

(átlag heti időkeret) 

2 tanéves óraszám 



 

 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Magyar nyelv és 

irodalom 
1+1 72+70=142 

Matematika Matematika 2 142 

Ember és társadalom Etika/ Hit és 

erkölcstan 
1 71 

Informatika Informatika 1+0,5 71+35,5=106,5 

Testnevelés és sport Testnevelés és sport 5 355 

 Osztályfőnöki óra 1 71 

Közismeret összesen 12,5 887,5 

Szakmai elmélet és gyakorlat együtt 21 1491 

További szabad szakmai időkeret  

(szabad sáv) 
2 142 

Összefüggő szakmai gyakorlat 70 70 

13.2.7  Kerettanterv a 9-10. évfolyamos készségfejlesztő iskolai tanulók számára  

A nevelés - oktatás - 

fejlesztés területei 

Tantárgy 9 - 10. évfolyam  

  9. évfolyam 10. évfolyam 2 tanéves 

óraszám 

Anyanyelv és 

kommunikáció 

Kommunikáció 5 5 360 

Társadalmi környezet Számolás-mérés 5 5 360 

 Társadalmi ismeretek 1 1 72 

 Etika/ Hit és erkölcstan 1 1 72 

 Osztályfőnöki óra 1 1 72 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek 

Életvitel és gyakorlat 4 4 288 

 Gyakorlati képzés 

előkészítése 

2 2 144 

Természeti környezet Környezet- és 

egészségvédelem 

2 2 144 

Művészetek Ének-zene 1,5 2 126 

 Ábrázolás-alakítás 2 2 144 

Informatika Információs eszközök 2 2 144 

 használata    

Testnevelés Testnevelés 5 5 360 



 

 

A nevelés - oktatás - 

fejlesztés területei 

Tantárgy 9 - 10. évfolyam  

Szabad időkeret 3,5 4 270 

Összesen 35 36 2556 

Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs óraszám: 4 óra/hét 

13.2.8 Kerettanterv a 11-12. évfolyamos készségfejlesztő iskolai tanulók számára  

Műveltségi terület Tantárgy neve 11-12. évfolyam  

(átlag heti 

időkeret) 

2 tanéves óraszám 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Magyar nyelv és irodalom 1 72 

Matematika Matematika 2 144 

Ember és társadalom Etika/ Hit és erkölcstan 1 72 

Informatika Informatika 1 72 

Testnevelés és sport Testnevelés és sport 5 360 

 Osztályfőnöki óra 1 72 

Közismeret összesen 11 792 

További szabad közismereti időkeret 2 144 

Készségfejlesztő kerettantervek 20 1440 

Szabad készségfejlesztő időkeret 2 144 

Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs óraszám: 5 óra/hét 

13.2.9 Egyéni tanrend 

Egy tanulónak a tanulócsoportjához képest eltérő oktatásszervezését jelenti. 

Alapja a kerettanterv, a helyi tanterv valamint a szakértői bizottság javaslata.  

Tartalma a tanuló speciális szükséglete szerinti bánásmód, amelyet felmérésekkel és/vagy 

megfigyeléssel alakítunk ki. 

Az egyéni tanrendben haladó tanuló az osztályfoka szerinti követelményeket teljesíti. 

 

Az egyéni tanrend okai: 

 egészségügyi/fizikai állapot 

 pszichés állapot 

 szociális helyzet 

 a tanuló tantárgyanként különböző osztályfokokon teljesít 

 

Kialakításának menete: 

 a szakértői bizottság javaslatainak áttekintése 



 

 

 az egyéni tanrend okának pontos tisztázása 

 felmérés és/vagy megfigyelés: 

o a terhelhetőség 

o aktuális csoportba való beilleszthetőség 

o képességek 

o motivációs bázis 

o viselkedésszabályozás 

o rugalmasság 

 az egyéni tanrend elemeinek kiválasztása 

 egyeztetés a szülővel 

 dokumentálás 

 bevezetés 

 

Elvei, jellemzői: 

 igazodik a tanuló adott fizikai, pszichés állapotához, terhelhetőségéhez, határaihoz, 

 teljesen személyre szabott, 

 figyelembe veszi a szakorvosi véleményeket, ajánlásokat, 

 épít a felmérés, megfigyelés eredményeire, 

 amennyire lehet, közelít a korcsoport tanrendjéhez, 

 épít a szociális kapcsolatok által nyújtott motivációra, ugyanakkor szem előtt tartja, 

hogy a tanuló mekkora létszám mellett képes a hatékony tanulásra, 

 amennyire lehet, bevonja a tanulót a közösségi életbe, rendezvényekbe, versenyekbe, 

 figyelembe veszi a szülői kapacitásokat. 

 

Választható elemei a tanulók számára: 

 egyéni tanítási idő: a házirendtől eltérően érkezik vagy távozik az iskolából, 

 első órára érkezik, meghatározott óra után távozik 

 később érkezik, meghatározott ideig marad 

 meghatározott tantárgyakon nem vesz részt, ezekre otthon vagy egyéni fejlesztés keretei 

között készül fel, a pedagógus napi/heti szinten feladatot ad ki számára, 

 meghatározott órákon vesz részt, a többire otthon vagy egyéni fejlesztés keretei között 

készül fel, a pedagógus napi/heti szinten feladatot ad ki számára, 

 meghatározott tantárgyakból más osztályfokon vagy más képesség-összetételű 

csoportban vesz részt, 

 a heti 5 tanítási napból kevesebbet tölt az iskolában, 

 rövidített órákon vesz részt, hosszabb szüneteket tart,  

 csak az egyéni habilitációs/rehabilitációs óráin vesz részt. 

 

Az egyéni tanrend szerint haladó tanulónak a tantárgyi követelményeket teljesítenie kell. 

Ehhez a felkészülést tantárgyanként a pedagógusok biztosítják, tanórai foglalkozás, házi 

feladat formájában. 

A tantárgyi felméréseken a tanulónak részt kell vennie, hogy értékelhető lehessen. 



 

 

13.3 Szabadon felhasználható órakeret 

Tükrözi az intézmény specializációját, súlypontjait, arculatát. 

Iskolánkban a tanulócsoportok évente változó összetétele, képessége folyamatos 

diagnosztikus hozzáállást, helyzetértékelést, elemzést igényel. Ennek függvényében változnak 

a szabadon felhasználható órák, amit a helyi tanterv nem határoz meg kötelezően és 

hosszútávon. 

Az egyes tanulócsoportok szabadon felhasználható óráinak kiválasztásában az 

intézményvezető - a tantárgyfelosztás elkészítése előtt - kikéri az osztályfőnökök véleményét.  

A szabadon felhasználható órakeret szabályozásának lehetőségei: 

o a kötelező tantárgyak óraszámainak növelése a témákra vagy képességfejlesztésre 

szánt idő meghosszabbítása céljából: 

 

 az értelmileg akadályozottak tagozatán a kommunikáció, az önkiszolgálás 

fejlesztése legszükségesebb 

 a tanulásban akadályozottak alsó tagozatán az anyanyelv, matematika órák 

számát emelhetjük, de lehetőség van korrekciós órára is felzárkóztatás céljából 

 a tanulásban akadályozottak felső tagozatán a matematika vagy anyanyelv órák 

számának növelését igényelheti a tanulócsoport 

 további tananyag beillesztése tantárgyanként 

 

o egyéb foglalkozások az aktuális tárgyi és személyi feltételeknek megfelelően (néptánc, 

zeneterápia, kutyás terápia) 

 

o új tantárgy létrehozása (babzsákos foglalkozás) 



 

 

14 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi 

segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei 

A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának tantervi irányelve valamint a Nemzeti 

alaptanterv határozza meg intézményünk felszerelését, taneszközeit. Célunk, hogy a tartalmi 

szabályozás szintjén megfogalmazott tartalmakat követő eszközkészlet álljon 

rendelkezésünkre. 

Alapelveink: 

 A tartalmi modernizációnak megfelelő felszerelés és eszközkészlet biztosítása 

 A különleges gondozási igénynek, a speciális nevelési szükségletnek megfelelő 

eszközök, berendezések feltérképezése, beszerzése tanulóink ellátásához. 

Feladataink: 

 Az Irányelvnek, a pedagógiai programnak megfelelő felszerelés és eszközök folyamatos 

nyilvántartása, a bővítés, fejlesztés tervezése, megvalósítása. 

 A konkrét eszközkészlet gazdagítása kreatív pedagógiai műhelymunkával. 

 Folyamatos nyomon követése a fejlesztők - gyártók-forgalmazók által elérhető legújabb 

taneszközök ”nemzedékének”. 

 Bővíteni azon eszközök jelenlétét az intézményi oktató-nevelő munkában, amelyeket 

közvetlenül a tanulók használnak képességfejlesztő és terápiás céllal. 

 Az intézmény működéséhez alapvetően hozzátartoznak azon tárgyak és berendezések, 

amelyek a tanulási képességfejlesztés, a személyiségfejlesztés és a gyermekek, tanulók 

biztonsága, komfortja, higiénéje feltételeként szükségesek. Ezeket a tárgyakat, 

berendezési eszközöket, audiovizuális eszközöket (amennyiben az nem a tanulás tárgyát 

jelentik) nem taneszközként tartjuk nyilván. 

14.1 Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek 

kiválasztásának elvei 

A 23/2004. (VIII. 27.) OM-rendelet 22. § (2) bekezdés c) pontja alapján intézményünk 

minden tanulója részére – sajátos nevelési igényű tanulók – a tankönyvellátás ingyenes. 

Az intézmény minden tanulója részére biztosítja a tankönyvellátást, tankönyv és nem pénzbeli 

ellátás formájában. Az intézményvezető ellenőrzi a tankönyvigények felmérését. 

A tankönyvek megrendelése és annak szétosztása a tankönyvrendeléssel megbízott 

alkalmazott feladata. 

 Az alapkönyveket a sajátos nevelési igényű tanulásban és értelmileg akadályozott 

tanulók számára készült tankönyvek közül válogatjuk. 

 A tankönyv tartalmában, információiban, ábravilágában, a feldolgozás mélységében 

igazodjék a tanulásban akadályozott tanuló szükségleteihez, 

 Gyakorláshoz, önálló órai munkához és fejlesztő munkánkban az általános iskolai 

tankönyvek arra alkalmas részeit is adaptáljuk. 



 

 

 A tankönyvcsomagban lehetnek az iskola és helyi közösség sajátosságait tükröző 

kiadványok. 

 Tankönyvválasztást az osztályfőnök tanévenként koordinálja, aki egyeztet a betanító 

tanárokkal. 

 Az intézményben a tankönyveket az intézményi könyvtárban kell őrizni.  

 A tankönyvek ne legyenek túl zsúfoltak, jól olvashatóak, jól áttekinthetőek legyenek. 

 Az egyes tantárgyak könyvei épüljenek egymásra. 

 Azokat a tankönyveket rendeljük meg elsődlegesen, amelyek a tantárgyak tanterveihez 

illeszkednek. 

 Nagy szerepe van a pedagógusok kreativitását tükröző saját készítésű szemléltető 

eszközöknek. 

 Az autista és értelmileg akadályozott gyermekek nagyfokú fejlődésbeli lemaradása és a 

konkrétumokhoz való kötődésük indokolja, hogy a pedagógiai munkánk során 

használjunk speciális taneszközöket, játéktárgyakat. 

Az évfolyamok könyveit tanév végén a könyvtárban kell megőrizni, amennyiben az még 

használható. 

Az iskolai tankönyvrendelést - a fenntartó egyetértésével - az iskola igazgatója készíti el, a 

szakmai munkaközösség véleményének beszerzését követően. 



 

 

15 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai 

feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai 

15.1 A helyi tanterv pedagógiai koncepciója 

 Iskolánkban folyó pedagógiai munka tartalmát - így helyi tantervünket is alapvetően 

meghatározza az a tény, hogy tanulásban és értelmileg akadályozott, autista tanulókat 

nevelünk és oktatunk. Iskolánk 12 évfolyamos oktatásszervezeti formában működik. 

Oktató- nevelő munkánk minden területén élünk a differenciálás lehetőségével. 

Lehetőség és szükség szerint csoportbontást alkalmazunk egyes osztályokban.  

 Pedagógiai koncepciónkban azt fogalmaztuk meg, hogy a meghatározott célok alapján 

hová, meddig kívánjuk eljuttatni tanulóinkat, illetve a tanulók különböző fejlődésű 

csoportjait. Mindehhez milyen jellegű ismeretekre, készségekre, képességekre, 

magatartásformákra van szükség. 

 A helyi tantervi célok és feladatok kidolgozásánál építettünk a Nemzeti alaptanterv, 

közös, általános, és részletes követelményeire.  

 A közös követelményeket valamennyi tantárgyba beépítettük, a nevelés céljaként és 

feladataként is értelmeztük. Az elmélyítésnek, a gyakorlásnak a közös követelmények 

megvalósításának elsődleges színtereként az osztályfőnöki órákat, a közösségi 

foglalkozásokat, valamint tanórák mellett, tanórán kívüli tevékenységformákat tartjuk.  

 Az általános fejlesztési követelményeket az egyes tantárgyaknál, a nevelés-oktatás 

szakaszainál megjelenített “fejlesztendő készségek és képességek” címszóban 

összegeztük. Tantárgyi, életkori és fejlődés-specifikus jegyek alapján emeltük ki a 

képesség- és készségfejlesztés nagyobb egységeit. Az általános fejlesztési 

követelményeket csak nagyobb eltérésekkel és módosításokkal tudtuk alkalmazni.  

 A részletes fejlesztési követelmények, a kompetenciák köre jelentős eltérést mutat a 

Nemzeti alaptantervben megfogalmazottaktól. A tanulók egyedi sajátossága, sérülése 

nem teszi lehetővé a megjelölt követelményszint, kompetencia kialakítását. A fejlesztési 

követelmények az adott tantárgy céljához, feladatához illesztetten épül be a tantárgyi 

tartalomba, a tevékenység- és feladatrendszerbe, az egyes évfolyamok tantárgyainak 

követelményeibe. A helyi tantervünk tantárgy és óratervének összeállításában 

támaszkodtunk az Irányelvben, a kerettantervek kiadásáról szóló rendeletben 

foglaltakra.  

 Helyi tantervünkben kiemelten kezeljük a tanulók mozgásállapotának javítását, 

fejlesztését, a sportra, a sportjátékokra, az örömteli mozgásra szánt időkeret növelését 

valamennyi évfolyamon. A mindennapos testnevelés kötelező heti 3 testnevelés óra 

mellett két sportköri foglalkozás szervezésével valósul meg.  

 A személyiségfejlesztést egységes, komplex feladatként kezeljük és a nevelés-oktatás 

egész folyamatában a gyermeki sajátosságokból, a sérülésből adódó előnytelen 

különbségek csökkentésére, habilitációjára törekszünk. Elveinket tükrözi, hogy a helyi 

tantervünkben a mindenki számára szükséges kompetenciákat, az állapotuknak 



 

 

megfelelő műveletséget kínálunk a tanulókban rejlő lehetőségek optimális 

kibontakoztatása érdekében.  

 Céljaink elérését segítik a céltudatosan az egyedi adottsághoz, sérüléshez igazított 

terápiás eljárások, a tanítás-tanulás egész folyamatát átölelő differenciált 

tanulásszervezési formák megoldások és a közoktatási törvényben, az Irányelvben 

rögzített méltányosságok (hosszabb időkeretek a követelmények teljesítésében). 

 Tanulóink fejlődését a 12. évfolyam végéig többletszolgáltatásokkal segítjük. A 

lassabban haladók részére az egyéni fejlesztések, a terápiák, az egyéni fejlődési ütemhez 

igazított módszerek biztosítanak optimális feltételeket. 



 

 

16 A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, mérése és 

értékelése 

A pedagógus rendszeresen méri, értékeli a tanuló eredményes haladását. A tananyagban való 

előrehaladás feltétele, hogy a tanuló birtokában legyen a továbblépéshez szükséges alapvető 

tudásanyagnak. Minden tananyag előzetes ismeretekre épít, így az új tudás is alapját képezi a 

következő tananyagoknak. 

Az értékelés elsődleges célja a tanulási- tanítási folyamatban nem a minősítés, nem az 

osztályozás, hanem annak kiderítése, hogy mit tud a tanuló, mit kell még fejleszteni ahhoz, 

hogy eredményes munkát végezhessünk. 

Akkor érvényesülhet igazán az értékelés fejlesztő hatása, ha a tanuló még a tanulási 

folyamatban megerősítést kap arról, hogy tudása megfelelő, vagy pedig időről időre jelzést 

kap arról, hogy hol, miben vannak még hiányosságai. 

Az ilyen értékelési folyamat figyelembe veszi az egyéni sajátosságokat. 

Lényege, hogy nem végállapotot jelöl, nem minősít, hanem a tanulónak is és a pedagógusnak 

is jelzi, hol tart a tanuló. Fejleszt, megerősít, korrigál. 

16.1 Tanulóink ellenőrzésének, értékelésének elvei 

Tanulóink ellenőrzése, értékelése egységes elvek alapján történik. 

Jellemzői: 

o Az intézmény pedagógiai programjára épül. 

o Folyamatos és motiváló hatású, a tanuló állapotának megfelelően differenciált. 

o Egyénre szabott, konkrét és az egész személyiséget figyeli. 

o A személyiség alakulására, az attitűd fejlődésére is irányul. 

o Pontosan feltárja a pozitívumokat és a hiányosságokat a tanulási képességek területén. 

o Megoldási módokat ad a javításra. 

o A szóbeli és írásbeli értékelés, ellenőrzés komplex egységet alkot, esetenként más-más 

tevékenységi formákat preferál. 

o A tanulás-tanítás egész folyamatát végig kíséri a diagnosztizálás és ennek 

dokumentálása. 

o A napi ellenőrzésben a tanári fejlesztő értékelés mellett jellemzően megjelenik az 

önellenőrzés, önértékelés is. 

16.2 Ellenőrzés a tanulásban akadályozott tanulók általános 

iskolájában és szakiskolájában 

Az ellenőrzési rendszerünk két nagyobb területet ölel fel: 

  



 

 

16.2.1 A tantárgyhoz, a tanulmányi munkához kapcsolódó ellenőrzés 

 

Típusai Gyakorisága Dokumentálása, nyilvánossága 

Szóbeli feleltetés 

(differenciáltan) főleg a felső 

tagozaton és a szakiskolában. 

A gyakorlást, a rögzítést, 

megerősítést követően. 

- nyilvános szóbeli visszajelzés a 

tanulónak,  

- önértékelés alkalmazása a felsőben 

Írásbeli munka feladatlappal, 

munkalappal 

(differenciáltan, 

segítségnyújtással). 

Folyamatosan a tanítás-

tanulás didaktikai 

egységeiben. 

- javítás, 

- segítségnyújtás folyamatosan, 

- feljegyzés készítése a tanulói 

teljesítményről, önállóságról 

Házi feladat (differenciáltan a 

fejlettségnek megfelelő 

tartalommal és terjedelemmel). 

Folyamatosan a gyakorlást 

és megerősítést szolgálva. 

- tanári ellenőrzés, 

- önellenőrzés, 

- feljegyzés a tanuló munkájáról 

Tárgy, produktum, 

gyűjtőmunka, szorgalmi munka. 

Témához, tematikus 

egységhez kötötten. 

- nyilvános, 

- közösség előtt, 

- szóbeli, írásbeli visszajelzés, 

dokumentálás 

 

Az írásbeli beszámoltatás formái és rendje 

 

Formái Célja Tervezése Rendje Ellenőrzés, 

értékelés  

Dolgozat  

/csak felső 

tagozaton/. 

A tanulási folyamat 

közben jelentkező 

problémák feltárása. 

 Előző tanórán 

/szóban / 

Tanári ellenőrzés; 

értékelés osztályzattal. 

Témazáró 

dolgozat. 

Szükség szerint: egy 

adott tananyag 

számonkérése. 

előre 

tervezett; 

A témazáró 

megírását 

megelőző hét. 

Tanári ellenőrzés; %-

os értékelés és 

osztályzat. 

Félévi és év 

végi  

felmérés. 

Nagyobb 

tananyagegység 

számonkérése. 

éves 

munkaterv; 

tanmenet 

Megírását 

megelőző hét. 

Tanári ellenőrzés; %-

os értékelés és 

osztályzat. 

Záróvizsga A tanulók tudásának 

mérése. 

előre 

tervezett; 

 

Törvény által elő-

írtan. 

Tanári ellenőrzés; 

értékelés osztályzattal 

%-os értékelés. 

 

Az írásbeli beszámoltatások koordinálása 

Osztályszinten történik, melynek felelőse az osztályfőnök. 

 

Az írásbeli beszámoltatás korlátai 

o Naponta 1 felmérő és 1 röpdolgozat/1 témazáró íratható.  

o Egymást követő 2 órán nem lehet írásbeli beszámoltatást végeztetni. 

o Hetente 2 félévi/év végi felmérő és 1 témazáró vagy 2 röpdolgozat íratható. 



 

 

16.2.2 A tanulók készség, képesség és személyiségfejlődése, szocializáltsága, 

attitűdje, fejlődésének ellenőrzése 

Területei Színterei Módszerei és dokumentációja 

Aktivitás, együttműködés 

tanórán és tanórán kívül. 

A tanórán, a tanórán kívül 

(napköziben külső 

programokon, játékban, 

sportban, vetélkedőkön, a 

családban), 

munkahelyen. 

- megfigyelés, produktumok 

elemzése,  

- beszélgetés,  

 

Együttélési normák, szabályok 

követése iskolában és iskolán 

kívül. 

Tanórán, napköziben, 

szünetben, szabadidőben, 

munkahelyen. 

- megfigyelés, visszajelzés az adott 

esetben,  

- tapasztalatok gyűjtése a 

családtagoktól 

Kapcsolatteremtés. 

Feladattudat, feladattartás. 

Feladatvállalás és viszonyulás a 

munkához. 

Munkatevékenység, önállóság. 

Iskolában, osztályban, 

családban, 

munkahelyen. 

- folyamatos megfigyelés, 

visszacsatolás,  

- kommunikáció,  

 

Érzelmi élet, az önismeret és 

önelfogadás. 

Az akarat. 

Iskolában osztálytársakhoz, 

iskolatársakhoz, a 

családtagokhoz a 

családban, 

munkatársakkal. 

- beszélgetés egyénileg, 

kiscsoportban,  

- a családtagokkal történő 

konzultáció,  

 

16.3 A tanulók tudásának mérése 

A tanulók tudásának, képességeik fejlődésének mérésére - a helyi tantervi követelmények 

figyelembevételével - saját és a tankönyvekhez tartozó külső mérőlapokat használunk. Ezeket 

évenként felülvizsgáljuk és tanulói szükséglet szerint módosítjuk, kiegészítjük. 

Kiemelten vizsgáljuk az alapkészségek fejlődését. Az eredmények értékelésénél a tanulók 

önmagához mért fejlődését kiemelkedő fontosságúnak tartjuk.  

16.3.1 A pedagógiai értékelés funkciója szerint lehet: 

Diagnosztikus mérés  

Diagnosztikus mérést alkalmazunk a helyzetfeltárás céljából a nevelési oktatási folyamat 

adott szakaszába lépéskor, az iskolakezdéskor, a tanév elején, vagy egy-egy új tanuló 

érkezésekor, illetve kirívó eredménytelenség esetén.  

Diagnosztikus méréssel információkat szerzünk a tanulók képességeiről, előzetes tudásáról, 

ismereteiről. Ezek hatékony segítséget nyújtanak a pedagógiai tervező munkához, a 

tanmenetek, tematikus tervek és fejlesztő programok írásához, a habilitációs órákhoz.  

A diagnosztizálás a tanítás-tanulás folyamatát végigkísérő gyógypedagógiai tevékenység, 

terápiás célokat szolgál. 

A tartós fejlesztésre, habilitációs foglalkozásra szoruló tanulók esetében a diagnosztizáláshoz 

egyéni lapokat használunk. A lapokon az állapot és a fejlesztés eredményeinek rögzítése 

történik. 



 

 

Formatív (tanulást fejlesztő) 

A formatív értékelés elnevezése onnan származik, hogy ebben a tanulási szakaszban az 

értékelés közvetlenül a tanuló, illetve a tanulás formálását, alakítását célozza. A visszajelzés 

címzettje a tanuló. Információt ad arról, hogy hol tart, mit tud, és mit nem tud, hol vannak 

hiányosságai. Ezáltal segíti az önértékelését. Formatív mérést alkalmazunk akkor, amikor egy 

új anyagrész feldolgozásában már teljesen elmerült a tanulócsoport. Szóban és írásban is 

történhet. A tanár tudni szeretné, hogy a gyerekek ténylegesen mennyit is értettek meg belőle. 

Mivel még nem fejeződött be teljesen az adott anyagrész feldolgozása, ezért a hiányosságokra 

vissza lehet térni, az eseteleges félreértéseket, hibás tanulói konstrukciókat lehet javítani. 

A formatív értékelés alkalmazásában egy olyan pedagógiai szemlélet fejeződik ki, amely 

szerint a tanuló nem passzív „gyerekanyag”, hanem aktív részese a pedagógiai folyamatnak. 

Végigkíséri a pedagógiai folyamatot. 

Szummatív (lezáró, minősítő) 

Amikor a csoport teljes mértékben befejezte az adott anyagrész feldolgozását, következik a 

szummatív, lezáró, összegző értékelés, amely lehet témazáró dolgozat íratása, az év végi 

osztályzat adása. Funkciója az eredmények megállapítása, összesítése a kitűzött célokkal. 

 

A méréshez használt feladatlapok elkészítésének elvei: 

 a feladatok a begyakorolt, a megerősített ismeretanyagra épüljenek, 

 különféle teljesítményszintekhez készüljenek, lehetőséget adva a differenciálásra, 

 a feladatok - az ismereteken túl - mérjék a tanulók önállóságát, a tevékenységének 

szintjét, attitűdjét, munkatempóját, írásbeli munkája külalakját, feladatmegértési 

képességét, 

 a mérőeszköz csak a tanulók által megismert, elsajátított munkaszokásokat, tanulási 

módokat és eszközhasználatot kérje számon, 

 a tanulók által ismert, begyakorolt algoritmusokat, feladat-megoldási módozatokat, 

piktogramokat tartalmazzák a mérőeszközök, 

 minden tanuló fejlettségének megfelelően kapjon segítséget, manipulációs, képi eszközt 

a feladatmegoldáshoz. 

16.4 Az értékelés formái és rendszeressége 

A tanítási órákon rendszeres és folyamatos szóbeli értékelés történik. Így a tanulók állandó 

visszajelzést kapnak tanulmányi munkájukról. 

Az értékelés elsődlegesen a tanuláshoz való pozitív viszony, a motiváltság, a közösségben 

elfoglalt státusz megerősítését, pozitív irányú elmozdulását segíti. Hozzájárul az önismeret 

képességének alakításához, az önelfogadáshoz, a szülői elfogadáshoz.  

A személyre szabott értékelés része a gyermek személyiségét figyelembe vevő differenciált 

bánásmódnak, mely így megerősítő, ösztönző, visszajelző, fejlesztő jellegű. 

Értékelési rendszerünket a munkaközösségek tagjainak javaslatai alapján a munkaközösség 

vezetők teamje dolgozta ki. A rendszert tapasztalataink alapján folyamatosan tökéletesítjük.

   



 

 

Fontos, hogy a megalapozott megállapítások mellett konkrét javaslatokat is kijelöljünk a 

továbblépés, a továbbhaladás módját illetően.  

16.4.1 Értékelés a tanulásban akadályozottak tagozatán 

16.4.1.1 Alsó tagozat 

Iskolánk alsó tagozatán a 4. évfolyam félévéig szövegesen értékelünk. Ehhez a Mozaik 

mondatbankját használjuk, ahol tantárgyanként felsoroltak a különböző részterületeken 

teljesíthető szintek. Az egyes tanulóra vonatkozó rész ezekből húzandó alá. Az aláhúzott és az 

évközi szöveges értékelés alapján szöveges minősítést kap a tanuló. A szöveges minősítés a 

közismereti és készségtárgyak esetében 4 fokozatú. 

A szöveges értékelés 1-3. év végéig bizonyítványi pótlapra kerül. 

 

 A 4. évfolyam végén érdemjegyet kapnak a tanulók magyar nyelv és irodalom, 

matematika, környezetismeret tantárgyakból.  

 

A dokumentumokba (napló, ellenőrző, bizonyítvány, törzslap) bejegyzett értékelés formái: 

(5) jeles, (4) jó, (3) közepes, (2) elégséges, (1) elégtelen 

Szöveges minősítést kapnak ének-zene, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, 

testnevelés és sport tantárgyakból. 

A dokumentumokba (napló, ellenőrző, bizonyítvány, törzslap) bejegyzett minősítés formái: 

    kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

felzárkóztatásra/fejlesztésre szorul. 

Etika/hit- és erkölcstan , informatika, drámapedagógia tantárgyakból részt vett bejegyzés 

történik.  

Ha a minimum követelményt nem éri el a tanuló, közismereti tárgynál a felzárkóztatásra 

szorul, készségtárgynál a fejlesztésre szorul minősítést kapja. 

Minden ilyen esetben a tantestület dönt arról, hogy a tanuló: 

 továbbhaladhat a következő évfolyamra, ebben az esetben az adott tárgyból ismétel és a 

teljesített évfolyamról lép a következőre; 

 évet kell ismételnie. 

16.4.1.2 Autista tanulók értékelése 

Irányelvünk, hogy minden tanuló a tőle elvárható legmagasabb szintű és számára teljesíthető 

követelményrendszer szerint legyen értékelve. 

 Ha az autista tanuló a tanulásban akadályozottak követelmény- és értékelési rendszere 

szerint képes haladni, annak megfelelően értékeljük. 

 Ha az autista tanuló az első tanítási év tapasztalatai alapján nem képes a tanulásban 

akadályozottak követelmény- és értékelési rendszere szerint haladni, akkor a második 



 

 

évfolyamtól az autista tanmenet A vagy B verziója szerint halad tovább és a szerint 

értékeljük. 

 Az "A" és a "B" változatban szöveges értékelést készítünk a tanulók teljesítményének 

minősítésére, félévkor és a tanév végén, mind a 8 évfolyamon. 

Az értékelés fajtája mindig a tanulóhoz igazodik, átjárható és rugalmas, biztosítja az 

évfolyamokon való előrejutást. 

Az értékelés lehetőségei: 

TANULÓ ÉRTÉKELÉS 

Tanulásban akadályozott autista tanuló, aki a 

TANAK követelményrendszere szerint 

értékelhető 

A Pedagógiai Program mellékletében 

található TANAK-os értékelési rend szerint. 

Tanulásban akadályozott beszélő autista 

tanuló, aki a TANAK követelményrendszere 

szerint nem értékelhető 

Az autista „A” tanmenet alapján 4 

évfolyamra kidolgozott, a mellékletben 

található aláhúzásos és szöveges minősítéssel 

ellátott értékelési rend szerint. 

Tanulásban akadályozott lassan fejlődő autista 

tanuló, aki a TANAK követelményrendszere 

szerint nem értékelhető 

Az autista „B” tanmenet és az értelmileg 

akadályozott tanulók értékelésének 

figyelembe vételével kialakított és 4 

évfolyamra kidolgozott táblázatos értékelési 

rend alapján. 



 

 

A minősítés lehetséges fokozatai az első hat évfolyamon: 

sokat fejlődött 

fejlődött 

részterületen fejlődött 

változatlan 

hanyatlott 

A fokozatok a legutolsó minősítéshez viszonyított állapotot, valamint a tantárgyi tantervekben 

meghatározott tartalmak elsajátításának mértékét tükrözik.  

A szöveges értékelés mellett a 7. évfolyamtól kezdődően megjelenik a törvény által előírt 

érdemjeggyel történő minősítés is a következő módon: 

Jeles az, aki: sokat fejlődött, a minimális teljesítményeknél sokkal többet 

teljesített 

Jó az, aki: fejlődött, a minimális teljesítményeknél többet teljesített 

Közepes az, aki: részterületen fejlődött, a minimális teljesítmények teljesítésével 

Elégséges az, aki nem fejlődött, de a minimális teljesítményeket teljesítette 

Elégtelen az, aki: nem fejlődött, vagy hanyatlott, a minimális teljesítményeket 

nem teljesítette. 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az adott évfolyamra előírt 

minimális teljesítményeket elérte. 

16.4.1.3 Felső tagozat 

Félévkor és évvégén az 5. évfolyamtól magyar nyelv és irodalom (magyar nyelv és irodalom 

tantárgyból külön osztályzatot adunk), matematika, történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek, hon-és népismeret, természetismeret, 6. évfolyamtól földrajz, 7. évfolyamtól angol 

tantárgyakra érdemjegyet kapnak a tanulók. 

A dokumentumokba (napló, ellenőrző, bizonyítvány, törzslap) bejegyzett értékelés formái: 

(5) jeles, (4) jó, (3) közepes, (2) elégséges, (1) elégtelen 

Az 5-10. évfolyamig szöveges minősítéssel értékelünk az ének-zene, vizuális kultúra, 

technika, életvitel és gyakorlat, informatika, testnevelés és sport tantárgyakból. 

A szöveges értékelés fokozatai: 

 kiválóan megfelelt (ötös, dicséretes) 

 jól megfelelt (négyes - ötös) 

 megfelelt (kettes - hármas) 

 felzárkóztatásra/fejlesztésre szorul (kettes, vagy gyengébb) 

Ilyen esetben a tantestület dönt arról, hogy a tanuló: 

- továbbhaladhat a következő évfolyamra, ebben az esetben az adott tárgyból 

ismétel és a teljesített évfolyamról lép a következőre, 

- javítóvizsgát tehet, 

- vagy évet kell ismételnie. 

Etika/hit- és erkölcstan, pályaorientáció tantárgyakból részt vett bejegyzés történik.  



 

 

Az alsó és felső tagozaton, az év végi értékelés mellé csatoljuk a tanuló egyéni fejlesztésein 

elért eredményeit, az alábbi területekről: 

- komplex gyógypedagógiai fejlesztés  

- logopédia 

- autizmus specifikus fejlesztés 

16.4.2 Értékelés az értelmileg akadályozottak tagozatán 

Tanulócsoportjaink összetétele heterogén. A diákok személyre szóló fejlesztésben 

részesülnek, szükség szerint egyéni fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. Fejlesztési 

terveik egyéni formában készülnek.  

A gyermekek értékelése összetett, melyben figyelembe vesszük a helyet, időt, személyi 

kapcsolatot, pillanatnyi egészségi állapotot, a teljesítmény mögött húzódó okokat.  

Az értékelésben egyaránt szerepet kap a mérés (mérőeszköz) és az ellenőrzés. 

Céljai: 

 A gyermekek (fiatalok) pozitív reális énképének fejlesztése. 

 A tanulás motiválása. 

 Az ismeretelsajátítási szint meghatározása. 

 Kritikus magatartás kialakítása saját és társai munkájával szemben. 

Alapelvei: 

Az értékelés állandóan jelenlévő reakció, interakciók folyamata. Mindenkor tükrözi a 

képességek minőségi és mennyiségi gyarapodásban megtett útját. Végigkíséri a tanulási 

folyamatot. Az eszköz szerepét tölti be, melynek során az önmagukhoz mért fejlődést 

regisztráljuk. 

Az értékelés elvi követelményei: 

 A folyamatos értékelés beépítése a mindennapi oktató-nevelő munkánkba, a tanítás-

tanulás folyamatába. 

 Motiváló hatású, a tanulók állapotának megfelelően differenciált. 

 Fejlesztő hatású, a gyermekek önmagukhoz mért fejlődését értékeli. 

 Mérlegeli a tevékenység szándékát is: a befektetett energiát, az erőfeszítést, az akarat 

mértékét. 

 Hangsúlyozza a személyiségjegyeket, a pozitív értéket. 

 Képet ad a szocializáltsági szintről, a magatartásról és a gyermekekben 

kialakult/kialakított attitűdről. 

Az ellenőrzés, értékelés folyamata 

A tanítási órákon rendszeres és folyamatos szóbeli és írásbeli ellenőrzés történik. A tanulók 

állandó visszajelzést kapnak munkájukról. A szóbeli értékelés mellett különféle motivációs 

rendszereket is használunk, melyek a gyermekeknek közvetlenül is örömforrásul szolgálnak. 

A tanév végi tantárgyi rendszer szerinti értékelés: a Tanterv által meghatározott elvárt 

teljesítmény megvalósulásának mértékét határozza meg. 

Az értékelés a tantervben részletesen szabályozott módon a tantárgyaknak megfelelően 

egységesen kidolgozott szöveges formában, 7. osztály félévétől numerikusan történik. 



 

 

Emellett minden esetben szóbeli szöveges értékelés is megjelenik, ami megerősíti a tananyag 

elsajátításának mértékét és rámutat a hiányosságokra.  

 1-6 évfolyamon szöveges értékelés, melyet 1-4. évfolyamon bizonyítványi pótlapon 

rögzítünk 

 7-8 évfolyamon érdemjegyekkel és szöveges minősítéssel 

 9-12 évfolyamon érdemjegyekkel és szöveges minősítéssel történik a fejlesztési 

területek tantárgyaiból. 

(Az ehhez kapcsolódó értékelő lapok a mellékletben találhatók.) 

A gyengébb tanulókat a következő évfolyamon fokozottabb, egyéni bánásmóddal 

foglalkoztatjuk. A kis lépésekre lebontott és egyénekre szabott képességfejlesztés célja a 

felzárkóztatás. A fejlesztési feladatokat az egyéni fejlesztési tervben rögzítjük. 

A tanulók kontrollvizsgálatát kell kezdeményezni: 

 a gyermek követelmény szinthez viszonyított teljesítménye kiemelkedő 

 a tanuló egészségi, pszichés állapota fejlesztését iskolai keretek között nem teszi 

lehetővé. 

Amennyiben magántanulóként folytatja tanulmányait, akkor osztályozóvizsgára való 

felkészítést és minősítést közismereti tárgyakból kaphat a tanuló. 

16.5 A magatartás és szorgalom értékelése 

A magatartás és szorgalom értékelési rendszere segíti az iskola nevelési és oktatási céljainak 

megvalósítását, a tanulók önismeretének, a szocializáltságuknak fejlődését. Maximálisan 

figyelembe vesszük a tanuló önmagához képest elért pozitív változását, fejlődését, amelynek 

szóban és írásban történő dokumentálással adhatunk nagyobb hangsúlyt.  

Tanév közben, a tanulók magatartását és szorgalmát folyamatosan értékeljük a tanítási órákon 

és tanórán kívüli foglalkozásokon. Alsó tagozaton egyezményes jelekkel (nyomda, matrica 

stb.), felső tagozaton és a szakiskolában szóbeli és írásbeli értékeléssel jelezzük tanulóink felé 

véleményünket, észrevételeinket. Minden hónapban az osztályfőnökök kiértékelik az osztály 

magatartását és szorgalmát, a közösség, az egyes tanuló bevonásával. 

Az egyes tanuló magatartási és szorgalmi érdemjegye megállapítása céljából az osztályfőnök 

összegzi az osztály és az osztályban tanító pedagógusok, napközis nevelő észrevételeit. 

Ellentétek esetén az osztályozó konferencia dönt. 

Az osztályközösségek és a tanulók fejlődésének megfelelően egyre nagyobb szerepet kap a 

tanulói önértékelés, társértékelés és osztályértékelés. 

 A magatartás értékelésének szempontjai: 

 a házirend és az iskolai elvárások, normák elfogadása, betartása 

 a közösséghez és annak tagjaihoz való viszony 

 az együttélés, a társas kapcsolatok, a közösségi normák elfogadása az iskolán belül és 

kívül 

 az iskola képviselete 

 

A dokumentumokba (napló, ellenőrző, bizonyítvány, törzslap) bejegyzett minősítés formái: 



 

 

 példás 

 jó 

 változó 

 rossz 

Autista tanulók magatartásának értékelése 

Magatartás alatt értjük a gyermek adaptív viselkedésének, környezetéhez való alkalmazkodó 

képességének szintjét, önkontrolljának mértékét. 

Kiváló:: a megadott, tanult viselkedési szabályokat betartja 

Jó: a megadott viselkedési szabályokat felnőtt segítségével képes betartani. 

Változó: alkalmanként segítséggel sem tartja be a tanult viselkedési szabályokat, 

ilyenkor inadaptív viselkedést mutat (pl. hipermotilitás, passzivitás, sztereotip 

viselkedés, esetleg agresszió, autoagresszió). 

Gyenge: gyakran autoagresszív, agresszív, vagy egyéb súlyos 

viselkedésproblémát mutat (pl. szökés). Önmagát, környezetét súlyosan veszélyezteti. 

A szorgalom értékelési szempontjai: 

 motiváltság, tanuláshoz való viszony 

 az egyes tantárgyak követelményeinek eléréséhez tett erőfeszítés, akarat 

 többletfeladatok vállalása, ellátása 

 a közösségért végzett munka, a társak megsegítése, a kisebbek segítése 

A dokumentumokba (napló, ellenőrző, bizonyítvány, törzslap) bejegyzett minősítés formái: 

példás 

 jó 

 változó 

 hanyag 

Autista tanulók szorgalmának értékelése 

Szorgalom fogalmával jellemezzük, minősítjük a gyermek motiválhatóságát, 

aktivitásának, aktivizálhatóságának mértékét. 

Kiváló: bizonyos tanult aktivitásokat önként, külső motiváció nélkül is elvégez teljesítménye 

egyenletes. 

Jó: biztos motivációs bázissal rendelkezik, teljesítménye egyenletes. 

Változó: csak bizonyos körülmények között aktivizálható. 

Hanyag: nem aktív, nem motivált, csak teljes irányítással képes elvégezni aktivitásait. 

Mivel az autizmusban éppen azok a készségek, képességek sérülnek, amelyeket a 

magatartás és szorgalom értékelése és minősítése során figyelembe kell venni, ezért autizmus 

diagnózis esetén a tanulók felmentést kaphatnak a minősítés alól. 



 

 

16.6 A szülők tájékoztatása a tanulók eredményeiről 

Az első évfolyam első félévében főleg a tanulók beilleszkedéséről, a társaikhoz, a 

felnőttekhez és az egyes tantárgyakhoz való viszonyukról, feladattudatukról adunk 

tájékoztatást írásban.  

A többi évfolyamokon félévenként a tanulók önmagukhoz mért fejlődéséről, 

személyiségjegyeik, szociális kapcsolataik alakulásáról, tanulmányi előmenetelükről kapnak 

tájékoztatást a szülők. 

A szülők tájékoztatása a tanulók előmeneteléről történhet  

 szóban 

o szülői értekezleteken 

o fogadóórákon 

o egyéni beszélgetés során   

 írásban 

o üzenő füzetben 

o tájékoztató füzetben  

o bizonyítványban 

Az osztályfőnök - a különböző tantárgyat tanító pedagógusok bevonásával - értékeli a tanuló 

teljesítményét. Feltárják a haladást akadályozó tényezőket. Javaslatot tesznek a lemaradást 

megszüntető, a felzárkóztatást segítő intézkedésekre, egyéni fejlesztési tervekre, egyéni 

tanrendre. Amennyiben a tanuló felzárkóztatásra szorul, akkor az osztályfőnök félévkor és a 

tanév végén írásban értesíti a szülőt. 



 

 

17  Az otthoni /napközis felkészüléshez előírt írásbeli és 

szóbeli feladatok meghatározásának elvei: 

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok 

érvényesülnek: 

 A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó 

gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó 

ismeretek megszilárdítása. 

 A házi feladatok differenciáltak, figyelembe véve tanulóink eltérő képességeit. 

 Az írásbeli és szóbeli feladatok lehetőséget kell, hogy adjanak a tananyag megértésére, 

elmélyítésére, a kérdésfeltevés gyakorlására. 

 Az első- negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére, valamint a tanítási szünetekre is 

kaphatnak szóbeli, írásbeli házi feladatot, javaslatot téve a gyakorlásra. 

 Az ötödik- tizenkettedik évfolyamon a tanulók naponta, hétvégére, valamint a tanítási 

szünetek idejére is kapnak házi feladatot.  

 Külön értékelésre kerül a gyűjtőmunka és a szorgalmi feladat. 

 A rendszeresen adott házi feladattal elősegítjük a kötelességtudat kialakulását, a 

munkához való hozzáállást. 

 



 

 

18 Csoportbontások, csoportösszevonások és az egyéb 

foglalkozások szervezésének elvei 

A hagyományos osztálykeretben való tanítási folyamat mellett lehetőségeinkhez mérten 

szervezünk tanórai és egyéb foglalkozást csoportbontásban és csoportösszevonásban is. 

18.1 Csoportbontások 

Az összevont évfolyamokból szervezett, vagy az eltérő képességprofilú osztályoknál 

csoportbontással segítjük a pedagógiai munkát a főbb tantárgyakból: magyar nyelv és 

irodalom, matematika, történelem, természetismeret. 

Csoportbontást alkalmazunk a tanulók gyógytestnevelésének ellátására hetente egy 

alkalommal, amely párhuzamosan folyik egy tanórai testneveléssel. 

18.2 Csoportösszevonások 

Csoportösszevonást szükség szerint alkalmazunk különböző osztály/csoport fokon lévő 

tanulók drámapedagógiai, valamint készségtárgyainak tanításakor. 

A délutáni foglalkozások megszervezése (napközi, sportkör, zeneterápia) megszervezése is 

hasonló elven működik. 

18.3 Egyéb foglalkozások  

Iskolán belüli  

 habilitációs- rehabilitációs tevékenység,  

 iskolai sportkör,  

 könyvtári órák,  

 tömegsport rendezvények,  

 vetélkedők,  

 rendhagyó történelem órák,  

 néphagyományra épülő programok  

Iskolán kívüli  

 mozi- színházlátogatás,  

 kirándulások,  

 sportversenyek,  

 színház, kiállítás, könyvtárlátogatás 



 

 

19 Melléklet 

19.1 Tantárgyi követelmények az alsó tagozaton 

Magyar nyelv és irodalom 

1. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

1.Beszédkészség fejlesztése, szóbeli szövegek 

megértése, értelmezése és alkotása  

Órakeret  

45 óra  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A megfelelő hangképzés, beszédlégzés és hangoztatás fejlesztése. 

Törekvés az érthető és kifejező beszédre. Megfelelő beszédtempó 

kialakítása. 

Az auditív észlelés és figyelem, beszédhanghallás fejlesztése.  

A beszédszervek mozgásának tudatosítása. 

A beszédérzékelés, beszédértés, szövegértés és beszédprodukció 

képességének fejlesztése. Beszédkedv felkeltése és a beszédbátorság 

növelése. 

A verbális emlékezet és a szóbeli kifejező képesség fejlesztése 

(szókincs, mondatalkotás).  

A kommunikációs képesség fejlesztése a megfelelő szocializáció 

elérése érdekében különböző élethelyzetekben.  

A tanult nyelvi fordulatok alkalmazása.  

Rövid kiszámolók, mondókák, versek szöveghű tolmácsolása. 

Megfigyelőképesség, koncentráció, kooperáció, feladattudat, 

feladattartás, időbeli tájékozódás fejlesztése. 

Helyes önismeret, erkölcsi érzék, ítélőképesség kialakítása.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

1.Beszédhallás, 

hallás utáni értés 

 

Hangfelismerési és hangutánzó gyakorlatok 

végzése. Beszédlégzés tudatosítása légző 

gyakorlatokkal. Szájtérben való tájékozódás 

gyakorlása.  

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.  

Ének-zene: 

hangképzés, légzés, 

artikuláció, ritmus, 

gyerekdalok, 

körjátékok. 

Testnevelés és sport: 

vitálkapacitás 

növelése. 

Környezetismeret: 

természet, a környező 

világ hangjai; a 

tanulókat körülvevő 

tárgyak és élőlények 

neve, a velük 

kapcsolatos 

ismeretek, család, 

otthon, óvoda, iskola.  
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1.2. Beszédfejlettség 

Figyelem a kortárs és felnőtt  

beszélget társra, részvétel a 

tanulócsoportban folyó beszélgetésben. 

Helyzetfelismerés, alkalmazkodás a 

beszédhelyzethez. 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 l, élményekről l, képekről l, 

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.   

Szerepek eljátszása dramatikus eszközökkel, 

konfliktusok megjelenítése.  

 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

1.3. 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. 

 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

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.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

2.Olvasás, az írott szöveg megértése Órakeret  

80 óra  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Akusztikus, vizuális megfigyelő - és differenciáló-képesség fejlesztése. 

Téri, síkbeli tájékozódás, lateralitás fejlesztése.   

Jelfelismerés, rész-egész viszony, soralkotás. 

Az olvasás jelrendszeréből az egyjegyű kisbetűk és az azonos alakú 

nagybetűk elsajátítása a tanulók egyéni sajátosságainak figyelembe 

vételével.  

A hangos olvasás megtanulása szótagoló, illetve szóképes szinten, az 

olvasástechnika fejlesztése. 

Szavak, mondatok, rövid szövegek tartalmának megértése, 

értelmezése, a megértés bizonyítása segítséggel, irányítással.  

Szókincsbővítés. 

Értő olvasás fejlesztése. 

A néma olvasás elemi szintű kialakítása. 

Az olvasási készség fejlesztése. Algoritmus követése. Szövegelemzés, 

lényegkiemelés, következtetés, összefüggések felismerése. 

Képeskönyvek, gyermekkönyvek bemutatása során az olvasás iránti 

érdeklődés felkeltése. 
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2.1. 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.  

Globálisan észlelt nyelvi egységek (szavak) 

hangokra bontása.  

Zöngés-zöngétlen hangok megkülönböztetése.  

A téri tájékozódás fejlesztése, irányok 

megnevezése. Irányított szemmozgás 

gyakorlása, szemfixáció megerősítése. 

Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal 

kombinált (koncentrációs) játékos 

memóriagyakorlatok végzése. Szövegtanulási 

technikák megismerése.  

Jelek, piktogramok, rajzos utasítások 

felismerése, értelmezése felismerése, 

értelmezése. 

Matematika:  

számlálás, sorszámok. 

Környezetismeret: 

szűkebb és tágabb 

környezetünk tárgyai, 

élőlényei, 

tulajdonságok 

megnevezése, 

összehasonlítása, 

megfigyelése. 

Ének-zene: ritmus, 

ciklikus sorok.  

Vizuális kultúra: 

tájékozódás síkban, 

színek, 

formaérzékelés, 

formafelismerés. 

Testnevelés és sport: 

ritmikus mozgások. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

dramatizálás 

egyszerű kellékei.  



 

 

 

2.2. Az olvasás 

jelrendszere  

Hanganalízis: hangok felismerése, 
megkülönböztetése,  

kapcsolása, leválasztása, helyének 

meghatározása a szóban.  

Hang és betű azonosítása.  Betűk 

felismerése szavakban, szövegben.  

Az olvasás jelrendszeréből az egyjegyű 

kisbetűk és az azonos alakú nagybetűk 

megtanulása. Egy- és többtagú szavak 

kirakása, összeolvasása.  Szótagok, szavak, 

mondatok, rövid szövegek olvasása szótagoló, 

ill. szóképes formában.  

Hangos olvasás gyakorlása.  

Törekvés a szöveghű olvasásra.  Hangsúly, 

hanglejtés érzékeltetése.  
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2.3. 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. 

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.  

 

 

Kulcsfogalmak/ 

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. 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

3.Írás, szövegalkotás Órakeret  

80 óra  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Síkbeli és téri tájékozódás fejlesztése. A vonalközben való 

tájékozódás kialakítása. 

Vizuális észlelés, optikus differenciáló képesség,formaérzékelés, 

emlékezet, sorrendiség fejlesztése. 

Dominancia megerősítése. 

Mozgáskoordináció, szem-kéz koordináció, finommozgás, 

összerendezett írásmozgás alapozása, kialakítása.  

Szabályos betűalakítás és -kapcsolás elsajátítása, vonalközbe 

helyezése. Algoritmuskövetés. Iránykövetés. 

Az írás funkciójának megismertetése. 

Íráshasználati módok megismerése: másolás, tollbamondás, 

emlékezetből írás. 

Az íráskészség megalapozása. 

Rendezett, tiszta írásmunkára nevelés. 

Önellenőrzés, hibajavítás megalapozása. 

Az eszközszintű írás előkészítése.  
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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 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 kis- és 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.  

Matematika: térbeli-, 

síkbeli tájékozódás. 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció, 

finommozgások, 

térbeli tudatosság.  

Vizuális kultúra: 

formaérzékelés. 

 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

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.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

4.Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről  Órakeret  

22óra  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Auditív és vizuális észlelés, -figyelem, -differenciálás fejlesztése.  

Kommunikációs képesség, nonverbális kommunikáció fejlesztése. 

Szókincsbővítés. Verbális emlékezet növelése. 

Időtartamok érzékelésének fejlesztése (hangok).  

Helyes beszédhangsúly kialakítása. 

A nyelvhasználat alapozása.  A 

kis- és a nagybetűk használata.  

A helyesírási készség megalapozása.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

4.1Alapvető 

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 beszélgető társra, 

részvétel a tanulócsoportban folyó 

beszélgetésben.  

Saját élmények egyszerű 

megfogalmazása. Helyzetfelismerés, 

alkalmazkodás a beszédhelyzethez.  

Nyelvi mintakövetés beszédben.  Konkrét 

élethelyzetben megtapasztalható elemi 

erkölcsi fogalmak tisztázása.  

Környezetismeret:  

magatartási 

szabályok, 

viselkedésminták. 

 

Ének-zene: ritmus, 

hang, időtartam.  

 

Erkölcstan: jó, rossz. 

4.2Szavak jelentése, 

szókincs 

Szókincsbővítés: tárgyakkal, képekkel, 

rokonértelmű és ellentétes jelentésű 

szavakkal, a szavak jelentésének 

sokoldalú érzékeltetésével.  

4.3. Hang, betű, 

szótag, szó 

A beszédhangok differenciálása és felismerése 

szavakban.  

Betűk válogatása, csoportosítása.  

Szavak hangokra bontása. Magánhangzók, 

mássalhangzók időtartamának megfigyelése, 

helyes ejtésük gyakorlása, jelölésük.  

Szótagolás tapssal, szótagok számlálása 
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4.4Szófajok 
  

4.5. Modalitás 

szerinti mondatfajták 
Kérdés, kijelentés és felszólítás 

mondathangsúlyának érzékeltetése 

mintakövetéssel.  

4.6. Alapvető 

nyelvhelyességi 

és helyesírási 

szabályok,  

írásjelek 

Magánhangzók időtartamának jelölése el 

készítés után másolásnál, tollbamondásnál. 

Hosszú mássalhangzók jelölése a 

szavakban másolással. Nagybetűk 

használata nevek írásakor és 

mondatkezdésnél.   

Mondatvégi írásjelek alkalmazása.   

Kulcsfogalmak/ 

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.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

5. Irodalmi kultúra, irodalmi 

művek 

értelmezése  

Órakeret  

23 óra  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai  

Auditív és vizuális figyelem és emlékezet fejlesztése.  

Ritmusérzék fejlesztése. 

Ítélőképesség, erkölcsi érzék formálása. Empátiakészség 

növelése. 

Szabálytudat megerősítése. 

Kommunikációs  készség,  együttműködési készség 

kialakítása. 

Szóbeli szövegalkotás, kreativitás fejlesztése. 

Szövegértő képesség fejlesztése.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok  

5.1. Szerzőkés 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.  

Ének-zene: 

ritmusérzék, 

népdalok, népi 

játékok. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

dramatizálás  

egyszerű kellékei. 



 

 

5.2. Epikus művek jellemzői 

Szereplők, helyszín kiemelése 

irányítással.  

Cselekmény megfogalmazása 

segítséggel.  

Szereplők tulajdonságainak és 

cselekedeteinek megítélése –a jó, a 

rossz, a szép, a csúnya fogalmának 

ismerete, használata. 

Erkölcstan: jó, rossz.  

5.3. Lírai alkotások 

jellemzői 

Vers, versszak felismerése. 
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pontok  

5.4. Báb- és drámajátékok 

jellemzői 

A mesék cselekményének eljátszása.  

Kulcsfogalmak/fogalmak  
Mese, vers, mondóka, kiszámoló, dal, népi játék, történet, 

szereplő, helyszín, báb, jó, rossz, szép, csúnya.  

A fejlesztés várt 

eredményei az  

első évfolyam végére  

Saját személyi adatok elmondása. Napszaknak megfelelő 

köszönés. 

Érthető, tagolt beszéd helyes köznyelvi kiejtéssel, helyes 

ritmusban. A kommunikációs készség fejlődése. Bekapcsolódás 

a beszélgetésekbe, kérdésekkel, válaszadással. 

Szókincs gyarapodása. 

Közreműködés egyszer üzenetek átadásában. Ismeret- és 

élménykörből tárgyak megnevezése. 

Kérdések és szemléltetés segítségével beszámolás 

eseményekről. 

Négy-öt mondóka, vers ismerete, bekapcsolódás a dramatikus 

játékokba. Konkrét élethelyzetekben megtapasztalható elemi 

erkölcsi fogalmak helyes megítélése. 

Az olvasás jelrendszeréből az egyjegyű kisbetűk valamint az 

azonos alakú nagybetűk ismerete. 

A szavak hangokra bontása, betűkből szavak alkotása. 

Szavak, mondatok, rövid szövegek olvasása ütemes szótagoló, 

illetve lassú szóképes formában. 

Beszámolás hangosan vagy némán olvasott szövegrészek 

tartalmáról kérdések segítségével. A szereplők és 

események megnevezése. A szövegértést bizonyító 

feladatok megoldása előkészítés után, segítséggel.  

Az írás jelrendszeréből az egyjegyű kisbetűk, valamint az 

azonos alakú nagybetűk ismerete (egyéni haladási ütemnek 

megfelelően). A kis- és nagybetűk szabályos alakítása és 

kapcsolása. Szavak, rövid mondatok másolása előkészítéssel 

írott, nyomtatott szövegről. 3-4 betűből álló szavak leírása 

tollbamondás után.  

Begyakorolt szavak leírása emlékezetből.  

Az írott nagybetűk alkalmazása másolásnál önállóan, 

tollbamondásnál előkészítés után. 

Rendezett, olvasható íráskép. 



 

 

A második évfolyamba lépés minimum követelményei: 

 

 A saját személyi adatok elmondása segítséggel. 

 Napszaknak megfelelő köszönés mintakövetéssel.  

 Többnyire érthető, tagolt beszéd megközelítőleg helyes köznyelvi kiejtéssel, közel 

helyes ritmusban, illetve ezeken a területeken fejlődést mutat 

 A kommunikációs készség fejlődése. 

 Beszélgetések során adekvát válaszadás, segítséggel kérdések megfogalmazása. 

 Szókincs gyarapodása. 

 Közreműködés egyszerű üzenetek átadásában. 

 Ismeret- és élménykörből tárgyak megnevezése. 

 Kérdések és szemléltetés segítségével rövid beszámolás eseményekről. 

 Négy-öt mondóka, vers ismerete, visszaadása segítséggel, bekapcsolódás a dramatikus 

játékokba. 

 Konkrét élethelyzetekben megtapasztalható elemi erkölcsi fogalmak helyes megítélése 

kérdések segítségével. 

 A tanult kisbetűk és nagybetűk ismerete. 

 A szavak hangokra bontása, betűkből szavak alkotása segítséggel 

 Szavak, rövid mondatok olvasása ütemes szótagoló, illetve lassú szóképes formában. 

 Beszámolás hangosan vagy némán olvasott mondatok tartalmáról kérdések 

segítségével. 

 A szereplők és események megnevezése segítséggel. 

 A szövegértést bizonyító feladatok megoldása előkészítés után, segítséggel.  

 Az írás jelrendszeréből a tanult kisbetűk és nagybetűk ismerete. 

 A kis- és nagybetűk szabályos alakítása és kapcsolása.  

 Szavak, rövid mondatok másolása előkészítéssel írott, nyomtatott szövegről. 

 3-4 betűből álló szavak leírása tollbamondás után.  

 Begyakorolt szavak leírása emlékezetből.  

 A tanult írott nagybetűk alkalmazása másolásnál önállóan, tollbamondásnál 

előkészítés után. 

 Rendezett, olvasható íráskép. 

 

  



 

 

2. évfolyam 

Előzetes tudás  

Érthető, tagolt beszéd, beszédértés képességének fejlettsége. 

Utasítások megértése és követése. Kérdések segítségével beszámolás 

eseményekről. 

Az olvasás jelrendszeréből az egyjegyű kisbetűk valamint az azonos 

alakú nagybetűk ismerete. 

Szavak, mondatok szótagoló olvasása. 

Szavak, szövegek megértésének bizonyítása. 

Az írás jelrendszeréből az egyjegyű kisbetűk és az azonos alakú 

nagybetűk ismerete, alakítása és kapcsolása.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

1.Beszédkészség fejlesztése, szóbeli szövegek 

megértése, értelmezése és alkotása  

Órakeret  

46 óra  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A megfelel hangképzés, beszédlégzés és hangoztatás fejlesztése. 

Törekvés az érthető és kifejező beszédre. Megfelelő beszédtempó 

kialakítása. 

Az auditív észlelés és figyelem, beszédhanghallás fejlesztése. A 

beszédszervek mozgásának tudatosítása. 

A beszédérzékelés, beszédértés, szövegértés és beszédprodukció 

képességének fejlesztése. Beszédkedv felkeltése és a beszédbátorság 

növelése. 

A verbális emlékezet és a szóbeli kifejez képesség fejlesztése 

(szókincs, mondatalkotás).  

A kommunikációs képesség fejlesztése a megfelel szocializáció elérése 

érdekében különböző élethelyzetekben.  

A tanult nyelvi fordulatok alkalmazása.  

Rövid kiszámolók, mondókák, versek szöveghű tolmácsolása. 

Megfigyelőképesség, koncentráció, kooperáció, feladattudat, 

feladattartás, időbeli tájékozódás fejlesztése. 

Helyes önismeret, erkölcsi érzék, ítélőképesség kialakítása.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

1.1.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.  

Hang, szótag, szó fogalmának kialakítása.  

Képek, tárgyak megnevezése 

(szókincsfejlesztés).  

Versek, mondókák ritmusának megfigyelése, 

érzékelése. Rövid hallott szövegek 

megértése hallás után.  

Szöveges kiejtési gyakorlatok. 

Ének-zene: 

hangképzés, légzés, 

artikuláció, ritmus, 

gyerekdalok, 

körjátékok. 

Testnevelés és sport: 

vitálkapacitásnövelés. 

Környezetismeret: 

természet, a környező 

világ hangjai; a 

tanulókat körülvevő 

tárgyak és élőlények 

neve, a velük 

kapcsolatos 

ismeretek, család, 

otthon, óvoda, iskola.  

 



 

 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

1.2. Beszédfejlettség 

. Figyelem a kortárs és felnőtt beszélget 

társra, részvétel a tanulócsoportban folyó 

beszélgetésben. Helyzetfelismerés, 

alkalmazkodás a beszédhelyzethez. 

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, 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 

fogalmakmegnevezése.  

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

használata mindennapi élmények kapcsán 

folytatott beszélgetésekben, szituációkban.   

Szerepek eljátszása dramatikus eszközökkel, 

konfliktusok megjelenítése. 

 

1.3. Memoriterek 

szöveghű 

tolmácsolása 

Mimetizálás – helyzethez alkalmazkodó 

arcjáték, tekintet, gesztikuláció, testtartás.   

Érzelmek kifejezése.  

Ritmikus tevékenységek végzése 

szövegkísérettel.  

Megfelel hangerő, hanglejtés, hangsúly 

kialakítása. Nyelvtörők, kiszámolók 

tanulása.  

Gyermekdalok, körjátékok éneklése, 

eljátszása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

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.  

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

2.Olvasás, az írott szöveg megértése Órakeret  

80óra  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Akusztikus, vizuális megfigyelő - és differenciáló-képesség fejlesztése. 

Téri, síkbeli tájékozódás, lateralitás fejlesztése.   

Jelfelismerés, rész-egész viszony, soralkotás. 

Az olvasás teljes jelrendszerének elsajátítása a tanulók egyéni 

sajátosságainak figyelembevételével.  

A hangos olvasás megtanulása szótagoló, illetve szóképes szinten, az 

olvasástechnika fejlesztése. 

Szavak, mondatok, rövid szövegek tartalmának megértése, értelmezése, 

a megértés bizonyítása segítséggel, irányítással.  

Szókincsbővítés. 

Értő olvasás fejlesztése. 

A néma olvasás elemi szintű kialakítása. 

Az olvasási készség fejlesztése. Algoritmus követése. Szövegelemzés, 

lényegkiemelés, következtetés, összefüggések felismerése. 

Képeskönyvek, gyermekkönyvek bemutatása során az olvasás iránti 

érdeklődés felkeltése. 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

2.1. 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.  

Globálisan észlelt nyelvi egységek (szavak) 

hangokra bontása.  

Zöngés-zöngétlen hangok megkülönböztetése.  

A téri tájékozódás fejlesztése, irányok 

megnevezése. Irányított szemmozgás 

gyakorlása, szemfixáció megerősítése. 

Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal 

kombinált  

(koncentrációs) játékos memóriagyakorlatok 

végzése. Szövegtanulási technikák 

megismerése.  

Jelek, piktogramok, rajzos utasítások 

felismerése, értelmezése.  

Matematika: 

számlálás, sorszámok. 

Környezetismeret: 

szűkebb és tágabb 

környezetünk tárgyai, 

élőlényei, 

tulajdonságok 

megnevezése, 

összehasonlítása, 

megfigyelése. 

Ének-zene: ritmus, 

ciklikus sorok.  

Vizuális kultúra: 

tájékozódás síkban, 

színek, 

formaérzékelés, 

formafelismerés. 

Testnevelés és sport: 

ritmikus mozgások. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

dramatizálás egyszerű 

kellékei. 



 

 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

2.2. Az olvasás 

jelrendszere  

Hanganalízis: hangok felismerése, 

megkülönböztetése,  

kapcsolása, leválasztása, helyének 

meghatározása a szóban.  

Hang és betű azonosítása.  Betűk 

felismerése szavakban, szövegben.  

Az olvasás teljes jelrendszerének megtanulása 

(kis- és nagybetűk). Egy- és többtagú szavak 

kirakása, összeolvasása.  Szótagok, szavak, 

mondatok, rövid szövegek olvasása szótagoló, 

ill. szóképes formában.  

Hangos olvasás gyakorlása.  

Törekvés a szöveghű olvasásra.   

Hangsúly, hanglejtés érzékeltetése.  

 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

2.3. Az írott szöveg 

megértése 

Tájékozódása 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. 

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.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

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

írásjel, pont, vessző, kérd jel, 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. 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

3. Írás, szövegalkotás  Órakeret  

80 óra  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Síkbeli és téri tájékozódás fejlesztése. A vonalközben való  

tájékozódás kialakítása. 

Vizuális észlelés, optikus differenciáló képesség, formaérzékelés, 

emlékezet, sorrendiség fejlesztése. 

Dominancia megerősítése. 

Mozgáskoordináció, szem-kéz koordináció, finommozgás, 

összerendezett írásmozgás alapozása, kialakítása.  

Szabályos betűalakítás és -kapcsolás elsajátítása, vonalközbe helyezése. 

Algoritmuskövetés. Iránykövetés. 

Az írás funkciójának megismertetése. 

Íráshasználati módok megismerése: másolás, tollbamondás, 

emlékezetből írás. 

Az íráskészség megalapozása. 

Rendezett, tiszta írásmunkára nevelés. 

Önellenőrzés, hibajavítás megalapozása. 

Az eszközszintű írás előkészítése. 

Ismeretek   Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

Az írás jelrendszere   Térbeli, síkbeli tájékozódás gyakorlása.  

Az irányok felismerése, megnevezése és 

összekapcsolása az irányokat kifejez 

szavakkal. 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 kis- és 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. 

Matematika: térbeli-, 

síkbeli tájékozódás. 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció, 

finommozgások, 

térbeli tudatosság.  

Vizuális kultúra: 

formaérzékelés. 

 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

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

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

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

és nagybetű, írásjel, pont, kérd jel, felkiáltójel, vessző, tollbamondás, 

másolás, ékezet, hiba, ellenőrzés, javítás.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

4.Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről  Órakeret  

23 óra  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

Auditív és vizuális észlelés, -figyelem, -differenciálás fejlesztése.  

Kommunikációs képesség, nonverbális kommunikáció fejlesztése. 

Szókincsbővítés. Verbális emlékezet növelése. 

Időtartamok érzékelésének fejlesztése (hangok).  

Helyes beszédhangsúly kialakítása. 

A nyelvhasználat alapozása.  A 

kis- és a nagybetűk használata.  

A helyesírási készség megalapozása.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

4.1 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.  

Környezetismeret:  

magatartási szabályok, 

viselkedésminták. 

Ének-zene: ritmus, 

hang, időtartam.  

Erkölcstan: jó, rossz. 

4.2 Szavak 

jelentése, szókincs 

Szókincsbővítés: tárgyakkal, képekkel, 

rokonértelmű és ellentétes jelentés 

szavakkal, a szavak jelentésének 

sokoldalú  

érzékeltetésével.  

4.3. Hang, betű, 

szótag, szó 

A beszédhangok differenciálása és felismerése 

szavakban.  

Betűk válogatása, csoportosítása.  

Szavak hangokra bontása. Magánhangzók, 

mássalhangzók időtartamának megfigyelése, 

helyes ejtésük gyakorlása, jelölésük.  

Szótagolás tapssal, szótagok számlálása.  

4.4 Szófajok 
  



 

 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

4.5. Modalitás 

szerinti 

mondatfajták 

Kérdés, kijelentés és felszólítás 

mondathangsúlyának érzékeltetése 

mintakövetéssel.  

 

4.6. Alapvető 

nyelvhelyességi és 

helyesírási 

szabályok,  

írásjelek 

Magánhangzók időtartamának jelölése el 

készítés után másolásnál, tollbamondásnál. 

Hosszú mássalhangzók jelölése a 

szavakban másolással. Nagybetűk 

használata nevek írásakor és 

mondatkezdésnél.   

Mondatvégi írásjelek alkalmazása.   

Kulcsfogalmak/ 

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.   

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél  

5 .Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése  Órakeret  

23 óra  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai  

Auditív és vizuális figyelem és emlékezet fejlesztése.  

Ritmusérzék fejlesztése. 

Ítélőképesség, erkölcsi érzék formálása. Empátiakészség növelése. 

Szabálytudat megerősítése. 

Kommunikációs  készség, együttműködési  készség kialakítása. 

Szóbeli szövegalkotás, kreativitás fejlesztése. 

Szövegértő képesség fejlesztése.  

Ismeretek   Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

5.1. 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.  

Ének-zene: 

ritmusérzék, népdalok, 

népi  

játékok. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

dramatizálás egyszerű 

kellékei. 

Erkölcstan: jó, rossz.  

5.2. Epikus 

művek jellemzői 

Szereplők, helyszín kiemelése irányítással.  

Cselekmény megfogalmazása segítséggel.  

Szereplők tulajdonságainak és 

cselekedeteinek megítélése –a jó, a rossz, a 

szép, a csúnya fogalmának ismerete, 

használata. 



 

 

5.3. Lírai 

alkotások 

jellemzői 

Vers, versszak felismerése. 

5.4. Báb- és 

drámajátékok 

jellemzői 

A mesék cselekményének eljátszása. 

Kulcsfogalmak/ 

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

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

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

második  

évfolyam végére  

Saját személyi adatok elmondása. Napszaknak megfelelő köszönés.  

Érthető, tagolt beszéd helyes köznyelvi kiejtéssel, helyes ritmusban. 

A kommunikációs készség fejlődése. Bekapcsolódás a 

beszélgetésekbe, kérdésekkel, válaszadással. 

Szókincs gyarapodása. 

Közreműködés egyszerű üzenetek átadásában. 

Ismeret- és élménykörből tárgyak megnevezése. 

Kérdések és szemléltetés segítségével beszámolás eseményekről. 

Négy-öt mondóka, vers ismerete, bekapcsolódás a dramatikus játékokba. 

Konkrét élethelyzetekben megtapasztalható elemi erkölcsi fogalmak 

helyes megítélése. 

Az olvasás teljes jelrendszerének ismerete (egyéni sajátosságok 

figyelembevételével).  

A szavak hangokra bontása, betűkből szavak alkotása. 

Szavak, mondatok, rövid szövegek olvasása ütemes szótagoló, illetve 

lassú szóképes formában. 

Beszámolás hangosan vagy némán olvasott szövegrészek 

tartalmáról kérdések segítségével. A szereplők és események 

megnevezése. A szövegértést bizonyító feladatok megoldása 

előkészítés után, segítséggel.  

Az írás teljes jelrendszerének ismerete (egyéni haladási ütemnek 

megfelelően). A kis- és nagybetűk szabályos alakítása és kapcsolása. 

Szavak, rövid mondatok másolása el készítéssel írott, nyomtatott 

szövegről. 3-4 betűből álló szavak leírása tollbamondás után.  

Begyakorolt szavak leírása emlékezetből.  

Az írott nagybetűk alkalmazása másolásnál önállóan, tollbamondásnál 

előkészítés után. 

Rendezett, olvasható íráskép. 

 

  



 

 

A harmadik évfolyamra lépés minimum követelményei: 

 Saját személyi adatok elmondása. 

 Napszaknak megfelelő köszönés.  

 Érthető, tagolt beszéd helyes köznyelvi kiejtéssel, helyes ritmusban. 

 A kommunikációs készség fejlődése. 

 Bekapcsolódás a beszélgetésekbe, kérdésekkel, válaszadással. 

 Szókincs gyarapodása. 

 Közreműködés egyszerű üzenetek átadásában. 

 Ismeret- és élménykörből tárgyak megnevezése. 

 Kérdések és szemléltetés segítségével beszámolás eseményekről. 

 Négy-öt mondóka, vers ismerete, bekapcsolódás a dramatikus játékokba. 

 Konkrét élethelyzetekben megtapasztalható elemi erkölcsi fogalmak helyes 

megítélése. 

 Az olvasás teljes jelrendszerének ismerete 

 A szavak hangokra bontása, betűkből szavak alkotása. 

 Szavak, mondatok, rövid szövegek olvasása ütemes szótagoló, illetve lassú szóképes 

formában. 

 Beszámolás hangosan vagy némán olvasott szövegrészek tartalmáról kérdések 

segítségével. 

 A szereplők és események megnevezése. 

 A szövegértést bizonyító feladatok megoldása előkészítés után, segítséggel.  

 Az írás teljes jelrendszerének ismerete. 

 A kis- és nagybetűk szabályos alakítása és kapcsolása. 

 Szavak, rövid mondatok másolása el készítéssel írott, nyomtatott szövegről. 

 3-4 betűből álló szavak leírása tollbamondás után.  

 Begyakorolt szavak leírása emlékezetből.  

 Az írott nagybetűk alkalmazása másolásnál önállóan, tollbamondásnál előkészítés 

után. 

 Rendezett, olvasható íráskép. 

  



 

 

Magyar nyelv és irodalom 

3–4. évfolyam  

  

Az anyanyelv birtoklása pozitívan hat a társas kapcsolatok alakulására, a társadalom 

közösségeiben (pl. család, iskola, munkahely) való aktív részvételre. Meghatározó szerepe 

van a társadalom egyéb értékeinek közvetítésében is.  

Az irodalmi művek elemzésével megalapozzuk az együttműködés, együttérzés, 

segít készség, önkéntes feladatvállalás, felelősségvállalás, tisztelet, kötelességtudat, 

önfegyelem készségét. E tevékenység során alakul a tanuló attitűdje önmagához, szűkebb 

és tágabb környezetéhez, a történelmi múlthoz. Fejlődik az önismerete, erősödik az 

önbizalma. Az ismerettartalmú szövegek olvasásával egészséges és tudatos életmódra, 

környezettudatosságra ösztönözzük a tanulókat. Fontos a család szerepének hangsúlyozása, 

az erkölcsi normák közvetítése. 

Az irodalmi nevelés fejleszti a kritikai érzéket. Megteremti az önkifejezés iránti 

nyitottságot. Fejleszti a kreativitást, gazdagítja az önismeretet.  

A szövegértés-szövegalkotási kompetencia fejlesztése a különböző észlelések, 

tapasztalatok megfogalmazását teszi lehetővé szóban és írásban. Segíti a saját gondolatok 

pontosabb kifejezését, mások gondolatainak követését. Erősíti a döntési és szervez 

képességet, a vitakészséget és az önérvényesítést. Fejleszti a kritikai gondolkodáshoz 

szükséges kulcskompetenciákat. Az infokommunikációs technikák alkalmazása lehetővé 

teszi az önálló ismeretszerzést. 

A szakasz kiemelt célja a tanulási képességek intenzív fejlesztése. A 3–4. évfolyam 

feladata a kreativitásra, a tevékenységre való ösztönzés. A tanulási, viselkedési szokások 

kialakítása, magatartási normák közvetítése el segíti a tanulók személyiségének érését, 

önismeretük fejlődését. 

Az anyanyelvi kompetencia alapozása és fejlesztése a szövegértés-szövegalkotás 

tevékenységrendszerébe ágyazva valósul meg. A nyelvtan tanítása során tudatosodik a 

nyelvhasználat. A képességfejlesztés áll a középpontban, ezért a megfigyelésé, a 

tapasztalásé, a feladathelyzetből kiinduló, készségeket fejleszt gyakorlati tevékenységé a 

vezet szerep.  

Az irodalmi ismeretek célja, hogy műveken keresztül gazdag tapasztalatokhoz jutassa a 

tanulókat a világról, az emberi természetről, az emberi létről, érzelmekről, a valósághoz 

való sokrétű viszonyulásról. Cél a szövegértés fejlesztése, szövegösszefüggések 

megláttatása. Fontos szerepet kap a helyesírási szokások kialakítása, megerősítése. 

Enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében fokozottan szükség van a játékos, 

önkifejező gyakorlatok lehetőségének megteremtésére, amelyek támogatják a nyelvi 

tudatosság, az árnyalt önkifejezés megvalósulását, felkeltik a másik megértésének igényét, 

alakítják az erre alkalmassá tevő képességet. A korai tanulási kudarcok kialakulásának 

megelőzése érdekében a fejlesztés kritikus pontjain hosszabb fejleszt szakaszok iktathatók 

be.  



 

 

3. évfolyam  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása 

Órakeret  

40 óra  

Előzetes tudás  

Hangképzés pontossága; érthető, tagolt beszéd; időtartam, hangsúly 
érzékeltetése; beszédértés képességének fejlettsége.  
Utasítások megértése és követése.  

Szóbeli kifejez képesség fejlettsége; szókincs, mondatalkotási képesség 
fejlettsége.  

Tanult memoriterek szöveghű tolmácsolása.  

A páros és csoportos kommunikáció készségének fejlettsége.  

Társalgási kedv kortárs csoportban.  

A tematikai egység 

 nevelési-fejlesztési  

céljai  

Helyes artikuláció, tiszta ejtés, hangképzés, beszédhanghallás 

fejlesztése.  
Beszédkedv, társalgási kedv növelése. Alkalmazkodás a 
beszédhelyzethez. Megfelelő hangerő, hanglejtés, hangsúly, hangszín, 
beszédritmus használata.  
A verbális kommunikációs eszközök alkalmazása a mindennapi 

érintkezés során. Törekvés erősítése a mások számára érthető és 

kifejező beszédre.  

Összefüggő beszéd további fejlesztése az életkornak megfelelő 

témákban. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása 

Órakeret  

40 óra  

A tematikai egység 

 nevelési-fejlesztési  

céljai  

Szóbeli szövegek kommunikációs sémáinak, nyelvi jellemzőinek 
használata. Szóbeli szövegalkotás, kommunikációs képesség, 
beszédkészség fejlesztése.  
A mindennapi élet és a tankönyvek szókincsének ismerete. 

Helyzetfelismerés, szituációhoz igazodó, beszédtartalomnak megfelelő 

szóhasználat. A beszélői szándék és az érzelmek kifejezése. Mondat- 

és szövegfonetikai eszközök alkalmazása.  

Verbális emlékezet fejlesztése. Memoriterek szöveghű tolmácsolása. 

Empátia, szociális készségek formálása.  

Ítélő képesség, erkölcsi érzék alakítása.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  

1.1. 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, hangerő váltás, 

szünettartás.  

Szókincs gyarapítása szógyűjtéssel, képek és 

Ének-zene:  
ritmus, légzés, 
hangulati elemek, 
népszokások.  
Testnevelés és 

sport: vitálkapacitás 

növelése, ritmikus 

gyakorlatok, 

mozgáskoordináció, 

térbeli tudatosság.  

Matematika:  
tulajdonságok, 
viszonyszavak.  
 



 

 

kérdések segítségével; tulajdonságok gyűjtése, 

kiválasztása, mondatba foglalása.  

Rokon értelmű és ellentétes jelentés 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.  

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.  

Szerepjátékok gyakorlása mesedramatizálással 

(bábjáték, árnyjáték). 

Önismereti gyakorlatok.  

Véleményalkotás, mások véleményének 

meghallgatása.  

Környezetismeret:  
természet, a 
környező világ 
hangjai, a tanulókat 
körülvevő tárgyak 
és élőlények nevei, 
a velük kapcsolatos 
ismeretek; család, 
otthon, óvoda, 
iskola, ünnepek.  
Informatika: 

IKT eszközök.  

Vizuális kultúra:  

kreativitás, fantázia. 

Erkölcstan: 

jó, rossz, választás. 

 

1.2. 

Beszédfejlettség 

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

helyes megítélése és használata mindennapi 

élmények kapcsán folytatott beszélgetésekben. 

Különböző magatartásformák elemzése, 

értékelése.  

Az életkornak megfelel erkölcsi választások. 

 

1.3.  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).  

Kulcsfogalmak/ 

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, ellentétes jelentés szavak, időrend, sorrend, esemény, cím, jó, 

rossz, szép, csúnya.  

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

2. Olvasás, az írott szöveg megértése  Órakeret  

60 óra  

Előzetes tudás  

Szóképes, illetve folyamatos, szöveghű olvasás.  

Tartalomfeldolgozás, szövegelemzés segítséggel. 

A tartalmi megértést bizonyító feladatok segítséggel, irányítással történő 

megoldása.  

Beszámolás a némán olvasott szövegrészek tartalmáról kérdések 

segítségével.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Szóképes, illetve folyamatos olvasás képességének kialakítása, 

szöveghű olvasásra törekvés erősítése. 

Megfelel olvasási tempó kialakítása.  

Hangos olvasásnál megfelel hangsúly, hangerő, hanglejtés érzékeltetése. 
Olvasástechnika fejlesztése.  
Szövegértő képesség fejlesztése az önállóság fokozásával.  

Szövegelemzés, lényegkiemelés, következtetés, összefüggések 

felismerése.  

Információkereső technikák megalapozása.  

A kifejező olvasás képességének fejlesztése.  

Az olvasás megszerettetése, az irodalom szeretete iránti igény 
felkeltése, olvasóvá nevelés.  
Az erkölcsi és esztétikai értékrend formálása, környezettudatos nevelés, 
nemzeti identitástudat megalapozása szöveg tartalmában rejlő nevelési 
lehetőségek felhasználásával.  
Fantázia, kreativitás, beleélő képesség növelése.  

 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  

2.1.  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.  

Ének-zene:  
hangerő 
gyakorlatok, 
népszokások, 
népdalok, 
érzelemvilág.  
Vizuális kultúra:  

vizuális 

analízisszintézis, 

vizuális 

megjelenítés, 

fantázia, képzelet.  
Környezetismeret: 
 ismeretek az élő és 
élettelen 
környezetről.  
Informatika:  

IKT eszközök.  

 

2.2. Az írott szöveg 

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,  

- 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.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Stafétaolvasás, párbeszéd, gondolatjel, bekezdés, helyszín, időpont, 

találós kérdés, népszokás, hagyomány, szabály.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

3. Írás, szövegalkotás  Órakeret  

64 óra  

Előzetes tudás  

Az írás teljes jelrendszerének ismerete (egyéni haladási ütemnek 

megfelelően). A kis- és nagybetűk szabályos alakítása és kapcsolása 

Szavak, rövid mondatok írása tollbamondással látási-hallási 

megfigyelés után. 

Tanult helyesírási normák alkalmazása.  

Önellenőrzés alkalmazása irányítással. Hibajavítás segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Auditív és vizuális észlelés, figyelem, differenciálás, emlékezet 

fejlesztése.  

Síkbeli tájékozódás, irány- és aránykövetés.  

Rész és egész megfigyelése.  

Szem-kéz koordinációja, összerendezett írásmozgás kialakítása.  

Írástechnika automatikus alkalmazása.  

Készségszint másolás (írottról és nyomtatottról) rövid szövegek írása 
során, íráskészség fejlesztése.  
Mondatok írása tollbamondással, látási-hallási megfigyeltetés után 

emlékezetből írással. 
Eszközszint íráshasználat az írásos feladatmegoldásokban. Önálló 



 

 

szövegalkotás fejlesztése. Rugalmas gondolkodás, fantázia növelése.  
Önellenőrzés képességének szokássá alakítása. 

Lendületes, esztétikus íráskép kialakítása.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

 3.1.  Az írás 

jelrendszere  

  

Az írástechnika gyakorlása. 

Betűalakítások és kapcsolások gyakorlása.  

Szavak, szószerkezetek, mondatok, 

összefügg 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.  

Matematika:  

számlálás.  

Testnevelés és sport:  

finommozgás, testtartás.  

Vizuális kultúra:  

finommozgás, esztétikum.  
Informatika:  

IKT eszközök. 

 

3.2. Szövegalkotás 

írásban  

Szavak gyűjtése és írása.  

Mondatok kiegészítése.  

Mondatbővítés.  

Mondatbefejezés.  

Mondatalkotás.  

Kulcsfogalmak/ 

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, rendezett 

íráskép.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

4. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről  Órakeret  

52 óra  

Előzetes tudás  

A teljes magyar ábécé betűinek ismerete. Mondatkezdés és a 

mondatzáró írásjel ismerete. Adott szókészletben tanult helyesírási 

szabályok alkalmazása. Gyakorlottság alapvető kommunikációs 

helyzetekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Kommunikációs képesség fejlesztése. Szókincs gyarapítása. A 

nyelvhasználat pontosítása szótani, hangtani ismeretek tudatosításával. 

Fonematikus észlelés és verbális emlékezet fejlesztése. A helyesírás 

alapozása, fejlesztése másolással, tollbamondással, emlékezetből 

írással. 
A kiejtés, szóelemzés elvének alkalmazása a begyakorolt szókészletben, 
analizálás, szintetizálás.  
A közlési helyzethez alkalmazkodó nyelvhasználat fejlesztése.  



 

 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

4.1. Alapvető 

kommunikáció

s 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 megfelel erkölcsi választás 

és értékelés.  

Környezetismeret:  
társas kapcsolatok, 
viselkedési formák.  
Matematika: 

halmazok.  

 

4.2. Szavak 

jelentése, szókincs  

Szavak csoportosítása jelentésük szerint:  

 rokon értelmű szavak, 

 több jelentés szavak, 

 azonos alakú szavak. Állandósult 

szókapcsolatok értelmezése. 

Közmondások, szólások értelmezése.  

A szókincs folyamatos gyarapodása.  

4.3. Hang, betű, 

szótag, szó, 

szótő, toldalék  

Hang és betű megkülönböztetése. A 

magánhangzók és mássalhangzók 

időtartama:  

– megfigyelése,  

– jelölése begyakorolt szóanyagban.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

4.4. Szófajok  

Szavak csoportosítása:  

- kérdések alapján; 

- jelentés szerint.  

 

4.5. Modalitás 

szerinti 

mondatfajták  

Mondatfajták: közlés, kérdés,  

felkiáltás, óhajtás, felszólítás  

– megfigyelése, 

– felismerése olvasott szövegekben, 

– helyes használata a mindennapi 

beszédben,  

– írásbeli gyakorlása.  

4.6. Alapvető 

nyelvhelyességi 

és helyesírási 

szabályok, 

írásjelek  

Írásjelek megfigyelése, használata a 

mondatok végén előkészítés után.  

A „j” hang kétféle jelölése begyakorolt 

alapszókészletben. A szóvégi -ó, -, -ú 

jelölésének gyakorlása megadott 

szókészletben. Szótagolás, szavak 



 

 

csoportosítása szótagszám szerint. Az 

elválasztás eseteinek megfigyelése. A teljes 

ábécé, betűrend ismerete.  

A mondat szavakra tagolása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

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

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

nagybetű, név, magánhangzó, mássalhangzó, közlés, kijelentés, 

megállapítás, kérdés, érdeklődés, tudakozódás, kérés, tiltás, parancs, 

utasítás, öröm, fájdalom, meglepődés, kívánság, 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

5. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése Órakeret  

23 óra  

Előzetes tudás  Az olvasástechnika alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési fejlesztési 

céljai  

Auditív, vizuális figyelem és emlékezet fejlesztése.  

Időbeli tájékozódás, sorrendiség fejlesztése.  

Ritmusérzék fejlesztése. 

Szövegért képesség folyamatos fejlesztése. 

Szóbeli szövegalkotás fejlesztése. 

Erkölcsi érzék, ítélőképesség formálása.  

Kommunikációs készség, együttműködési készség megerősítése.  

Empátia, kreativitás fejlesztése.  

Az olvasás örömének és a mű élvezetének megtapasztaltatása.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  

5.1.Szerzők és 

művek 

Népköltészet  

Mondókák, kiszámolók meghallgatása, olvasása.  

Népi játékok eljátszása.  

Találós kérdések olvasása.  

Magyar és más népek meséinek olvasása.  

Ének-zene:  

népdalok, népi 

játékok, 

megzenésített 

versek.  

Informatika:  

IKT eszközök.  

Technika, életvitel 

és gyakorlat:  

a dramatizálás 

egyszerű kellékei. 

5.2 Klasszikus 

magyar szerzők 

gyermekversei, 

meséi, elbeszélései  

Gyermekversek olvasása.  

Mese, meserészletek szereposztás szerinti 

felolvasása. 

5.3 Klasszikus 
európai szerzők 
gyermekversei, 
meséi, 
elbeszélései  

Kortárs magyar 
szerzők 
gyermekversei, 
meséi, 
elbeszélései  
Ajánlott magyar szerzők 

és művek:  

Arany János: Őszbe 

Elbeszélések közös és önálló olvasása, 

feldolgozása tanári segítséggel.  

Könyvtárlátogatás.  

Erkölcstan: 

tanulságok. 



 

 

csavarodott 

Bartos Erika: Maci a 

Holdon, Budapest 

Csukás István: Hideg 

szél fúj, Sün Balázs  

Fazekas Anna: Ősz, 

Télapó, Tél, Szüret  

Gárdonyi Géza: Gólyák, 

Cifra mese, Macskánk  

Gryllus Vilmos: Füsti 

fecskék,  

Kémény tetején, 

Hallgatag erdő  

József Attila: Betlehemi 

királyok, Altató, 

Csoszogi, az öreg 

suszter  

Kányádi Sándor: 

Hófoltos még a határ, 

Kelj föl, nap  

Lázár Ervin: Öregapó 
madarai  

Móra Ferenc: Tükrös 
Kata, A pillangók 
királya, Vasgyúró 
Gyurka, Sose volt 
király bánata, A kis 
bicebóca, A didergő 
király  

Móricz Zsigmond: Iciri-
piciri, Kevélykereki, 
Kuckókirály, A köszöntő, 
A nehéz kétgarasos, A  

török és a tehenek  

Nemes Nagy Ágnes: 
Cifra palota, Lila fecske, 
Madarak, Nyári rajz  
Petőfi Sándor: Itt van az 
ősz, Nemzeti dal (részlet) 
Szabó Lőrinc: A szél 
meg a nap,  
Esik a hó, Nyitnikék 
(részletek), Falusi 
hangverseny  
Tamkó Sirató Károly: 
Mondjam még? 
Varró Dániel: 
Buszvezetők 
Weöres Sándor: Vásár 
(részlet),  
Ha vihar j a magasból,  
Újesztendő, Száncsengő, 
Galagonya, Birkaiskola, 
Szép a fenyő, Nől a dér, 
álom jár 
Zelk Zoltán: A tölgyfa 
születésnapja, Köd és 
fény, Télapó és a 
hóember, Alszik a szél, 
Október, Hova futsz, te 
kicsi őz?, Az állatok 
iskolája,  



 

 

Mikulás bácsi csizmája,  
Rajzpapír  
Ajánlott európai szerzők 
és művek:  
Andersen: A két gyertya, 
A rendíthetetlen 
ólomkatona, A három 
versenyugró  
Aesopus: Kincs a 
szőlőben, Az oroszlán és 
az egér, A róka  és a 
gólya  
Grimm: A csillagruha 
La Fontaine: A tücsök és 
a hangya  
Richard Scarry: 
Mentenek a tűzoltók, 
Miből lesz a kenyér? 
Szutyejev: Az alma, 
Miau, A három kiscica, 
A sün, akit meg  lehetett 
simogatni   

5.4. 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.  

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

5.5. Epikus művek 

jellemzői 

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.  

 

5.6. Lírai alkotások 

jellemzői  

Versek hangos és néma olvasása. A lírai mű 
témájának és hangulatának, érzelmi tartalmának 
felismerése. 

A vers versszakokra bontása. A versszak 
felismerése, egyszer jellemzése (sorok száma, 
hosszúsága, szótagszáma). Rím felismerése. A 
költői nyelv néhány sajátosságának 
megfigyelése: – ellentét,– ismétlés (refrén).  

5.7. Báb- és 

drámajátékok 

jellemzői  

Népi játékok játszása.  

Mese, meserészlet megtanulása, közös eljátszása, 

előadása. Mindennapi konfliktusok átélése 

dramatikus játékban (pl. bábjáték).  

Kulcsfogalmak/ 

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.  

A fejlesztés várt 

eredményei a 

A hangok hosszúságának érzékeltetése. Megfelelő beszédtempó, 

hangerő, beszédtechnika, hangsúly.  



 

 

harmadik évfolyam 

végére  

Négy-öt mondóka, vers ismerete. 

A megtanulandó memoriterek képességi szintnek megfelel 

tolmácsolása. 

Egyéni fejlettségi szintnek megfelelő részvétel a dramatikus, szerep- és 

szituációs játékokban.  

A megismert nyelvi formák alkalmazása a társas érintkezésben.  

Kérdésekre adekvát válaszadás a szituációnak megfelelően. 

Önálló vélemény alkotása. Az életkornak megfelelő erkölcsi ítélet 
alkotása.  

A környezet tárgyairól, eseményekről, élményekről három-négy 

összefügg mondat megfogalmazása.  

Összefügg szóbeli szöveg alkotása kevés segítséggel.  

Szóképes, illetve folyamatos, szöveghű olvasás, megfelelő 

hangsúlyozás.  

Olvasott szövegrészek, szövegek tartalmáról beszámolás segítséggel.  
Szövegértést bizonyító egyszer feladatok megoldása. A szereplők, 

helyszín, időpont megnevezése. Az események sorba rendezése. 

Szövegelemzés végzése segítséggel. Összefüggések észrevétele a 
szövegben.  

Mondatok és rövid szövegek másolása írott és nyomtatott mintáról. 

A begyakorolt alapszókészlet szavainak leírása tollbamondással, 

emlékezetből való írással. 

Előkészítés után 4-5 mondatból álló szöveg leírása tollbamondás után.  

Az írott nagybetűk alkalmazása. 

Írásos feladatok megoldása fokozódó önállósággal. 

A tanult nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek alkalmazása. 

Önellenőrzés, hibajavítás.  

Tiszta, rendezett, könnyen olvasható íráskép. 

 

  



 

 

A negyedik évfolyamba lépés minimum követelményei: 

 A hangok hosszúságának érzékeltetése. Megfelelő beszédtempó, hangerő, 

beszédtechnika, hangsúly. 

 Négy-öt mondóka, vers ismerete. 

 A megtanulandó memoriterek tolmácsolása.  

 Egyéni fejlettségi szintnek megfelelő részvétel a dramatikus, szerep- és szituációs 

játékokban. 

 A megismert nyelvi formák alkalmazása a társas érintkezésben. 

 Kérdésekre adekvát válaszadás a szituációnak megfelelően.  

 Önálló vélemény alkotása.  

 A környezet tárgyairól, eseményekről, élményekről három-négy összefüggő mondat 

kérdések segítséggel történő megfogalmazása. 

 Összefüggő szóbeli szöveg alkotása segítséggel. 

 Szóképes, illetve szótagoló olvasás, írásjelekre próbál odafigyelni. 

 Olvasott szövegrészek, szövegek tartalmáról beszámolás kérdések segítségével. 

 Szövegértést bizonyító egyszerű feladatok segítséggel történő megoldása. A szereplők, 

helyszín, időpont megnevezése. Az események sorba rendezése képek segítségével. 

 Összefüggések észrevétele irányítással a szövegben. 

 Mondatok és rövid szövegek másolása írott és nyomtatott mintáról. 

 A begyakorolt alapszókészlet szavainak leírása látó-halló tollbamondással. 

 Előkészítés után 4–5 mondatból álló szöveg leírása látó-halló tollbamondás után. 

 Az írott nagybetűk alkalmazása.  

 Írásos feladatok megoldása fokozódó önállósággal.  

 A tanult nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek segítséggel való alkalmazása.  

 Önellenőrzés, hibajavítás irányítással. 

 Tiszta, rendezett, könnyen olvasható írásképre való törekvés.  

  



 

 

4. évfolyam  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása 

Órakeret  

40 óra  

Előzetes tudás  

Hangképzés pontossága; érthető, tagolt beszéd; időtartam, hangsúly 
érzékeltetése; beszédértés képességének fejlettsége.  
Utasítások megértése és követése.  

Szóbeli kifejez képesség fejlettsége; szókincs, mondatalkotási képesség 
fejlettsége.  

Tanult memoriterek szöveghű tolmácsolása.  

A páros és csoportos kommunikáció készségének fejlettsége.  

Társalgási kedv kortárs csoportban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

 

Helyes artikuláció, tiszta ejtés, hangképzés, beszédhanghallás 

fejlesztése.  
Beszédkedv, társalgási kedv növelése. Alkalmazkodás a 
beszédhelyzethez. Megfelelő hangerő, hanglejtés, hangsúly, hangszín, 
beszédritmus használata.  
A verbális kommunikációs eszközök alkalmazása a mindennapi 

érintkezés során. Törekvés erősítése a mások számára érthető és 

kifejező beszédre.  

Összefüggő beszéd további fejlesztése az életkornak megfelelő 

témákban. 
Szóbeli szövegek kommunikációs sémáinak, nyelvi jellemzőinek 
használata. Szóbeli szövegalkotás, kommunikációs képesség, 
beszédkészség fejlesztése. A mindennapi élet és a tankönyvek 
szókincsének ismerete. Helyzetfelismerés, szituációhoz igazodó, 
beszédtartalomnak megfelelő szóhasználat. A beszélői szándék és 
az érzelmek kifejezése. Mondat- és szövegfonetikai eszközök 
alkalmazása.  
Verbális emlékezet fejlesztése. Memoriterek szöveghű tolmácsolása. 

Empátia, szociális készségek formálása. Ítélő képesség, erkölcsi érzék 

alakítása.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  

1.1. 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, hangerő váltás, 

szünettartás. Szókincs gyarapítása szógyűjtéssel, 

képek és kérdések segítségével; tulajdonságok 

gyűjtése, kiválasztása, mondatba foglalása.  

Rokon értelmű és ellentétes jelentés szavak 

gyűjtése. Szavak mondatba helyezése, 

Ének-zene: 
ritmus, légzés, 
hangulati elemek, 
népszokások.  
Testnevelés és sport: 

vitálkapacitás 

növelése, ritmikus 

gyakorlatok, 

mozgáskoordináció, 

térbeli tudatosság.  

Matematika: 
tulajdonságok, 
viszonyszavak.  
Környezetismeret: 
természet, a 
környező világ 



 

 

beépítése a beszédbe. Szókincs bővítése 

mondat és szöveg szinten.  

Egyes tantárgyak szakszavainak beépítése a 

mindennapi szóhasználatba.  

Segítséggel három-négy mondat összefűzése az 

időrend betartásával.  

hangjai, a tanulókat 
körülvevő tárgyak 
és élőlények nevei, 
a velük kapcsolatos 
ismeretek; család, 
otthon, óvoda, 
iskola, ünnepek.  
Informatika: IKT 

eszközök.  

Vizuális kultúra:  

kreativitás, fantázia. 

Erkölcstan: jó, 

rossz, választás.  

 

1.2. 

Beszédfejlettség 

 

Saját és közösségi élmények megfogalmazása.  

Mindennapi élmények, olvasmányok, látvány-, 

hang-, mozgóképélmények tartalmának 

felidézése, elmondása az időrend betartásával.  

Mindennapi élethelyzetekhez kapcsolódó 

szituációs gyakorlatok. 
Az iskolai életben előforduló események 
megbeszélése.  
Bekapcsolódás társak és felnőttek beszédébe 
(figyelem a  
kortárs és felnőtt beszélgető társra).  
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.  

 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  

1.3. 

Beszédfejlettség 

Szerepjátékok gyakorlása 

mesedramatizálással (bábjáték, árnyjáték).  

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 megfelel erkölcsi választások. 

 

1.4.  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).  

Kulcsfogalmak/ 

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, ellentétes jelentés szavak, időrend, sorrend, esemény, cím, jó, 

rossz, szép, csúnya.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

2. Olvasás, az írott szöveg megértése  Órakeret  

68 óra  

Előzetes tudás  

Szóképes, illetve folyamatos, szöveghű olvasás.  

Tartalomfeldolgozás, szövegelemzés segítséggel. 

A tartalmi megértést bizonyító feladatok segítséggel, irányítással történő 

megoldása.  

Beszámolás a némán olvasott szövegrészek tartalmáról kérdések 

segítségével.  

A tematikai egység  

nevelési-fejlesztési  

céljai  

 

Szóképes, illetve folyamatos olvasás képességének kialakítása, 

szöveghű olvasásra törekvés erősítése. 

Megfelel olvasási tempó kialakítása.  

Hangos olvasásnál megfelel hangsúly, hangerő, hanglejtés érzékeltetése. 
Olvasástechnika fejlesztése.  
Szövegértő képesség fejlesztése az önállóság fokozásával. 

Szövegelemzés, lényegkiemelés, következtetés, összefüggések 

felismerése.  

Információkereső technikák megalapozása.  

A kifejező olvasás képességének fejlesztése.  

Az olvasás megszerettetése, az irodalom szeretete iránti igény 
felkeltése, olvasóvá nevelés.  
Az erkölcsi és esztétikai értékrend formálása, környezettudatos nevelés, 
nemzeti identitástudat megalapozása szöveg tartalmában rejlő nevelési 
lehetőségek felhasználásával.  

Fantázia, kreativitás, beleélő képesség növelése.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  



 

 

2.1.  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.  

Ének-zene: 
hangerő 
gyakorlatok, 
népszokások, 
népdalok, 
érzelemvilág.  
Vizuális kultúra: 

vizuális 

analízisszintézis, 

vizuális 

megjelenítés, 

fantázia, képzelet.  

Környezetismeret: 
ismeretek az élő és 
élettelen 
környezetről.  
Informatika: IKT 

eszközök.  

2.2. 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.  

Szövegösszefüggések keresése. Olvasmányokhoz 
kapcsolódó feladatok megoldása segítséggel, 
irányítással:  

 a megértés bizonyítása rajzzal, színezéssel,  

 mondatok és képek egyeztetése,  

 szereplők tulajdonságainak felismerése,  

 mondatok kiegészítése, tagmondatok 
összekapcsolása.  

Dramatizálás.  

Ismerettartalmú szövegek olvasásával 

információkereső technikák alkalmazása: 

 az adatok visszakeresése,  

 információk kiemelése.  

 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  

2.3. Az írott szöveg 

megértése  

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.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Stafétaolvasás, párbeszéd, gondolatjel, bekezdés, helyszín, időpont, 

találós kérdés, népszokás, hagyomány, szabály.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

3. Írás, szövegalkotás  Órakeret  

48 óra  

Előzetes tudás  

Az írás teljes jelrendszerének ismerete (egyéni haladási ütemnek 

megfelelően). A kis- és nagybetűk szabályos alakítása és kapcsolása 

Szavak, rövid mondatok írása tollbamondással látási-hallási 

megfigyelés után. 

Tanult helyesírási normák alkalmazása.  

Önellenőrzés alkalmazása irányítással. Hibajavítás segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Auditív és vizuális észlelés, figyelem, differenciálás, emlékezet 

fejlesztése.  

Síkbeli tájékozódás, irány- és aránykövetés.  

Rész és egész megfigyelése.  

Szem-kéz koordinációja, összerendezett írásmozgás kialakítása.  

Írástechnika automatikus alkalmazása.  

Készségszint másolás (írottról és nyomtatottról) rövid szövegek írása 
során, íráskészség fejlesztése.  
Mondatok írása tollbamondással, látási-hallási megfigyeltetés után 

emlékezetből írással. 
Eszközszint íráshasználat az írásos feladatmegoldásokban. Önálló 
szövegalkotás fejlesztése. Rugalmas gondolkodás, fantázia növelése.  
Önellenőrzés képességének szokássá alakítása. 

Lendületes, esztétikus íráskép kialakítása.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  

 3.1.  Az írás 

jelrendszer  

Az írástechnika gyakorlása. 

Segédvonal nélküli füzet használata. 

Betűalakítások és kapcsolások gyakorlása, az új 

vonalrendszerben. 

Szavak, szószerkezetek, mondatok, összefügg 

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. 

Matematika:  

számlálás.  

Testnevelés és sport:  

finommozgás,  

testtartás. 

Informatika: 

IKT eszközök. 

Vizuális kultúra: 
finommozgás, 

esztétikum. 



 

 

3.2. Szövegalkotás 

írásban 

Szavak gyűjtése és írása.  

Mondatok kiegészítése.  

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.  

 

Kulcsfogalmak/ 

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.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

4. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az 

anyanyelvről  

Órakeret  

55 óra  

Előzetes tudás  A teljes magyar ábécé betűinek ismerete. 

Mondatkezdés és a mondatzáró írásjel ismerete. 

Adott szókészletben tanult helyesírási szabályok 

alkalmazása. Gyakorlottság alapvető 

kommunikációs helyzetekben. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési  

céljai  

Kommunikációs képesség fejlesztése. Szókincs 

gyarapítása. A nyelvhasználat pontosítása szótani, 

hangtani ismeretek tudatosításával. Fonematikus 

észlelés és verbális emlékezet fejlesztése. A 

helyesírás alapozása, fejlesztése másolással, 

tollbamondással, emlékezetből írással. 
A kiejtés, szóelemzés elvének alkalmazása a 
begyakorolt szókészletben, analizálás, szintetizálás.  
A közlési helyzethez alkalmazkodó nyelvhasználat 

fejlesztése.  

 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  

4.1.Alapvető 

kommunikáció

s 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 

megfelel erkölcsi választás és értékelés.  

Környezetismeret 
társas 
kapcsolatok, 
viselkedési 
formák.  

Matematika:  

halmazok.  



 

 

 

  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  

4.2. Szavak 

jelentése, szókincs  

Szavak csoportosítása jelentésük szerint:  

 rokon értelmű szavak, 

 több jelentés szavak, 

 azonos alakú szavak. Állandósult 

szókapcsolatok értelmezése. 

Közmondások, szólások értelmezése.  

A szókincs folyamatos gyarapodása.  

 

4.3. Hang, betű, 

szótag, szó, 

szótő, toldalék  

Hang és betű megkülönböztetése. A magánhangzók 

és mássalhangzók időtartama:  

megfigyelése, jelölése begyakorolt szóanyagban.  

Toldalékos szó megfigyelése, szót és toldalék 
elkülönítése. A kiejtéstől eltér hangkapcsolatok  

– megfigyelése a szavakban és a szavak 

végén, 

– helyesírása begyakorolt szókészletben.  

4.4. Szófajok  

Szavak csoportosítása: 

 - kérdések alapján; 

- jelentés szerint.  

4.5. Modalitás 

szerinti 

mondatfajták  

Mondatfajták: közlés, kérdés,  

felkiáltás, óhajtás, felszólítás  

 - megfigyelése, 

 - felismerése olvasott szövegekben, 

 - helyes használata a mindennapi beszédben,  

    írásbeli gyakorlása.  

4.6. Alapvető 

nyelvhelyességi 

és helyesírási 

szabályok, 

írásjelek  

Írásjelek megfigyelése, használata a mondatok 

végén előkészítés után.  

A „j” hang kétféle jelölése begyakorolt 

alapszókészletben. A szóvégi -ó, -, -ú jelölésének 

gyakorlása megadott szókészletben. Szótagolás, 

szavak csoportosítása szótagszám szerint. Az 

elválasztás eseteinek megfigyelése. A teljes ábécé, 

betűrend ismerete.  

A mondat szavakra tagolása.  

 

Kulcsfogalmak/ 

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. 



 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél  

5. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése Órakeret  

41 óra  

Előzetes tudás  Az olvasástechnika alkalmazása.  

A tematikai 

egység nevelési 

fejlesztési 

céljai  

Auditív, vizuális figyelem és emlékezet fejlesztése.  

Időbeli tájékozódás, sorrendiség fejlesztése.  

Ritmusérzék fejlesztése. 

Szövegért képesség folyamatos fejlesztése. 

Szóbeli szövegalkotás fejlesztése. 

Erkölcsi érzék, ítélőképesség formálása.  

Kommunikációs készség, együttműködési készség 

megerősítése.  

Empátia, kreativitás fejlesztése.  

Az olvasás örömének és a mű élvezetének 

megtapasztaltatása.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  

5.1. Szerzők és 

művek  

Népköltészet  

Mondókák, kiszámolók meghallgatása, olvasása.  

Népi játékok eljátszása.  

Találós kérdések olvasása.  

Magyar és más népek meséinek olvasása.  

Ének-zene: 

népdalok, népi 

játékok, 

megzenésített 

versek.  

Informatika: 

IKT eszközök.  

Technika, 

életvitel és 

gyakorlat: a 

dramatizálás 

egyszerű 

kellékei.  

Erkölcstan: 

tanulságok.  

Klasszikus 

magyar 

szerzők 

gyermekverse

i, meséi, 

elbeszélései  

Klasszikus 
európai 
szerzők 
gyermekverse
i, meséi, 
elbeszélései  

Kortárs 
magyar 
szerzők 
gyermekverse
i, meséi, 
elbeszélései 

Gyermekversek olvasása. Mese, meserészletek 

szereposztás szerinti felolvasása. 

Elbeszélések közös és önálló olvasása, feldolgozása 

tanári segítséggel.  

Könyvtárlátogatás.  

Ajánlott 

magyar 

szerzők és 

művek:  
Arany János: Őszbe 

csavarodott   

Bartos Erika: 

Maci a Holdon, 

Budapest 

Csukás István: 

Hideg szél fúj, 

  



 

 

Sün Balázs  

Fazekas Anna: Ősz, 

Télapó,  

Tél, Szüret  

Gárdonyi Géza: 

Gólyák, Cifra  

mese, Macskánk  

Gryllus Vilmos: 

Füsti fecskék,  

Kémény tetején, 

Hallgatag erdő 

József Attila: 

Betlehemi királyok, 

Altató, Csoszogi, az 

öreg suszter  

Kányádi Sándor: 

Hófoltos még a 

határ, Kelj föl, nap  

Lázár Ervin: 
Öregapó madarai  

Móra Ferenc: 
Tükrös Kata, A 
pillangók királya, 
Vasgyúró Gyurka, 
Sose volt király 
bánata, A kis 
bicebóca, A 
didergő király  

Móricz Zsigmond: 
Iciri-piciri, 
Kevélykereki, 
Kuckókirály, A 
köszönt , A nehéz 
kétgarasos, A  

török és a tehenek  

Nemes Nagy 
Ágnes: Cifra 
palota, Lila fecske, 
Madarak,  

Nyári rajz  

Petőfi Sándor: Itt 
van az ősz, itt van 
újra, Nemzeti dal 
(részlet)  Szabó 
Lőrinc: A szél meg 
a nap,  
Esik a hó, Nyitnikék 
(részletek), Falusi 
hangverseny  

Tamkó Sirató 

Károly: Mondjam 

még?   

Varró Dániel: 

Buszvezetők    

Weöres Sándor: 

Vásár (részlet),  

Ha vihar j a 

magasból,  

Újesztendő, 
Száncsengő, 
Galagonya, 



 

 

Birkaiskola, Szép 
a fenyő, Nől a dér, 
álom jár  Zelk 
Zoltán: A tölgyfa 
születésnapja, 
Köd és fény, 
Télapó és a 
hóember, Alszik a 
szél, Október, 
Hova futsz, te 
kicsi őz?, Az 
állatok iskolája,  

Mikulás bácsi 

csizmája, 

Rajzpapír  

Ajánlott európai 

szerzők és 

művek:  

Andersen: A két 

gyertya, A 

rendíthetetlen 

ólomkatona, A 

három versenyugró  

Aesopus: Kincs a 

szőlőben, Az 

oroszlán és az 

egér, A róka  és a 

gólya  

Grimm: A 

csillagruha 

La Fontaine: A 
tücsök és a hangya  

Richard Scarry: 

Mentenek a 

tűzoltók, Miből lesz 

a kenyér? 

Szutyejev: Az alma, 

Miau, A három 

kiscica, A sün, akit 

meg  lehetett 

simogatni  

5.2. 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.  

 

5.3. Lírai 

alkotások 

jellemzői  

Versek hangos és néma olvasása. A lírai mű témájának 
és hangulatának, érzelmi tartalmának felismerése. 
A vers versszakokra bontása. A versszak felismerése, 
egyszer jellemzése (sorok száma, hosszúsága, 
szótagszáma).  



 

 

Rím felismerése. A költői nyelv néhány 

sajátosságának megfigyelése: 

– ellentét, 

– ismétlés (refrén).  

5.4. Báb- és 

drámajátékok 

jellemzői  

Népi játékok játszása.  

Mese, meserészlet megtanulása, közös eljátszása, 

előadása. Mindennapi konfliktusok átélése dramatikus 

játékban (pl. bábjáték).  

Kulcsfogalmak/ 

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. 

A fejlesztés 

várt  

eredményei a 

negyedik 

évfolyam  

végére  

A hangok hosszúságának érzékeltetése. Megfelelő beszédtempó, 

hangerő, beszédtechnika, hangsúly.  

Négy-öt mondóka, vers ismerete. 

A megtanulandó memoriterek képességi szintnek megfelel tolmácsolása.  

Egyéni fejlettségi szintnek megfelel részvétel a dramatikus, szerep- és 

szituációs játékokban.  

A megismert nyelvi formák alkalmazása a társas érintkezésben.  

Kérdésekre adekvát válaszadás a szituációnak megfelelően. Önálló 
vélemény alkotása. Az életkornak megfelel erkölcsi ítélet alkotása.  
A környezet tárgyairól, eseményekről, élményekről három-négy összefügg 

mondat megfogalmazása.  

Összefügg szóbeli szöveg alkotása kevés segítséggel.  

Szóképes, illetve folyamatos, szöveghű olvasás, megfelelő hangsúlyozás.  

Olvasott szövegrészek, szövegek tartalmáról beszámolás 

segítséggel. Szövegértést bizonyító egyszerű feladatok megoldása. A 
szereplők, helyszín, időpont megnevezése. Az események sorba rendezése. 
Szövegelemzés végzése segítséggel. Összefüggések észrevétele a 
szövegben.  

Mondatok és rövid szövegek másolása írott és nyomtatott mintáról. A 
begyakorolt alapszókészlet szavainak leírása tollbamondással, 
emlékezetből való írással.  

Előkészítés után 4–5 mondatból álló szöveg leírása tollbamondás után.  

Az írott nagybetűk alkalmazása. 

Írásos feladatok megoldása fokozódó önállósággal. 

A tanult nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek alkalmazása. 

Önellenőrzés, hibajavítás.  

Tiszta, rendezett, könnyen olvasható íráskép. 

 

  



 

 

Az ötödik évfolyamba lépés minimum követelményei: 

 A hangok hosszúságának érzékeltetése. Megfelelő beszédtempó, hangerő, 

beszédtechnika, hangsúly. 

 Négy-öt mondóka, vers ismerete.   

 A megtanulandó memoriterek képességi szintnek megfelelő érzékletes tolmácsolása.  

 Egyéni fejlettségi szintnek megfelelő részvétel a dramatikus, szerep- és szituációs 

játékokban. 

 A megismert nyelvi formák alkalmazása a társas érintkezésben. 

 Kérdésekre adekvát válaszadás a szituációnak megfelelően.  

 Önálló vélemény alkotása. Az életkornak megfelelő erkölcsi ítélet alkotása. 

 A környezet tárgyairól, eseményekről, élményekről három-négy összefüggő mondat 

megfogalmazása. 

 Összefüggő szóbeli szöveg alkotása kevés segítséggel. 

 Szóképes, illetve egyre folyamatosabb olvasás, megfelelő hangsúlyozásra törekvés. 

 Olvasott szövegrészek, szövegek tartalmáról beszámolás segítséggel.  

 Szövegértést bizonyító egyszerű feladatok megoldása. A szereplők, helyszín, időpont 

megnevezése. Az események sorba rendezése. 

 Szövegelemzés végzése segítséggel. Összefüggések észrevétele a szövegben. 

 Mondatok és rövid szövegek másolása írott és nyomtatott mintáról. 

 A begyakorolt alapszókészlet szavainak leírása tollbamondással, emlékezetből való 

írással.  

 Előkészítés után 4–5 mondatból álló szöveg leírása tollbamondás után. 

 Az írott nagybetűk alkalmazása.  

 Írásos feladatok megoldása fokozódó önállósággal.  

 A tanult nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek alkalmazása.  

 Önellenőrzés, hibajavítás. 

 Tiszta, rendezett, könnyen olvasható íráskép.  

  



 

 

MATEMATIKA 

1. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, 

matematikai logika, kombinatorika 

Órakeret   

16 óra  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A vizuális, auditív és taktilis percepció fejlesztése. Összehasonlítás, 

azonosítás, megkülönböztetés, válogatás gyakoroltatása.  

Kombinatorikus gondolkodás alapozása. Szerialitás fejlesztése. 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ tevékenységek  Kapcsolódási pontok 

1.1.Halmazok 

Személyek, 

tárgyak, 

matematikai 

eszközök 

tulajdonságai 

(szín, forma, 

nagyság) 

Személyek, tárgyak, matematikai eszközök 

tulajdonságainak megfigyelése. 

Azonosságok-különbözőségek 

megállapítása, megnevezése, kifejezésük 

tevékenységgel, szóval.  

Tárgyak válogatása,  

csoportosítása választott és adott tulajdonság 

alapján.  

Magyar nyelv és 

irodalom:  

beszédkészség, szóbeli 

szövegek megértése, 

értelmezése, 

szövegalkotás.  

Környezetismeret: 

formaérzékelés, 

tárgyak 

tulajdonságainak 

megfigyelése, 

megnevezése, 

összehasonlításuk, 

csoportosításuk, 

tapasztalatok szerzése.   

Ének-zene: ritmikus 

sorok alkotása.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tárgyak 

tulajdonságai, 

csoportosítások, 

rendezések.  

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció.  

1.2.Matematikai 

logika 

Igaz-hamis állítások 

Állítások igazságának eldöntése személyek, 

tárgyak, matematikai eszközök halmazáról.  

1.3.Kombinatorika 

Kombinatorikai 

feladatok  

Kombinatorikai feladatok megoldása 

matematikai eszközök kirakásával,  

színezéssel, minél több lehetőség előállítása 

próbálgatással.  

Kulcsfogalmak/ 

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

sem.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

2. Számelmélet, algebra  Órakeret 

70 óra  



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Mennyiségi állandóság kialakítása.  

A számlálás ritmusának kialakítása, a finommotorika, szem-kéz 

koordináció fejlesztése. 

Biztos számfogalom kialakítása a 10-es számkörben. Tájékozódás a 

számegyenesen. 

Az összeadás és kivonás tartalmi megértésének alapozása 

mindennapi élethelyzetekből kiindulva.  

Szövegértés, szövegalkotás alapozása. 

Analógiás gondolkodás értelmezése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ tevékenységek Kapcsolódási pontok  

2.1. Számok 

Számköri 

ismeretek a 10-

es számkörben 

Határozott és határozatlan halmazok 

alkotása (személyek, tárgyak, matematikai 

eszközök, IKT-eszközök segítségével). 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

beszédkészség, szóbeli 

szövegek megértése, 

értelmezése, lényeg 

kiemelése, 

szövegalkotás, saját 

gondolatok 

megfogalmazása, 

indoklása.   

Környezetismeret: 

nagyságrendek a 

természetben (becslés 

és mérés, hosszúság).  

Ének-zene: ütemek 

kialakítása és jelzése, 

egyenletes  

mérő, ritmus, 

ütemezett 

mozgáskivitelezés.  

Vizuális kultúra: 

történetek vizuális 

megjelenítése síkban, 

térben.   

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció.  

Halmazok számossága  

Halmazok számosságának megállapítása 

le- és megszámlálással. Mennyiségek 

kirakása játékpénzzel.  

Számfogalom megerősítése a 10-es 

számkörben, választott mértékegységekkel 

végzett mérésekkel (hosszúság, űrtartalom).  

Mennyiségek egyeztetése számnévvel, 

számképpel, számjeggyel.  

Sorszámok, 

sorszámnevek 

Sorszámok, sorszámnevek használata valós 

helyzetekben.  

Számok írása, 

olvasása 10-ig 

Számok bontása 

Számok írása és olvasása változatos 

feladathelyzetekben. Adott elemszámú 

tárgyhalmazok bontása. 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.  

 
Számtulajdonságok 

Számok válogatása, csoportosítása a 

megismert tulajdonságok alapján. Számok 

tulajdonságainak megnevezése.  



 

 

2.2. 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. Matematikai művelethez 

történetek alkotása.  

Fejben számolás 
Fejben számolás 10-es számkörben 

eszközhasználattal  

Az összeadás 

tagjainak 

felcserélhetősége 

A tagok felcserélhetőségének érzékeltetése 

kirakásokkal (matematikai eszközökkel, 

IKTeszközökkel), 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. 

2.3. Számelméleti 

ismeretek: Páros-

páratlan számok 

Halmaz elemeinek (személyek,  

tárgyak, matematikai eszközözök) 

párosítása. Páros és páratlan számok 

helyének megfigyelése a számegyenesen. 

Kulcsfogalmak/ 

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.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

3.Geometria – mérés  Órakeret 

38 óra  

A tematikai egység 

nevelési, fejlesztési 

céljai  

Térbeli és síkbeli tájékozódás fejlesztése. Gyakorlati 

mérések gyakoroltatása választott és 

szabványmértékegységekkel. 

Mennyiségek közötti tájékozódás és a becslés képességének 

alakítása. 

Szabványmértékegységek nevének, jelének megismertetése.   



 

 

Ismeretek   Fejlesztési követelmények/ tevékenységek  Kapcsolódási 

pontok 

3.1. Térbeli, síkbeli 

helyzetek –Térbeli 

helyzetek 

 Térbeli helyzetek megfigyelése, leolvasása, 

megfogalmazása.  

Térbeli helyzetek létrehozása tárgyak, 

matematikai eszközök építésével –szabadon, 

minta és szóbeli utasítás után. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

beszédkészség, 

szóbeli szövegek 

megértése, 

értelmezése és 

alkotása.  

Környezetismeret:  

térbeli, síkbeli 

tájékozódás, 

formaérzékelés, 

irányok, 

távolságok, 

hosszúság; 

mérhet anyagi 

tulajdonságok 

felismerése, 

becslése, 

mérése, 

természetes 

mérő eszközök.  

Ének-zene: 

formaérzékelés, 

azonosság, 

hasonlóság.  

Síkbeli helyzetek 

 Síkbeli helyzetek létrehozása függőleges és 

vízszintes síkban.   

Síkbeli helyzetek leolvasása, 

megfogalmazása.  

Építés saját fantázia, minta, szóbeli utasítás 

alapján.  

3.2. 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.  

3.3. Térbeli alakzatok  

Testek tulajdonságai 

Testek tulajdonságainak megfigyelése, 

megnevezése, összehasonlítása.  

Építés szabadon és minta alapján. 

Csoportosításuk, rendezésük adott 

tulajdonság (forma, nagyság) alapján.  

Vizuális kultúra: 

szín- és 

formaérzékelés, 

vizuális 

megjelenítés 

térben, síkban, 

konstruálás, 

modellezés.  

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

környezet 

elemeinek 

tulajdonságai, 

kreativitás,  

mér eszközök  

használata, térbeli 

helyzetek, építések 

térben, síkban.   

Testnevelés és 

sport: motoros 

készségek és 

3.3. Mérés  

Gyakorlati mérések 

Mennyiségek mérése (hosszúság, tömeg, 

űrtartalom) választott 

mértékegységekkel. Hosszúság, 

magasság, szélesség mérése és 

összehasonlítása választott egységekkel. 

Űrtartalom mérése és összehasonlítása 

különböző mér eszközökkel.  Tömeg 

mérése és összehasonlítása.   



 

 

Mérő eszközök 

Szabványmértékegységek 

Mérőeszközök megismerése. Mérendő 

anyagokhoz mérőeszközök rendelése.  

Mérés szabványmértékegységekkel. 

Szabványmértékegységek nevének és 

jelének megismerése, használata (m, kg, l).  

képességek, térbeli 

tudatosság 

(elhelyezkedés 

térben, 

mozgásirány, 

eszközre és társra 

vonatkozó térbeli 

viszonyok), alak- 

és formaészlelés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

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

térbeli és síkbeli viszonyszó, becslés, mérés, hosszúságmérték, 

űrmérték, tömegmérték, mértékegység.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

4.Függvények, az analízis elemei  Órakeret 

20 óra  

Tantárgyi fejlesztési 

célok  

Az összehasonlítás, az összefüggés- és szabályfelismerés 

alapozása. A rendezés, kiegészítés gyakoroltatása.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ tevékenységek  Kapcsolódási 

pontok 

4.1. Relációk  

Összefüggések 

személyek, tárgyak, 

helyzetek, 

geometriai 

alakzatok, 

halmazok 

számossága között 

Személyek, tárgyak, geometriai alakzatok 

közötti egyszerű kapcsolatok, 

összefüggések felismerése. Relációk 

megfogalmazása szóban, jelölésük 

(összekötés, nyíl, relációs jel).  

Magyar nyelv és 

irodalom:  

beszédkészség, 

szóbeli szövegek 

megértése, 

értelmezése, 

szövegalkotás.  

4.2. Sorozatok  

Sorba rendezések 

Személyek, tárgyak sorba rendezése 

különböző tulajdonságaik alapján (nagyság, 

szélesség, hosszúság, magasság, tömeg stb.).  

Halmazok sorbarendezése számosság 

alapján. Számok sorba rendezése. Ciklikus 

sorok megfigyelése, az ismétlődések 

megfogalmazása és folytatása 

tevékenységgel (építéssel, kirakással, 

színezéssel, rajzzal).  

Ének-zene: 

ciklikus sorok.  

Vizuális kultúra: 

vizuális 

megjelenítés.  

Testnevelés és 

sport: ismétlődő, 

ciklikus 

mozgássorok, 

soralkotások, 

relációk.   

Egyszer sorozatok   

Növekvő -, csökkenő 

számsorok 

Egyszerű sorozatok folytatása megadott, 

felismert és választott szabály alapján.  

Állandó különbség növekvő és csökkenő 

számsorok leolvasása, folytatása.  



 

 

4.3. Függvények   

Hozzárendelések 

Személyek, tárgyak, matematikai eszközök 

egymáshoz rendelése szóbeli utasítás és 

jelkártyák alapján. 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.   

Kulcsfogalmak/fogalmak  Összefüggés, ellentétes viszonyszó, sorozat, hozzárendelés.  

A fejlesztés várt 

eredményei az  

első évfolyam 

végére  

Személyek, tárgyak, alakzatok csoportosítása azonosság, azonos 

tulajdonság alapján. 

Nagyságbeli, térbeli és síkbeli viszonyszavak használata. 

Biztos számfogalom 10-es számkörben.  

Összeadások és kivonások 10-es számkörben eszközhasználattal. 

Egyszerű szóbeli szöveges feladatok megoldása. 

Alkotás térben, síkban.  

Térbeli és síkbeli helyzetek létrehozása, létrehozott helyzetek leolvasása, 

megfogalmazása. 

A tanult térbeli és síkbeli alakzatok felismerése, tulajdonságaik 

megfogalmazása.  

Tapasztalatok gyűjtése a hosszúság, tömeg, űrtartalom mérésére. 

Összefüggések felismerése, jelölése egyszerűbb esetekben. 

Egyszerű sorozatok folytatása megadott szabály alapján. 

 

A második évfolyamra lépés minimum követelményei: 

 

 Segítséggel személyek, tárgyak, alakzatok csoportosítása azonosság, azonos 

tulajdonság alapján. 

 A főbb nagyságbeli, térbeli és síkbeli viszonyszavak használata. 

 Biztos számfogalom 10-es számkörben.  

 Összeadások és kivonások végzése 10-es számkörben eszközhasználattal, segítséggel. 

 Egyszerű szóbeli szöveges feladatok megoldása segítséggel. 

 Alkotás térben, síkban – logikai készlet, számolópálca, színes rudak használatával.  

 Főbb térbeli és síkbeli helyzetek létrehozása, létrehozott helyzetek leolvasása, 

megfogalmazása segítséggel. 

 A tanult térbeli és síkbeli alakzatok felismerése, tulajdonságaik megfogalmazása 

segítséggel.  

 Segítséggel tapasztalatok gyűjtése a hosszúság, tömeg, űrtartalom mérésére. 

 Összefüggések felismerése, jelölése egyszerűbb esetekben. 

 Egyszerű sorozatok folytatása megadott szabály alapján.  



 

 

2. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, 

matematikai logika, kombinatorika 

Órakeret   

15 óra  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A vizuális, auditív és taktilis percepció fejlesztése. Összehasonlítás, 

azonosítás, megkülönböztetés, válogatás gyakoroltatása.  

Kombinatorikus gondolkodás alapozása. Szerialitás fejlesztése. 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek  

Kapcsolódási pontok 

1.1.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. 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

beszédkészség, szóbeli 

szövegek megértése, 

értelmezése, 

szövegalkotás.  

Környezetismeret: 

formaérzékelés, 

tárgyak 

tulajdonságainak 

megfigyelése, 

megnevezése, 

összehasonlításuk, 

csoportosításuk, 

tapasztalatok szerzése.   

Ének-zene: ritmikus 

sorok alkotása.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tárgyak 

tulajdonságai, 

csoportosítások, 

rendezések.  

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció.  

1.2. Matematikai 

logika Igaz-hamis 

állítások 

Állítások igazságának eldöntése 

személyek, tárgyak, matematikai 

eszközök halmazáról.  

1.3. Kombinatorika 

Kombinatorikai 

feladatok  

Kombinatorikai feladatok megoldása 

matematikai eszközök kirakásával,  

színezéssel, minél több lehetőség 

előállítása próbálgatással.  

Kulcsfogalmak/ 

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

sem.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

2. Számelmélet, algebra  Órakeret 

70 óra  

A tematikai egység 

nevelési, fejlesztési 

céljai  

Mennyiségi állandóság kialakítása.  

A számlálás ritmusának kialakítása, a finommotorika, szem-kéz 

koordináció fejlesztése. 



 

 

  

Tájékozódás a 20-as számkörben saját élményből kiindulva, majd a 

számolási készség fejlesztése a 20-as számkörben, változatos 

gyakorlati feladatok segítségével.  

Tájékozódás a számegyenesen. 

Az összeadás és kivonás tartalmi megértésének alapozása 

mindennapi élethelyzetekből kiindulva.  

Szövegértés, szövegalkotás alapozása. 

Analógiás gondolkodás értelmezése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok  

2.1. Számok  

Számköri ismeretek 

a 20-as számkörben 

Határozott és határozatlan halmazok 

alkotása (személyek, tárgyak, 

matematikai eszközök, IKT 

eszközök segítségével). 

Magyar nyelv és irodalom: 

beszédkészség, szóbeli 

szövegek megértése, 

értelmezése, lényeg 

kiemelése, szövegalkotás, 

saját gondolatok 

megfogalmazása, indoklása.   

Környezetismeret: 

nagyságrendek a természetben 

(becslés és mérés, hosszúság).  

Ének-zene: ütemek 

kialakítása és jelzése, 

egyenletes mérő, ritmus, 

ütemezett 

mozgáskivitelezés.  

Vizuális kultúra: történetek 

vizuális megjelenítése síkban, 

térben.   

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció.  

Halmazok 

számossága  

Sorszámok, 

sorszámnevek 

Számok írása, 

olvasása 20-ig 

Számok bontása 

Számok 

viszonyítása, 

rendezése. Relációs 

jel 

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 

használata valós helyzetekben.  

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.  

Különböző elemszámú halmazok 

összehasonlítása tárgyak, 

matematikai és IKT-eszközök 

segítségével, jelölésük relációs 

jelekkel. 

 

 



 

 

Számegyenes 

Számszomszédok 

Számtulajdonságok 

Helyi érték 

Számok viszonyítása, sorba rendezése, 

helyük megkeresése a számegyenesen, 

számszomszédok megállapítása.  

Egy- és kétjegyű számok értelmezése.  

Számok válogatása, csoportosítása a 

megismert tulajdonságok alapján. Számok 

tulajdonságainak megnevezése.  

Tízes csoportok alkotása, tízesek, egyesek 

helyi értékének értelmezése. 

 

2.2. Műveletek  

Összeadás, kivonás 

tartalmának kialakítása: 

halmazok bővítése, 

szűkítése, halmazok 

egyesítése, különbsége, 

halmazok összemérése  

Fejben számolás 

Szóbeli összeadás, 

kivonás 

Az összeadás tagjainak 

felcserélhetősége 

Egyszerű szöveges 

feladatok  

Műveletek megjelenítése egyszerű 

történetek lejátszásával, tárgyak, 

matematikai eszközök kirakásával, 

IKT eszközökkel.  

A mennyiségi változások megfigyelése, 

megfogalmazása, lejegyzésük művelettel. 

Matematikai művelethez történetek 

alkotása.  

Fejben számolás 10-es számkörben,  

eszközhasználattal 20-as számkörben.  

Kerek tízesekhez egyjegyűek adása.  

Teljes kétjegyű számokból az egyesek 

elvétele. Teljes kétjegyű számokhoz 

egyjegyűek hozzáadása, elvétele 

tízesátlépés nélkül.  

A tagok felcserélhetőségének érzékeltetése 

kirakásokkal (matematikai eszközökkel, 

IKT-eszközökkel), rajzzal, lejegyzésük 

műveletekkel.  

Szóban megfogalmazott, egyszerű 

szituációkba ágyazott szöveges feladatok 

lejátszása, megjelenítése matematikai 

eszközök kirakásával, rajzban, 

lejegyzésük műveletekkel.  Matematikai 

műveletekhez történet alkotása. 

 

 

2.3. Számelméleti 

ismeretek 

Páros-páratlan számok 

Halmaz elemeinek (személyek, tárgyak, 

matematikai eszközözök) párosítása.  

Páros és páratlan számok helyének 

megfigyelése a számegyenesen. 

Kulcsfogalmak/ 

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.  

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

3.Geometria – mérés  Órakeret 

38 óra  

A tematikai egység 

nevelési,  

fejlesztési céljai  

Térbeli és síkbeli tájékozódás fejlesztése. Gyakorlati 

mérések gyakoroltatása választott és 

szabványmértékegységekkel. 

Mennyiségek közötti tájékozódás és a becslés képességének 

alakítása. 

Szabványmértékegységek nevének, jelének megismertetése.   

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási 

pontok 

3.1. Térbeli, síkbeli 

helyzetek –

Térbeli 

helyzetek 

Síkbeli helyzetek 

Térbeli helyzetek megfigyelése, leolvasása, 

megfogalmazása.  

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. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

beszédkészség, 

szóbeli szövegek 

megértése, 

értelmezése és 

alkotása.  

Környezetismeret:  

térbeli, síkbeli 

tájékozódás, 

formaérzékelés, 

mérhető anyagi 

tulajdonságok 

felismerése, 

becslése, mérése, 

természetes 

mérőeszközök. 

Ének-zene: 

formaérzékelés, 

azonosság, 

hasonlóság.  

Vizuális kultúra: 

szín- és 

formaérzékelés,  

vizuális 

megjelenítés 

térben, síkban, 

konstruálás, 

modellezés.  

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

környezet 

elemeinek 

tulajdonságai, 

kreativitás,  

mér eszközök  

használata, térbeli 

helyzetek,  

 

3.2. Síkbeli alakzatok  

Síkidomok tulajdonságai 

3.3. Térbeli alakzatok  

Testek tulajdonságai 

Síkidomok tulajdonságainak megfigyelése,  

megfogalmazása, előállítása tárgyak, 

matematikai eszközök, IKT-eszközök 

használatával.  

Síkidomok összehasonlítása, azonosságok, 

különbségek megfogalmazása. 

csoportosításuk, rendezésük adott 

tulajdonság (forma, nagyság) alapján.  

Testek tulajdonságainak megfigyelése, 

megnevezése, összehasonlítása.  

Építés szabadon és minta alapján.  

csoportosításuk, rendezésük adott 

tulajdonság (forma, nagyság) alapján. 



 

 

építések térben, 

síkban.   

Testnevelés és 

sport: motoros 

készségek és 

képességek, 

térbeli 

tudatosság 

(elhelyezkedés 

térben, 

mozgásirány, 

eszközre és 

társra 

vonatkozó 

térbeli 

viszonyok), 

alak- és 

formaészlelés 

Ismeretek   Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek  

Kapcsolódási 

pontok 

3.3. 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 

Mérőeszközök megismerése. Mérendő 

anyagokhoz mérőeszközök rendelése.  

Mérés szabványmértékegységekkel. 

Szabványmértékegységek nevének és 

jelének megismerése, használata (m, dm, 

kg, l, dl).  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Forma (háromszög, négyszög, kör, gömbölyű, szögletes, 

kocka), térbeli és síkbeli viszonyszó, becslés, mérés, 

hosszúságmérték, mérték, tömegmérték, mértékegység.  

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

6.Függvények, az analízis elemei  Órakeret 

21 óra  

Tantárgyi fejlesztési 

célok  

Az összehasonlítás, az összefüggés- és szabályfelismerés 

alapozása. A rendezés, kiegészítés gyakoroltatása.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ tevékenységek  Kapcsolódási 

pontok 

4.1. Relációk  

Összefüggések személyek, 

tárgyak, helyzetek, 

geometriai alakzatok, 

halmazok számossága 

között 

Személyek, tárgyak, geometriai alakzatok 

közötti egyszer kapcsolatok, 

összefüggések felismerése. Relációk 

megfogalmazása szóban, jelölésük  

(összekötés, nyíl, relációs jel).   

Magyar nyelv és 

irodalom:  

beszédkészség, 

szóbeli szövegek 

megértése, 

értelmezése, 

szövegalkotás.  

Ének-zene: ciklikus 

sorok.  

Vizuális kultúra: 

vizuális 

megjelenítés.  

Testnevelés és 

sport: 

ismétlődő, 

ciklikus 

mozgássorok, 

soralkotások, 

relációk.   

4.2. Sorozatok  

Sorbarendezések 

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).  

Egyszer sorozatok   

Növekvő, csökkenő 

számsorok 

Egyszerű sorozatok folytatása megadott, 

felismert és választott szabály alapján. 

Állandó különbség növekvő és csökkenő 

számsorok leolvasása, folytatása.  

4.3. Függvények   

Hozzárendelések 

Személyek, tárgyak, matematikai eszközök 

egymáshoz rendelése szóbeli utasítás és 

jelkártyák alapján. 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.   

Kulcsfogalmak/fogalmak  Összefüggés, ellentétes viszonyszó, sorozat, hozzárendelés.  



 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

második évfolyam 

végére  

 Személyek, tárgyak, alakzatok csoportosítása azonosság, 

azonos tulajdonság alapján. 

Nagyságbeli, térbeli és síkbeli viszonyszavak használata. 

Biztos számfogalom 10-es számkörben.  

Jártasság 20-as számkörben. 

Összeadások és kivonások 10-es számkörben készségszinten, 

20-as számkörben eszközhasználattal.  

Egyszer szóbeli szöveges feladatok megoldása. 

Alkotás térben, síkban.  

Térbeli és síkbeli helyzetek létrehozása, létrehozott helyzetek 

leolvasása, megfogalmazása. 

A tanult térbeli és síkbeli alakzatok felismerése, 

tulajdonságaik megfogalmazása. 

Tapasztalatok gyűjtése a hosszúság, tömeg, űrtartalom 

mérésére. 

Összefüggések felismerése, jelölése egyszerűbb esetekben. 

Egyszerű sorozatok folytatása megadott szabály alapján. 

 

A harmadik évfolyamba lépés minimum követelményei: 

 Személyek, tárgyak, alakzatok csoportosítása azonosság, azonos tulajdonság alapján a 

szempont megadásának segítségével. 

 Nagyságbeli, térbeli és síkbeli viszonyszavak használata. 

 Számfogalom fejlődése 10-es számkörben.  

 Jártasság 20-as számkörben, tájékozódás eszközökkel. 

 Összeadások és kivonások 10-es és 20-as számkörben tízesátlépés nélkül 

eszközhasználattal.  

 Egyszerű szóbeli szöveges feladatok megoldása segítséggel. 

 Alkotás térben, síkban.  

 Térbeli és síkbeli helyzetek létrehozása, létrehozott helyzetek leolvasása, 

megfogalmazása. 

 A tanult térbeli és síkbeli alakzatok felismerése, tulajdonságaik megfogalmazása. 

 Részvétel tapasztalatok gyűjtésében a hosszúság, tömeg, űrtartalom mérésekor. 

 Összefüggések felismerése, jelölése segítséggel egyszerűbb esetekben. 

 Egyszerű sorozatok folytatása megadott szabály alapján. 

  



 

 

Matematika 

3–4. évfolyam 

 

A két év kiemelt célja a tanulási képességek intenzív fejlesztése. Feladata a tantárgy iránti 

érdeklődés folyamatos fenntartása, azért, hogy a tanulók szívesen és aktívan 

tevékenykedjenek a matematikaórákon; helyes tanulási szokások kialakítása; az önálló 

tanulás kialakulásának segítése egyénre szabott motivációval, tanulási módokkal, 

eljárásokkal; a matematikai ismeretek bővítése, készségek, képességek fejlesztése 

változatos tevékenységek, saját élmények és tapasztalatok alapján. Az IKT-eszközök 

használata a tanítás-tanulási folyamat különböző szakaszaiban jelenik meg. A gondolkodási 

módok gyakorlása valós élethelyzetekből kiindulva történik a szövegértés, szövegalkotás 

fejlesztésével, a tanult matematikai fogalmak, a matematikai nyelv egyre pontosabb 

használatával. 

A kreativitás és az alkotókedv felkeltése matematikai tevékenységek során valósul 

meg, törekedve a minél pontosabb és kitartó munkavégzésre, az önellenőrzésre 

ösztönzésre. Az önértékelés és az önismeret fejlesztése párhuzamosan valósul meg az 

önbizalom folyamatos megerősítésével, az együttműködési képesség, a segítőkészség 

fejlesztésével, mások segítségének, észrevételeinek elfogadásával.  

A 3–4. évfolyamon a figyelem terjedelmének, tartósságának és a koncentráció 

időtartamának növelése kiegészül az auditív és vizuális észlelés és érzékelés pontosságának 

fejlesztésével, a mozgásos, képi és fogalmi emlékezet fejlesztésével. Kiemelt figyelmet kell 

fordítani a finommotoros mozgáskoordináció további fejlesztésére a matematikai és a 

szerkeszt eszközök használatának során is. A sérülésekből, fogyatékosságból eredő tanulási 

nehézségek leküzdése differenciálással és egyénre szabott tanulási eljárásokkal, terápiás, 

fejlesztőprogramokkal kiegészítve valósul meg.  

A Gondolkodási módszerek alapozása, halmazok, matematikai logika, 

kombinatorika, valamint a függvények, az analízis elemei és a statisztika, valószínűség 

témaköröknél javasolt óraszámok az új ismeretek feldolgozására vonatkoznak, ezeknek a 

témaköröknek az ismereteit eszközként használjuk a többi témakör tanulásakor.  

3. évfolyam  

 Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai  

logika, kombinatorika  

Órakeret 

10 óra  

Előzetes tudás  

Színek és formák érzékelése. A nagyságbeli viszonyszavak, a logikai 

készlet elemeinek, a tanult geometriai alakzatok és a számok 

tulajdonságainak ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A társakkal való együttműködés segítése. A figyelem terjedelmének és 
tartósságának növelése. Finommotoros mozgáskoordináció fejlesztése.  

Vizuális érzékelés és észlelés pontosságának fejlesztése.  

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés gyakoroltatása; közös 

tulajdonságok felismerése, kiemelése (analizálás). Matematikai 

fogalmak értelmezése.  



 

 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ tevékenységek  Kapcsolódási 

pontok  

1.1 Halmazok  

Személyek, tárgyak, 

matematikai 

eszközök, számok, 

geometriai alakzatok 

összehasonlítása  
Csoportosítás adott 
vagy választott 
szempont szerint. 
 Osztályozás, 
rendezés.  

Tulajdonságok 

jelölése. 

 Tulajdonságok 

változásai. 

Kombinatorikus 

feladatok  

Személyek, tárgyak, matematikai eszközök, 

számok, geometriai alakzatok összehasonlítása. 

Tulajdonságok megfigyelése, megfogalmazása.  

Közös tulajdonság kiemelése.  

Csoportosítások, rendezések, osztályozások 

adott vagy választott szempont szerint.  

Tulajdonságok jelölése jelkártyákkal.  

Jelkártyák értelmezése.  

Transzformációs játékok egy tulajdonság 

változásával, a változás megfigyelése, 

megfogalmazása.  

Kombinatorikus játékok, építések, színezések.  

Magyar nyelv és 
irodalom: 
szövegértés, 
szövegalkotás,  

állítások, 

tulajdonságok 

pontos 

megfogalmazása.  

Vizuális kultúra: 

formaérzékelés, 

színek, tájékozódás 

síkban.  
Technika, életvitel és 
gyakorlat:  

formaérzékelés, 

finommotoros 

mozgáskoordináció.  

Informatika:  

szimbólumok, jelek. 

1.2. Matematikai 

logika Igaz, 

hamis 

állítások  

Igaz, nem igaz állítások megfogalmazása 

tárgyak, számok és geometriai alakzatok 

halmazáról.  

Állítások igazságának eldöntése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  
Nagyságbeli viszonyszó, tulajdonság, szín, forma.  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

2. Számelmélet, algebra  Órakeret 

70 óra  

Előzetes tudás  

Biztos számfogalom 10-es számkörben, jártasság 20-as 

számkörben. Összeadás, kivonás 10-es számkörben készségszinten, 

20-as számkörben eszközzel. Fejlődő matematikai szövegért 

képesség.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Matematikai eszközök célszer használata. 

Valós helyzetek, összefüggések elképzelése, műveletek tartalmának 

megértése. 

Számolási készség fejlesztése változatos gyakorlással.  

Szenzomotoros, algoritmusos, analógiás gondolkodás fejlesztése.  

A matematikai nyelv egyre pontosabb használata. 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ tevékenységek  Kapcsolódási 

pontok  



 

 

2.1. Számok  

Számfogalom 

megerősítése  

20-as 

számkörben. 

A 100-as 

számkör. 

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. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

szövegalkotás, írott 

és hallott egyszerű 

szövegek 

megértése, a 

válaszok szabatos 

megfogalmazása.  

Ének-zene: 

ritmizálás, 

ütemezés, 

finommotoros 

mozgáskoordináció, 

auditív figyelem. 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ tevékenységek  Kapcsolódási 

pontok 

Római számok  

I, V, X, L  

A római számok írása, olvasása, használatuk a 

mindennapi élet különböző területein 

(kerületek, hónapok, emeletek).  

 Vizuális kultúra:  

ritmikus sorok, 

szerialitás. 

 Testnevelés és 

sport: 

nagymozgások, 

mozgáskoordináció. 

 Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

szerialitás.  

 Informatika:  

kódolás, dekódolás, 

algoritmusok, 

matematikai és 

képességfejlesztő 

programok.  

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.  



 

 

2.2 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 

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 eszközökkel.  

 

Szorzás, 

bennfoglalás, 

részekre osztás: 

A 10-es, 5-ös, 2-es 

szorzó- és 

bennfoglaló táblák   

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. Műveletek közötti 

összefüggések megjelenítése matematikai- és 

IKT-eszközökkel.  

Az összefüggések megfigyelése, 

megfogalmazása, lejegyzése. Valóságos 

helyzetek, történések elképzelése.  

Egyszer szöveges 

feladatok  

Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, 
megjelenítésük lejátszással, kirakással, rajzban.  

A megfelelő matematikai művelet kiválasztása, 

a művelet kiszámítása, ellenőrzése.  

 

2.3. Számelméleti 

ismeretek 

Páros, páratlan 

számok  

A páros, páratlan számok fogalmának 

kiterjesztése a 100-as számkör számaira. 

Tapasztalatok gyűjtése matematikai elemek 

párosításával, a tapasztalatok megfogalmazása.  

Kulcsfogalmak/ 

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.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

3. Geometria, mérés  Órakeret  

6 óra  



 

 

Előzetes tudás  

Formaérzékelés, alakzatok megkülönböztetése.  

Mérési tapasztalatok a hosszúság, tömeg, űrtartalom és 

időméréséről.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése.  

Érzékelés pontosságának fejlesztése.  

Tájékozódás síkban, térben, időben és a mennyiségi viszonyokban.  

Kreativitás fejlesztése, konstruálási kedv felkeltése.  

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés, azonosságok 
megállapítása (vonalak, síkidomok, testek).  
Képi emlékezet fejlesztése (geometriai alakzatok, mérőeszközök, 
mértékegységek nagysága).  

Mérő - és szerkesztőeszközök célszerű használata, becslés, mérés 

gyakoroltatása. Összefüggés megértése, mennyiségi következtetések.  

Szenzomotoros és fogalomalkotó gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  

3.1 Téri elemek  

Vonalak (görbe, 

egyenes)  

Egyenes 

helyzete 

(függőleges, 

vízszintes, ferde 

egyenesek)  

Pont és vonal 

helyzete  

 

3.2. Síkbeli alakzatok 

Háromszög, négyzet, 

téglalap, sokszög, kör 

 

Egyenes és görbe vonalak előállítása pálcikákkal, 

zsinórral.  

Vonalak rajzolása szabad kézzel, vonalzóval.  
Vonalak tulajdonságainak megfigyelése, 
megfogalmazása:  

 egyenes, görbe vonal 

 nyitott, zárt vonal  

 törött vonal.  
Különböző helyzetű egyenesek modellezése 
pálcikákkal, Egyenesek helyzetének 
megfigyelése, megfogalmazása.  
Pont és vonal helyzetének megfigyelése, 

egymáshoz való viszonyuk megfogalmazása 

(rajta, kívül, belül).  

Adott helyzet létrehozása. Síkidomok 
felismerése a környezetben, megnevezésük. 
Síkidomok előállítása tépéssel, vágással; 
rajzolásuk szabad kézzel és a 
szerkesztőeszközökkel. Síkidomok 
jellemzőinek megfigyelése, megfogalmazása:  

– határoló vonalak (egyenes, görbe),  

– határoló egyenesek száma,  

– oldalak helyzete,  

– oldalak nagysága.  

Síkidomok összehasonlítása, analizálása, a közös 

tulajdonságok kiemelése, csoportosításuk. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

szövegalkotás.  

Vizuális kultúra:  

tájékozódás térben, 

síkban; 

formaérzékelés. 

Vizuális kultúra: 

konstruálás, 

kreativitás; tükrös 

alakzatok.  

Technika, életvitel 

és gyakorlat:  

formaérzékelés, 

kreativitás; 

becslés, mérés, 

számítás.  

Informatika: 

tájékozódási 

képesség, sík- és 

térlátás, rajzoló 

programok.  

Ének-zene: 

ütemezés. 



 

 

3.3. 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.  

 

3.4. Transzformációk  

Tükrös alakzatok, 

tengelyes 

szimmetria. 

Tükrözés. 

Tükrös alakzatok megfigyelése a környezetben.  

Tükrös alakzatok vizsgálata síktükörrel.  

Tükrös alakzatok előállítása tépéssel, vágással, 

hajtogatással.  

3.5. Mérés  

Hosszúság, 

űrtartalom, tömeg   

Szabványmértékegy

ségek   

– hosszúság (m, 

dm)  

– űrtartalom( l, dl)   

– tömeg (kg,)  

Pénz, forint  

Mérés választott és szabványmértékegységekkel. 

Becslés, megmérés, kimérés. Összefüggések 

felfedezése a mértékegység nagysága és a 

mérőszám között.  

Szabványmértékegységek értelmezése, nevük, 

jelük.  

Mérendő anyagok, mérőeszközök, 

mértékegységek egymáshoz rendelése.  

Ugyanannak a mennyiségnek megmérése 

különböző mértékegységekkel.  

Pénzérmék megismerése, használata.  

A forint jele: Ft  

Mennyiségek be- és felváltása. 

Ugyanannak a mennyiségnek kifizetése 

többféleképpen.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Térbeli elem, síkbeli alakzat, térbeli alakzat, transzformáció, 

mértékegység, pénz, kerület, terület.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

4. Függvények, az analízis elemei  Órakeret 

 23 óra  

Előzetes tudás  
Olyan érzékelés, figyelem- és összehasonlítási képesség, melyek 

lehetővé teszik az összefüggések meglátását, a szabályfelismerést.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Összehasonlítás, összefüggés felfogása, megfogalmazása, jelölése, 

rendezés, kiegészítés. 

Induktív-deduktív következtetések gyakoroltatása. 

Relációk, sorozatok, függvények, táblázatok megértése. Logikus 
gondolkodás fejlesztése.  
Relációs szókincs használata.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  



 

 

4.1 Összefüggések  

Kapcsolatok felfedezése a környezetben, 

tárgyhalmazok, számok, műveletek, 

mennyiségek, mértékegységek és geometriai 

alakzatok körében. Összefüggések megértése, 

megfogalmazása, jelölése vonallal, nyíllal, 

relációs jelekkel, nyitott mondatokkal.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

szövegalkotás.  

Ének-zene: 

hangsorok.  

Vizuális kultúra: 

soralkotás.  

Testnevelés és sport:  

soralkotás. 4.2. Sorozatok  

Szabályfelismerés,  

szabálykövetés. 

Növekvő és 

csökkenő 

számsorok  

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 alkotása 

megadott és felismert szabály alapján.  

Állandó különbség sorozatok folytatása mindkét 

irányban megadott és választott szabály alapján.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Kapcsolat, különbség, azonosság, szabály, táblázat, sorozat, függvény.  

A fejlesztés várt 

eredményei a 

harmadik évfolyam 

végére  

Halmaz elemeinek adott, illetve választott szempont szerinti válogatása, 

csoportosítása.  

Kész halmazról igaz, nem igaz állítások megfogalmazása. Állítások 
igazságának eldöntése.  

Számok írása, olvasása, értelmezése 100-as számkörben.  

Számok összehasonlítása, helyük a számsorban, számszomszédok.  

Összeadás, kivonás 20-as számkörben készségszinten.  

Összeadás, kivonás 100-as számkörben tízesátlépés nélkül analógia és 

eszközök segítségével.  

Gyakorlottság a tanult szorzó- és bennfoglaló táblákban.  

A négyzet, téglalap, háromszög, kör felismerése, megnevezése.  

A négyzet és a téglalap tulajdonságainak ismerete.  

A kocka, téglatest és a gömb felismerése, megnevezése. A 

tanult mértékegységek ismerete, használata.  

Nem matematikai és matematikai relációk felismerése, jelölése.  

Szabály felismerése, megfogalmazása egyszerűbb esetekben.  

Állandó különbség sorozatok folytatása mindkét irányban.  

 

  



 

 

A negyedik évfolyamba lépés minimum követelményei: 

 Halmaz elemeinek adott, illetve választott szempont szerinti válogatása, 

csoportosítása. 

 Kész halmazról igaz, nem igaz állítások segítséggel való megfogalmazása. 

 Állítások igazságának eldöntése.  

 Számok írása, olvasása, segítséggel való értelmezése 100-as számkörben. 

 Számok összehasonlítása, helyük a számsorban, számszomszédok. 

 Összeadás, kivonás 10-as számkörben készségszinten, illetve 20-as számkörben 

eszközök segítségével. 

 Összeadás, kivonás 100-as számkörben tízesátlépés nélkül eszközök segítségével. 

 A tanult szorzó- és bennfoglaló táblák ismerete. 

 A négyzet, téglalap, háromszög, kör felismerése, megnevezése. 

 A négyzet és a téglalap tulajdonságainak segítséggel való ismerete. 

 A kocka, téglatest és a gömb felismerése, megnevezése. 

 A tanult mértékegységek ismerete. Relációinak jelölése. 

 Nem matematikai és matematikai relációk felismerése, jelölése. 

 Szabály felismerése, megfogalmazása egyszerűbb esetekben. 

 Állandó különbségű sorozatok folytatása segítséggel mindkét irányban. 

 

4. évfolyam  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika  

Órakeret 

10 óra  

Előzetes tudás  

Színek és formák érzékelése. A nagyságbeli viszonyszavak, a logikai 

készlet elemeinek, a tanult geometriai alakzatok és a számok 

tulajdonságainak ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A társakkal való együttműködés segítése. A figyelem terjedelmének 
és tartósságának növelése. Finommotoros mozgáskoordináció 
fejlesztése.  
Vizuális érzékelés és észlelés pontosságának fejlesztése.  

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés gyakoroltatása; közös 

tulajdonságok felismerése, kiemelése (analizálás). Matematikai 

fogalmak értelmezése.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ tevékenységek  Kapcsolódási 

pontok  

1.1 Halmazok  

Személyek, tárgyak, 

matematikai 

eszközök, számok, 

geometriai alakzatok 

összehasonlítása 

Csoportosítás adott 

vagy választott 

szempont szerint. 
Osztályozás, 
rendezés. 
Tulajdonságok 

jelölése.  

Tulajdonságok 

változásai. 

Személyek, tárgyak, matematikai eszközök, 

számok, geometriai alakzatok összehasonlítása. 

Tulajdonságok megfigyelése, megfogalmazása.  

Közös tulajdonság kiemelése.  

Csoportosítások, rendezések, osztályozások 

adott vagy választott szempont szerint. 

Tulajdonságok jelölése jelkártyákkal.  

Jelkártyák értelmezése. Transzformációs 

játékok egy tulajdonság változásával, a változás 

megfigyelése, megfogalmazása.  

Magyar nyelv és 
irodalom: 
szövegértés, 
szövegalkotás,  

állítások, 

tulajdonságok 

pontos 

megfogalmazása.   

Vizuális kultúra:  

formaérzékelés, 

színek, tájékozódás 

síkban.  
Technika, életvitel 
és gyakorlat:  

formaérzékelés, 



 

 

1.2 Kombinatorikus 

feladatok  

Kombinatorikus játékok, építések, színezések.  finommotoros 

mozgáskoordináció.  

Informatika:  

szimbólumok, jelek. 
1.3 Matematikai 

logika Igaz, 

hamis állítások  

Igaz, nem igaz állítások megfogalmazása 

tárgyak, számok és geometriai alakzatok 

halmazáról.  

Állítások igazságának eldöntése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Nagyságbeli viszonyszó, tulajdonság, szín, forma.  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

2. Számelmélet, algebra  Órakeret 

75 óra  

Előzetes tudás  

Biztos számfogalom 10-es számkörben, jártasság 20-as 

számkörben. Összeadás, kivonás 10-es számkörben 

készségszinten, 20-as számkörben eszközzel. Fejlődő 

matematikai szövegért képesség.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Matematikai eszközök célszer használata. 

Valós helyzetek, összefüggések elképzelése, műveletek tartalmának 

megértése. 

Számolási készség fejlesztése változatos gyakorlással.  

Szenzomotoros, algoritmusos, analógiás gondolkodás fejlesztése.  

A matematikai nyelv egyre pontosabb használata. 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ tevékenységek  Kapcsolódási 

pontok  

2.1. Számok  

Számfogalom 

megerősítése  

20-as számkörben. 

A 100-as számkör. 

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. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

szövegalkotás, írott 

és hallott egyszer 

szövegek 

megértése, a 

válaszok szabatos 

megfogalmazása.  

Ének-zene:  

ritmizálás, 
ütemezés, 
finommotoros 
mozgáskoordináció, 
auditív figyelem. 
Vizuális kultúra: 

ritmikus sorok, 

szerialitás. 

Testnevelés és 

sport: 

nagymozgások, 

mozgáskoordináció. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

szerialitás.  

Római számok  

I, V, X, L, C  

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  

Számsorok  

Számok tulajdonságai  

Bontás  

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.  

Tájékozódás a számegyenesen és a százas 

táblán.  

Egyes és tízes számszomszédok leolvasása.  

Számok tulajdonságainak megfigyelése, 

megfogalmazása. 

Számok bontása tízesek és egyesek összegére 

matematikai eszközökkel.  

Bontások lejegyzése.  

Informatika:  

kódolás, 

dekódolás, 

algoritmusok, 

matematikai és 

képességfejlesztő 

programok.  

2.2 Műveletek  

Összeadás, kivonás 

százas számkörben:  

teljes kétjegyű 
számokhoz teljes 
kétjegyű számok 
hozzáadása, elvétele 
tízesátlépés nélkül,  

teljes kétjegyű 
számokhoz egyjegyű 
számok hozzáadása, 
elvétele  

tízesátlépéssel,  

teljes kétjegyű 

számokhoz teles 

kétjegyű számok 

hozzáadása, elvétele 

tízesátlépéssel. 

Szorzás, bennfoglalás, 

részekre osztás. 

A 4-es, 3-as, 6-os 

szorzó és bennfoglaló 

táblák  

A matematikai jelek: 

(+ – : < > =)   

Műveleti 

tulajdonságok: a 

tagok és tényezők 

felcserélhetősége. 

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 

eszközökkel, majd egyre elvontabb szinten. 

Önellenőrzés, számológép használata.  

A szorzó- és bennfoglaló táblák 

memorizálása.  

Matematikai jelek használata a műveletek 

lejegyzésekor.  

Tapasztalatok gyűjtése a tagok és tényezők 

felcserélhetőségéről, a műveletek 

inverzitásáról. Műveletek közötti 

összefüggések megjelenítése matematikai- 

és IKT-eszközökkel.  

Az összefüggések megfigyelése, 

megfogalmazása, lejegyzése. Valóságos 

helyzetek, történések elképzelése. 



 

 

Műveletek közötti 

összefüggések. 

Egyszerű szöveges 

feladatok  

Egyszerű szöveges feladatok értelmezése.  

Ismert és ismeretlen adatok megállapítása, az 

adatok közti összefüggések megfigyelése, 

megfogalmazása.  

Mennyiségi következtetések. A megfelelő 

matematikai művelet kiválasztása, a várható 

eredmény becslése, a művelet kiszámítása, 

ellenőrzése számológéppel.  

 

2.3. Számelméleti 

ismeretek Páros, 

páratlan számok  

A páros, páratlan számok fogalmának 

kiterjesztése a 100-as számkör számaira. 

Tapasztalatok gyűjtése matematikai elemek 

párosításával, a tapasztalatok 

megfogalmazása.  

Kulcsfogalmak/ 

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.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

3. Geometria, mérés  Órakeret 

36 óra  

Előzetes tudás  

Formaérzékelés, alakzatok megkülönböztetése.  

Mérési tapasztalatok a hosszúság, tömeg, űrtartalom és 

időméréséről.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése.  

Érzékelés pontosságának fejlesztése.  

Tájékozódás síkban, térben, időben és a mennyiségi viszonyokban.  

Kreativitás fejlesztése, konstruálási kedv felkeltése.  

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés, azonosságok 
megállapítása (vonalak, síkidomok, testek).  
Képi emlékezet fejlesztése (geometriai alakzatok, mér eszközök, 
mértékegységek nagysága).  

Mérő - és szerkesztőeszközök célszerű használata, becslés, mérés 

gyakoroltatása. Összefüggés megértése, mennyiségi következtetések.  

Szenzomotoros és fogalomalkotó gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  

3.1 Téri elemek  

Vonalak (görbe, 

egyenes)  

Egyenes helyzete 

(függőleges, vízszintes, 

ferde egyenesek)  

Párhuzamos, 

merőleges, metsző 

egyenesek 

Vonalak rajzolása vonalzóval, körzővel.  
Vonalak tulajdonságainak megfigyelése, 
megfogalmazása: egyenes, görbe vonal, nyitott, 
zárt vonal, törött vonal.  
Különböző helyzetű egyenesek modellezése 
IKT- eszközökkel. Egyenesek helyzetének 
megfigyelése, megfogalmazása. Két vagy több 
egyenes egymáshoz viszonyított helyzetének 
megfigyelése, megfogalmazása.  
Párhuzamos, merőleges, metsző egyenesek 
kirakása pálcikákkal, rajzolásuk vonalzóval 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

szövegalkotás.  
Vizuális kultúra: 
tájékozódás térben, 
síkban; 
formaérzékelés, 
konstruálás, 
kreativitás; tükrös 
alakzatok.  

3.2. Síkbeli alakzatok 

Háromszög, négyzet, 

téglalap, sokszög, kör  

Síkidomok előállítása szerkesztőeszközökkel.  

Síkidomok jellemzőinek megfogalmazása:  

– határoló vonalak (egyenes, görbe),  

– határoló egyenesek száma,  

Technika, életvitel  

és gyakorlat: 
 formaérzékelés, 
kreativitás; 



 

 

– oldalak helyzete,  

– oldalak nagysága.  

Síkidomok összehasonlítása, analizálása, a 

közös tulajdonságok kiemelése, 

csoportosításuk.  

becslés, mérés, 
számítás.  
Informatika:  

tájékozódási 

képesség, sík- és 

térlátás, rajzoló 

programok.  

Ének-zene:  

ütemezés.  
3.3. Térbeli alakzatok  

Kocka, téglatest, gömb  

Testek építése 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.  

3.4. 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.  

3.5. Mérés  

Hosszúság, 

űrtartalom, tömeg. 

Szabvány- 

mértékegységek: 

hosszúság (m, dm, 

cm) űrtartalom (hl, l, 

dl)  

tömeg (kg, dkg)  

Mértékváltás 

Idő mértékegységei: 

év, évszak, hónap, hét, 

nap, óra, perc  

Pénz, forint  

Mérés választott és szabvány 

mértékegységekkel. Becslés, megmérés, 

kimérés. Összefüggések felfedezése a 

mértékegység nagysága és a mérőszám között.   

Szabványmértékegységek értelmezése, nevük, 

jelük.  

Mérendő anyagok, mérőeszközök, 

mértékegységek egymáshoz rendelése.  

Ugyanannak a mennyiségnek megmérése 

különböző mértékegységekkel.  

Mértékváltás következtetéssel.  

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.  

Pénzérmék megismerése, használata.  

A forint jele: Ft  

Mennyiségek be- és felváltása. 

Ugyanannak a mennyiségnek kifizetése 

többféleképpen.  

3.6 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.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Térbeli elem, síkbeli alakzat, térbeli alakzat, transzformáció, 

mértékegység, pénz, kerület, terület.  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

4. Függvények, az analízis elemei  Órakeret 

23 óra  

Előzetes tudás  
Olyan érzékelés, figyelem- és összehasonlítási képesség, melyek 

lehetővé teszik az összefüggések meglátását, a szabályfelismerést.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési  

céljai  

Összehasonlítás, összefüggés felfogása, megfogalmazása, jelölése, 

rendezés, kiegészítés. 

Induktív-deduktív következtetések gyakoroltatása. 

Relációk, sorozatok, függvények, táblázatok megértése. Logikus 
gondolkodás fejlesztése.  
Relációs szókincs használata.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  

4.1 Összefüggések  

Kapcsolatok felfedezése a környezetben, 
tárgyhalmazok, számok, műveletek, 
mennyiségek, mértékegységek és geometriai 
alakzatok körében. Összefüggések megértése, 
megfogalmazása, jelölése vonallal, nyíllal, 
relációs jelekkel, nyitott mondatokkal.   

Magyar nyelv és 

irodalom:  

szövegértés, 

szövegalkotás.  

Ének-zene: 

hangsorok.  
Vizuális kultúra:  

soralkotás.  

Testnevelés és sport:  

soralkotás.  
4.2. Sorozatok 

Szabályfelismerés, 

szabálykövetés  

Növekvő és csökkenő 

számsorok  

Szabályjátékok 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 alkotása 

megadott és felismert szabály alapján.  

Állandó különbség sorozatok folytatása 

mindkét irányban megadott és választott 

szabály alapján.   

4.3. 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.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

 Kapcsolat, különbség, azonosság, szabály, táblázat, sorozat, 

függvény. 



 

 

A fejlesztés várt  

eredményei a  

negyedik évfolyam  

végére  

Halmaz elemeinek adott, illetve választott szempont szerinti 

válogatása, csoportosítása.  

Kész halmazról igaz, nem igaz állítások megfogalmazása.  

Állítások igazságának eldöntése.  

Számok írása, olvasása, értelmezése 100-as számkörben.  

Számok összehasonlítása, helyük a számsorban, számszomszédok.  

Összeadás, kivonás 20-as számkörben készségszinten.   

Összeadás, kivonás 100-as számkörben tízesátlépés nélkül analógia 

és eszközök segítségével.  

Gyakorlottság a tanult szorzó- és bennfoglaló táblákban.   

A négyzet, téglalap, háromszög, kör felismerése, megnevezése.  

A négyzet és a téglalap tulajdonságainak ismerete.  

A négyzet és a téglalap kerületének mérése, számítása mért adatok 
alapján (szükség esetén segítséggel).  

A kocka, téglatest és a gömb felismerése, megnevezése.  

A tanult mértékegységek ismerete, használata.   

Nem matematikai és matematikai relációk felismerése, jelölése.  

Szabály felismerése, megfogalmazása egyszerűbb esetekben.  

Állandó különbség sorozatok folytatása mindkét irányban.  

 

Az ötödik évfolyamba lépés minimum követelményei: 

 Halmaz elemeinek adott, illetve választott szempont szerinti válogatása, 

csoportosítása. 

 Kész halmazról igaz, nem igaz állítások megfogalmazása. 

 Állítások igazságának eldöntése.  

 Számok írása, olvasása, értelmezése 100-as számkörben. 

 Számok összehasonlítása, helyük a számsorban, számszomszédok. 

 Összeadás, kivonás 20-as számkörben készségszinten, illetve eszközök segítségével. 

 Összeadás, kivonás 100-as számkörben tízesátlépés nélkül analógia és eszközök 

segítségével. 

 Ismeretség a tanult szorzó- és bennfoglaló táblákban. 

 A négyzet, téglalap, háromszög, kör felismerése, megnevezése. 

 A négyzet és a téglalap tulajdonságainak ismerete. 

 A négyzet és a téglalap kerületének mérése, számítása mért adatok alapján (szükség 

esetén segítséggel). 

 A kocka, téglatest és a gömb felismerése, megnevezése. 

 A tanult mértékegységek ismerete, használata.  

 Nem matematikai és matematikai relációk felismerése, jelölése. 

 Szabály felismerése, megfogalmazása egyszerűbb esetekben. 

 Állandó különbségű sorozatok folytatása mindkét irányban. 

  

  



 

 

Környezetismeret 

1. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

1. Anyag, energia, információ Órakeret 

 8 óra  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A korszerű elemi természettudományos műveltség alapozása. 

Tapasztalatszerzés biztosítása a közvetlen környezetből. A valóság 

sokféleségének érzékeltetése. A pontos érzékelés, észlelés, aktív 

figyelem, emlékezet fejlesztése. A kooperatív technikák 

alkalmazása az együttmunkálkodás, a társas együttlét szabályainak 

elsajátítására. A megismerésmódszereinek bővítése. A kreativitás 

fejlesztése, az érzékelés pontosítása, a kommunikációs képesség, a 

szociális képesség fejlesztése, információgyűjtő, feldolgozó, 

szabálykövető magatartás kialakítása, feladattudat és szabálytudat 

erősítése. 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  

1.1. Anyag   

A közvetlen 

környezetben előforduló 

anyagok érzékelhető, 

mérhető tulajdonságai 

Anyag és forma 

kapcsolata 

Halmazállapot-

változások 

Csapadékformák  

Irányított megfigyeléssel anyagok 

vizsgálata érzékeléssel (látás, hallás, 

tapintás, ízérzékelés, szaglás).  

Matematika: 

egyszerű mérések.  

Vizuális kultúra: 

megismerő és 

befogadóképesség, 

kreativitás.  

1.2. Kölcsönhatások, 

erők  

Hang-, fényjelenségek  

Különféle eredetű hangok felismerése, 

játékos megfigyelések végzése. Játékos 

fény-, árnyékkísérletek megfigyelése.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

beszédértés, aktív 

és passzív 

szókincsbővítés.  1.3. Energia   

Energiaforrások a 

háztartásban. 

Energiatakarékosság  

Játékos kísérletek végzése melegítésre, 

fűtésre.   

1.4. Információ  

Jel, jelzés, információ 

Tankönyvben jelek, 

jelmagyarázatok 

Közlekedési jelek  

Tiltást jelent jelek 

Kommunikáció az 

állatvilágban, 

tájékozódás, hang, illat 

alapján 

Információszerzés érzékeléssel, az 

anyagok, élelmiszerek tulajdonságainak 

vizsgálata, tapasztalatok 

megfogalmazása. Egyszerű jelek, 

jelzések felismerése, értelmezése, 

használata tankönyvekben, 

munkafüzetekben.   

A tiltást jelentő és a közlekedési jelek 

információinak játékos gyakorlása, 

szituációs játékok.    

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Tulajdonság, időjárás, hang, fény, jelrendszer, szabály, 

közlekedés, kommunikáció, energiatakarékosság.  



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

2. Rendszerek Órakeret 

11 óra  

Előzetes tudás  Elemi térbeli és időbeli tájékozódás.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Játékos gyakorlatokkal, közvetlen tapasztalatszerzéssel a térbeli 

és időbeli tájékozódás, orientációs képesség fejlesztése.  

Megfigyelőképesség fejlesztése. Kommunikációs képesség 

fejlesztése. Kíváncsiság felkeltése. Pozitív attitűd kialakítása az 

élővilág, növények, állatok iránt. Feladat- és szabálytudat 

kialakítása. Építőjátékokkal szerzett tapasztalatok feldolgozása, 

analizáló, szintetizáló képesség fejlesztése, képzelet, emlékezet 

fejlesztése.   

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

2.1. Tér, idő, 

nagyságrendek a 

természetben  

Egyszer térbeli, időbeli 

relációk, irányok 

Közvetlen iskolai és 

otthoni környezet. A 

lakóhely és iskola 

környéke Napok, 

napszakok. Időrend, 

sorrendiség, az idő 

kifejezése a mindennapi 

kommunikációban Jeles 

napok, ünnepek (családi 

és társadalmi ünnepek)   

Tárgyak egymáshoz való viszonyítása. 

Történések időrendi csoportosítása 

képek, rajzok, ábrák segítségével.   

Matematika: becslés, 

mérés; tájékozódás 

térben és időben.  

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

növények és állatok 

gondozása, 

hulladékgyűjtés.  

2.2. Rendszer,  

rendszer és környezete   

A rész, és az egész 

viszonya, összetettség  

Az épületek, tárgyak 

részei (lakás, iskola, 

használati tárgyak)   

A növény fő részei  

Az állat testének fő 

részei   

A lakóhely, iskola  

környezetének 

állapotmegóvása  

Szelektív 

hulladékgyűjtés 

Növény- és 

állatgondozás  

Növények részeinek összerakása, 

kiegészítése rajzos ábrákon.   

Hulladékgyűjtő használata.  Iskolai 

papírgyűjtés, elemek, műanyagok 

gyűjtése.  

Akváriumgondozás, ház körül élő állatok 

etetése, gondozása. Szobanövények, 

kiskerti növények gondozása.   

 



 

 

2.3. Szerveződési szintek 

Növények, állatok a 

környezetünkben  

Az élőlények élőhelyei, 

táplálkozása, 

táplálkozási módok   

Az állatok élőhelyeiről közvetlen 

tapasztalatszerzés.   

Képek gyűjtése, csoportosítása élőhely és 

táplálkozás szerint.   

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Irány, idő, sorrendiség, hónap, nap, napszak, évszak, családi, 

társadalmi ünnep, növényi rész, állati testrész, szelektív 

hulladékgyűjtés, egészséges táplálkozás, téli álom, költöző madár, 

élőlény, háziállat, ház körül élő állat, vadon élő állat, táplálék. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

3. Felépítés és működés Órakeret 

10 óra  

Előzetes tudás  Elemi ismeretek, tapasztalatok a közvetlen élővilágról.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Megfigyelőképesség fejlesztése. Tapasztalatszerzés tanulmányi 

sétákon, kirándulásokon. A szociális képesség fejlesztése 

kooperatív technikák alkalmazásával. A tájékozódási képesség 

fejlesztése. A vizuális észlelés, érzékelés fejlesztése. A 

tapasztalatok kifejezése rajzban, szóban. Kommunikációs képesség 

fejlesztése. Ismeretek szerzése az anyagok közvetlenül érzékelhet 

tulajdonságairól, az élőlények közvetlen környezetéről, növény- és 

állatvilágról, az időjárás elemeiről.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok 

3.1. Anyagok kémiai 

tulajdonságai  

Élő és élettelen 

természet A közvetlen 

környezetben gyakran 

használt tárgyak 

anyagai  

A víz szerepe, 

előfordulási állapotai   

A víz előfordulása a 

természetben (eső, hó, 

ivóvíz, folyóvíz) 

Az élő és élettelen 

környezet 

Anyagok vizsgálata érzékszervi úton.  

Föld, víz, levegő, műanyag, üveg 

összehasonlítása, megnevezése. 

Csapadékformák megfigyelése, 

évszakokhoz kapcsolása.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Anyagok 

tulajdonságai. Víz, 

tisztálkodás. 

3.2. A közvetlen 

környezet növény- és 

állatvilága 

Életfeltételek (levegő, 

víz, tápanyag, napfény, 

hőmérséklet)  

Közvetlen megfigyelés, elemi 

tapasztalatszerzés a közvetlen 

környezetben élő állatokról, 

növényekről. 

 



 

 

3.3. A közvetlen 

környezet 

életközösségei   

Park, erdő, mező, víz, 

vízpart  

Természetvédelem 

Közvetlen tapasztalatszerzés kirándulások, 

séták során.  

Rajzok készítése a látottakról.  

A természet értékeinek védése –konkrét 

példák megismerése. 

 

3.4. Változatos élővilág  

Zöldségek, gyümölcsök 

A közvetlen környezet  

állatvilága  

Séta a piacon, zöldséges boltban. Főbb 

élőlénycsoportok felismerése.  

Az élőlények egyszerű csoportba sorolása.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Életfeltétel, életjelenség, halmazállapot, gyümölcs, zöldség, fa, 

termés, fejlődés, ház körül élő állat, víziállat, kültakaró, időjárási 

tényező.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

4. Állandóság és változás Órakeret  

13 óra  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Megfigyelőképesség fejlesztése. Kommunikációs képesség 

fejlesztése. Motoros képességek fejlesztése. A környezet 

megismerése iránti érdeklődés kialakítása, egyszerű játékos 

kísérletekben részvétel. Kauzális gondolkodás fejlesztése. 

Tájékozódó képesség fejlesztése. Együttműködés, csoporttechnikák 

kialakítása. A másik elfogadásának erősítése. A percepciós, 

cselekvéses gondolkodás irányítása, az érzékelés pontosítása, a 

kreativitás és a finommotorika fejlesztése.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok 

4.1. Állapot  

Az anyagok és tárgyak 

érzékelhető 

tulajdonságai 

(átlátszóság, 

keménység, 

rugalmasság, érdesség, 

simaság, íz, szag, szín) 

A hétköznapi életben használt egyszer 

tárgyak, anyagok csoportosítása fizikai 

jellemzőik alapján (szín, nagyság, anyag, 

hőmérséklet)  

Matematika: 

érzékelhető 

tulajdonságok (szín, 

forma).  

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

anyagfajták, 

megmunkálásuk, 

ajándékkészítés.  

Testnevelés és 

sport: hely-, 

helyzetváltoztatás.   

4.2. Változás 

Fizikai változások:  

Alakváltozások 

Halmazállapot-

változások felismerése, 

megnevezése (olvadás, 

fagyás) 

Kémiai változások 

Az égés, az égés 

haszna, kára  

Biológiai 

változások 

Életszakaszok 

(növények életében) 

Gyurmázás, alakváltozás megfigyelése.  

A víz különböző megjelenési formáinak 

vizsgálata.  

Közvetlen tapasztalatszerzés a természetben.  

Beszélgetés, képek, ábrák elemzése, 

rajzok készítése az égésről.  

Képek, ábrák segítségével sorbarendezés, 

csoportosítás, Megfigyelések végzése. 

Zöldségnövények, virágmagok ültetése, 

gondozása, a fejlődés rajzos ábrázolása, közös 

tabló készítése. .  



 

 

4.3. Folyamat  

Termékelőállítás, 

újrahasznosítás  

Só-liszt gyurmából ajándékkészítés, 

gyümölcs-, zöldségsaláták készítése.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Anyag, tulajdonság, becslés, mérés, halmazállapot-változást, 

tűzoltás, mozgási helyzet, életszakasz, növekedés, fejlődés.   

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

5. Az ember megismerése és egészsége Órakeret  

18 óra  

Előzetes tudás  Elemi ismeretek a tanuló saját testéről.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Tapasztalatok szerzése, saját testének és tulajdonságainak 

megismerése játékos gyakorlatokon keresztül, a figyelem, az 

érzékelés, az észlelés, a kíváncsiság, érdeklődés felkeltése, társai, a 

más sérült ember elfogadása, segítése képességeinek megfelelően. 

Motoros képességek fejlesztése. A téri orientációs képesség 

fejlesztése. Szociális képességek fejlesztése. Feladat- és 

szabálytudat erősítése, a problémák felismerése, okok keresése, 

empátiakészség fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

5.1. Az emberi test fő 

részei   

Testmozgás és az 

egészség  

Rész, egész viszonyának felismerése, 

kiegészítés rajzban, puzzle játék.   

Mozgásos játékokban való aktív részvétel.   

Testnevelés és sport: 

mozgásos játékok.   

5.2. Önfenntartás  

Az emberi test fő részei 

Időjárásnak megfelelő 

öltözködés  

Helyes étkezési 

szokások  

Helyes tisztálkodási 

szokások   

A helyes és helytelen viselkedési és 

tevékenységi forma megkülönböztetése.   

Babaöltöztetés az időjárásnak megfelelően.   

Játékos gyakorlatok végzése.  Az 

étkezési és tisztálkodási szokások 

gyakorlása.   

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

öltözködés, étkezés, 

tisztálkodás. 

5.3. Öröklődés  

A család tagjai  

Külső tulajdonságok 

(arc, alkat)   

Hasonlóságok, különbözőségek felismerése.   Erkölcstan: család. 

5.4. Magatartás   

Helyes emberi 

viselkedési formák 

megfigyelése 

A gyerekekre 

leselkedő 

veszélyek   

Hasonlóság–különbözőség, helyes – 

helytelen megkülönböztetése.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Testrész, a fej részei, egészség, betegség, higiénés szabály, 

tisztálkodási eszköz, egészséges táplálkozás, érzékelés, napirend, 

testmozgás, helyes öltözködés, emberi tulajdonság, hasonlóság-

különbözőség, helyes, helytelen, veszély, veszélyhelyzet, 

testmozgás, emberi életkor.  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

6. Környezet és fenntarthatóság Órakeret 

12 óra  

Előzetes tudás  
Elemi ismeretek a közvetlen környezetünkből. Tapasztalatok 

szerzése sétákon, kirándulásokon.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Megfigyelés, ráismerés képességének fejlesztése. Feladattudat, 

szabálytudat kialakítása. Csoportban való együttműködés 

kialakítása.  

A másik gyerek elfogadása. Az esztétikai érzékenység fejlesztése. 

Felnőtt segítségének elfogadása. Szelektív hulladékgyűjtés 
segítséggel. Együttműködő , aktív részvétel kirándulásokon.  

Kíváncsiság, motiváltság felkeltése és fenntartása. 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

6.1. Globális környezeti 

rendszerek.   

Az egészséges, 

gondozott környezet 

jellemzői 

A környezetrendjének betartása, óvása.  

6.2. A környezeti 

rendszerek állapota, 

fenntarthatóság 

Egészséges, gondozott 

környezet  

A közvetlen környezet 

(tanterem, lakás, szoba) 

rendjének 

megteremtése, 

megóvása 

Természetvédelem 

A közvetlen környezet, iskola, lakóhely 

rendjének megteremtése, megóvása, 

ruházat, bútorzat tisztaságának megóvása.  

Információs jelek felismerése, rajzok 

készítése, képek gyűjtése.  

 

Energiatakarékosság 

Takarékosság az 

árammal, a vízzel  

Elemi szint  

energiatakarékossági technikák gyakorlása 

(villany lekapcsolása, víz elzárása).  

A Föld szépsége, 

egyedisége 

A közvetlen 

környezetben előforduló 

parkok, erdők, vizek   

Sétákon, kirándulásokon részvétel.  

Az élményekről, tapasztalatokról rajzok 

készítése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Tisztaság, rend, egészséges környezet, természetvédelem, 

szemetelés, takarékosság 

 



 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az  

első évfolyam 

végére  

A szociális képességének fejlődése során alakuljon ki a tanuló 

együttműködése társaival és tanárával. Irányítás segítségével 

megfigyelések végzése, adott szempontok szerinti válogatás, 

csoportosítás. Az időbeli események helyes sorrendbe állítása. 

Érdeklődése, kíváncsisága, motiváltsága egyre hosszabb ideig 

fenntartható. A tapasztalatok kifejezése egyszerű, rövid mondatokkal. 

Biztonságos tájékozódása közvetlen környezetében. Az ismert állatok, 

növények adott szempontok szerinti csoportosítása, megnevezése. 

Elemi ismeretek szerzése saját testéről. Életkorának és képességeinek 

megfelelő ismeretek az energiatakarékosságról, a szelektív 

hulladékgyűjtésről, a szabályok betartása. Együttműködő részvétel 

kirándulásokon, sétákon, egyszer játékos kísérletek végzésében.   

 

A második évfolyamba lépés minimum 

követelményei: 

 

 Együttműködés a tapasztalatszerzés során tanáraival és társaival 

 Érdeklődés, motiváltság fenntarthatósága 

 Megfigyelésekben részvétel, irányítható figyelem 

 Tapasztalatait egyszerűen meg tudja fogalmazni 

 Adott szempontok szerint válogat, csoportosít 

 Időbeli események helyes sorrendbe állítása segítséggel 

 Közvetlen környezetben való biztos tájékozódás 

 A tanult állatok, növények megnevezése 

 Testrészek, érzékszervek ismerete 

 Az energiatakarékossággal és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 

szokásrendszert segítséggel betartja, használja 

 Részt tud venni sétákon 

 

2. évfolyam  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

1. Anyag, energia, információ Órakeret  

8 óra  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A korszerű elemi természettudományos műveltség alapozása. 

Tapasztalatszerzés biztosítása a közvetlen környezetből. A valóság 

sokféleségének érzékeltetése. A pontos érzékelés, észlelés, aktív 

figyelem, emlékezet fejlesztése. A kooperatív technikák alkalmazása 

az együttmunkálkodás, a társas együttlét szabályainak elsajátítására. 

A megismerésmódszereinek bővítése. A kreativitás fejlesztése, az 

érzékelés pontosítása, a kommunikációs képesség, a szociális 

képesség fejlesztése, információgyűjtő, feldolgozó, szabálykövető 

magatartás kialakítása, feladattudat és szabálytudat erősítése. 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  



 

 

1.1. Anyag   

A közvetlen 

környezetben 

előforduló anyagok 

érzékelhető, mérhető 

tulajdonságai 

Anyag és forma 

kapcsolata 

Halmazállapot-

változások 

Csapadékformák  

Anyagok vizsgálata érzékeléssel  

(látás, hallás, tapintás, ízérzékelés, szaglás).  

Összehasonlítás, csoportosítás, becslés, 

mérés játékosan. Játékos megfigyelések 

rögzítése rajzban.  

Matematika: egyszerű 

mérések.  

Vizuális kultúra: 

megismerő és 

befogadóképesség, 

kreativitás.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

beszédértés, aktív 

és passzív 

szókincsbővítés.  

1.2. Kölcsönhatások, erők  

Hang-, fényjelenségek  

Játékos fény-, árnyékkísérletek 

megfigyelése, reprodukálása. A 

tapasztalatokról rövid 

mondatok alkotása.  

1.3. Energia   

Energiaforrások a háztartásban 

Energiatakarékosság  

Játékos kísérletek végzése 

melegítésre, fűtésre.   

Szógyűjtés a tapasztalatokkal 

kapcsolatban, rövid mondatokba 

illesztésük.  

1.4. Információ  

Jel, jelzés, információ 

Tankönyvben jelek, 

jelmagyarázatok 

Közlekedési jelek  

Tiltást jelent jelek  

Kommunikáció az  

állatvilágban, tájékozódás, 

hang, illat alapján 

Információszerzés érzékeléssel, 

az anyagok, élelmiszerek 

tulajdonságainak vizsgálata, 

tapasztalatok megfogalmazása.  

Egyszerű jelek, jelzések 

felismerése, értelmezése, 

használata tankönyvekben, 

munkafüzetekben.   

A tiltást jelentés a közlekedési 

jelek információinak játékos 

gyakorlása, szituációs játékok.    

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Tulajdonság, időjárás, hang, fény, jelrendszer, szabály, közlekedés, 

kommunikáció, energiatakarékosság.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

2. Rendszerek Órakeret  

6 óra  

Előzetes tudás  Elemi térbeli és időbeli tájékozódás.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Játékos gyakorlatokkal, közvetlen tapasztalatszerzéssel a térbeli és 

időbeli tájékozódás, orientációs képesség fejlesztése.  

Megfigyelőképesség fejlesztése. Kommunikációs képesség 

fejlesztése. Kíváncsiság felkeltése. Pozitív attitűd kialakítása az 

élővilág, növények, állatok iránt. Feladat- és szabálytudat kialakítása. 

Építőjátékokkal szerzett tapasztalatok feldolgozása, analizáló, 

szintetizáló képesség fejlesztése, képzelet, emlékezet fejlesztése.   

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 



 

 

2.1. Tér, idő, nagyságrendek a 

természetben  

A lakóhely és iskola környéke 

Irányok, távolságok, becslés, 

mérés 

Saját élettörténet (régen és 

most) Hónapok, évszakok. 

Időrend, sorrendiség, az idő 

kifejezése a mindennapi 

kommunikációban  

Jeles napok, ünnepek (családi és 

társadalmi ünnepek)   

Tárgyak egymáshoz való 

viszonyítása. Történések 

időrendi csoportosítása 

képek, rajzok, ábrák 

segítségével.   

Matematika: becslés, 

mérés; tájékozódás 

térben és időben.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: növények 

és állatok 

gondozása, 

hulladékgyűjtés.  

2.2. Rendszer, rendszer és 

környezete   

A rész, és az egész viszonya, 

összetettség  

Az épületek, tárgyak részei 

(lakás, iskola, használati tárgyak)   

A növény fő részei  

Az állat testének fő részei   

A lakóhely, iskola  

környezetének állapotmegóvása  

Szelektív hulladékgyűjtés 

Növény- és állatgondozás  

Növények részeinek összerakása, 

kiegészítése rajzos ábrákon.  

Hulladékgyűjtő használata.   

Iskolai papírgyűjtés, elemek, 

műanyagok gyűjtése.  

Akváriumgondozás, ház körül 

élő állatok etetése, gondozása. 

Szobanövények, kiskerti 

növények gondozása.   

 

2.3. Szerveződési szintek 

Növények, állatok a 

környezetünkben  

  Az élőlények élőhelyei, 

táplálkozása, 

táplálkozási módok   

Az állatok élőhelyeiről közvetlen 

tapasztalatszerzés.   

Képek gyűjtése, csoportosítása 

élőhely és táplálkozás szerint.   

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Irány, idő, sorrendiség, hónap, nap, napszak, évszak, családi, társadalmi 

ünnep, növényi rész, állati testrész, szelektív hulladékgyűjtés, egészséges 

táplálkozás, téli álom, költöző madár, élőlény, háziállat, ház körül élő állat, 

vadon élő állat, táplálék 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél  3. Felépítés és működés  Órakeret 

10 óra  

Előzetes tudás  Elemi ismeretek, tapasztalatok a közvetlen él világról.  

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési  

céljai  

Megfigyelőképesség fejlesztése. Tapasztalatszerzés 

tanulmányi sétákon, kirándulásokon. A szociális képesség 

fejlesztése kooperatív technikák alkalmazásával. A 

tájékozódási képesség fejlesztése. A vizuális észlelés, 

érzékelés fejlesztése. A tapasztalatok kifejezése rajzban, 

szóban. Kommunikációs képesség fejlesztése. Ismeretek 

szerzése az anyagok közvetlenül érzékelhető 

tulajdonságairól, az élőlények közvetlen környezetéről, 



 

 

növény- és állatvilágról, az időjárás elemeiről.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

3.1. Anyagok kémiai 

tulajdonságai  

Élő és élettelen természet 

A közvetlen környezetben 

gyakran használt tárgyak 

anyagai  

A víz szerepe, előfordulási 

állapotai   

A víz előfordulása a 

természetben (eső, hó, ivóvíz, 

folyóvíz) 

Az élő és élettelen környezet 

Anyagok vizsgálata érzékszervi úton.  

Föld, víz, levegő, műanyag, üveg 

összehasonlítása, megnevezése. 

Csapadékformák megfigyelése, 

évszakokhoz kapcsolása.  

Technika, 

életvitel és 

gyakorlat: 

Anyagok 

tulajdonságai. 

Víz, 

tisztálkodás. 

3.2. A közvetlen környezet 

növény- és állatvilága 

Életfeltételek (levegő, víz, 

tápanyag, napfény, 

hőmérséklet)   

Az állatok és kicsinyeik  

Egyszerű kísérletek végzése a 

különböző életfeltételek megvonásával a 

növényeknél (víz, fény, tápanyag 

megvonása)  

–búza csíráztatása, növekedésének 

megfigyelése különböző körülmények 

között. Ráismerés, megnevezés.  

Csoportosítás adott szempontok szerint.   

 

3.3. A közvetlen környezet 

életközösségei   

Park, erdő, mező, víz, vízpart  

Természetvédelem 

Közvetlen tapasztalatszerzés 

kirándulások, séták során.  

Rajzok készítése a látottakról.  

A természet értékeinek védése –konkrét 

példák megismerése. 

3.4. Változatos élővilág  

Zöldségek, gyümölcsök 

A közvetlen környezet 

állatvilága (háziállatok, ház 

körül él állatok, vadon élő 

állatok)  

Séta a piacon, zöldséges boltban.  

Szobanövények gondozása.  

Házi, illetve ház körül élő állatok 

megfigyelése, megnevezése adott 

szempontok alapján (méret, alak, szín, 

mozgás, szaporodás, kültakaró).   

3.5. A Föld és a Nap A 

napsugárzás hatása az él 

világra. Az időjárás 

tényezői csapadékfajták 

Napszakok, évszakok 

Rajzos ábrákkészítése. IKT-eszközök 

használata, pl. képek keresése.   

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Életfeltétel, életjelenség, halmazállapot, gyümölcs, 

zöldség, fa, termés, fejlődés, ház körül él állat, víziállat, 

kültakaró, időjárási tényező.  



 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési 

cél  

4. Állandóság és változás Órakeret 

18 óra  

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési  

céljai  

Megfigyelőképesség fejlesztése. Kommunikációs képesség 

fejlesztése. Motoros képességek fejlesztése. A környezet 

megismerése iránti érdeklődés kialakítása, egyszerű játékos 

kísérletekben részvétel. Kauzális gondolkodás fejlesztése. 

Tájékozódó képesség fejlesztése. Együttműködés, 

csoporttechnikák kialakítása. A másik elfogadásának 

erősítése. A percepciós, cselekvéses gondolkodás irányítása, 

az érzékelés pontosítása, a kreativitás és a finommotorika 

fejlesztése.  

 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok 

4.1. Állapot  

Az anyagok és tárgyak 

érzékelhető tulajdonságai 

(átlátszóság, keménység, 

rugalmasság, érdesség, 

simaság, íz, szag, szín) 

Becslés, mérés. A 

mindennapi életben 

használatos mennyiségek 

Természetes mérőeszközök  

(pohár, kanál, csipetnyi…)  

A hétköznapi életben használt 

egyszerű tárgyak, anyagok 

csoportosítása fizikai jellemzőik 

alapján (szín, nagyság, anyag, 

hőmérséklet…).   

(Az anyagfajta és használata közti 

összefüggés felismerése.) Egyszerű 

kísérletekkel, játékos formában a 

figyelem irányítása.   

Matematika: 

becslés, mérés; 

érzékelhető 

tulajdonságok (szín, 

forma).  

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

anyagfajták, 

megmunkálásuk, 

ajándékkészítés.    

Testnevelés és 

sport: hely-, 

helyzetváltoztatás.   

4.2. Változás 

–Fizikai változások:  

Alakváltozások 

Halmazállapot-változások 

felismerése,megnevezése  

(olvadás, fagyás) 

Az évszakok változásai 

Helyzet- és helyváltoztatás 

–Kémiai változások 

Az égés, az égés haszna, 

kára Tűzvédelem 

A tűzoltók munkája–

Biológiai változások 

Életszakaszok (növények 

életében) 

Életszakaszok az ember és az 

állatok életében (születés, 

növekedés, fejlődés, öregedés) 

A növények, állatok élete a 

különböző évszakokban 

Gyurmázás, alakváltozás 

megfigyelése. A víz különböző 

megjelenési formáinak vizsgálata.  

Közvetlen tapasztalatszerzés a 

természetben.  

Képek csoportosítása az évszakokról, 

rajzok készítése.  Mozgásos 

cselekvéssorok, játékos gyakorlatok 

során a helyzet- és helyváltoztatás 

megkülönböztetése.  

Beszélgetés, képek, ábrák elemzése, 

rajzok készítése az égésről.  

Szituációs gyakorlatokban  

részvétel tűzriadó esetére. Képek, 

ábrák segítségével sorbarendezés, 

csoportosítás, Megfigyelések végzése. 

Zöldségnövények, virágmagok 

ültetése, gondozása, a fejlődés rajzos 

ábrázolása, közös tabló készítése.  

Fotók, filmek, videók elemzése 



 

 

4.3. Folyamat  

Termékelőállítás, 

újrahasznosítás  

Só-liszt gyurmából ajándékkészítés, 

gyümölcs-, zöldségsaláták készítése.   

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Anyag, tulajdonság, becslés, mérés, halmazállapot-változás 

tűz, tűzoltás, mozgási helyzet, életszakasz, növekedés, 

fejlődés.   

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

5. Az ember megismerése és egészsége Órakeret 

18 óra  

Előzetes tudás  Elemi ismeretek a tanuló saját testéről.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Tapasztalatok szerzése, saját testének és tulajdonságainak 

megismerése játékos gyakorlatokon keresztül, a figyelem, az 

érzékelés, az észlelés, a kíváncsiság, érdeklődés felkeltése, társai, a 

más sérült ember elfogadása, segítése képességeinek megfelelően. 

Motoros képességek fejlesztése. A téri orientációs képesség 

fejlesztése. Szociális képességek fejlesztése. Feladat- és 

szabálytudat erősítése, a problémák felismerése, okok keresése, 

empátiakészség fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

5.1. Az emberi test fő 

részei 

Érzékszervek 

Testmozgás és az 

egészség  

Rész, egész viszonyának felismerése, 

kiegészítés rajzban, puzzle játék. Mozgásos 

játékokban való aktív részvétel.   

Testnevelés és sport: 

mozgásos játékok.   

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

öltözködés, étkezés, 

tisztálkodás. 

Erkölcstan: család. 

5.2. Önfenntartás 

Időjárásnak 

megfelelő 

öltözködés. 

Érzékszerveink és 

védelmük magunkon 

és másokon. Helyes 

étkezési szokások.   

Helyes tisztálkodási 

szokások   

A helyes és helytelen viselkedési és 

tevékenységi forma megkülönböztetése.   

Babaöltöztetés az időjárásnak megfelelően.   

Játékos gyakorlatok végzése.  Az 

étkezési és tisztálkodási szokások 

gyakorlása.   

5.3. Szaporodás, 

egyedfejlődés 

Különböző életkorok  

Fényképek, képek gyűjtése, csoportosítása.   

5.4. Öröklődés  

A család tagjai  

Külső tulajdonságok 

(arc, alkat)   

Hasonlóságok, különbözőségek felismerése.   



 

 

5.5. Magatartás   

Helyes emberi 

viselkedési formák 

megfigyelése 

A gyerekekre 

leselkedő veszélyek   

Hasonlóság–különbözőség, helyes – 

helytelen megkülönböztetése.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Testrész, a fej részei, egészség, betegség, higiénés szabály, tisztálkodási 

eszköz, egészséges táplálkozás, érzékelés, napirend, testmozgás, helyes 

öltözködés, emberi tulajdonság, hasonlóság-különbözőség, helyes, 

helytelen, veszély, veszélyhelyzet, testmozgás, emberi életkor.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

6. Környezet és fenntarthatóság Órakeret 

12 óra  

Előzetes tudás  
Elemi ismeretek a közvetlen környezetünkből. Tapasztalatok szerzése 

sétákon, kirándulásokon.   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Megfigyelés, ráismerés képességének fejlesztése. Feladattudat, 

szabálytudat kialakítása. Csoportban való együttműködés kialakítása.  

A másik gyerek elfogadása. Az esztétikai érzékenység fejlesztése. 

Felnőtt segítségének elfogadása. Szelektív hulladékgyűjtés 
segítséggel. Együttműködő, aktív részvétel kirándulásokon.  

Kíváncsiság, motiváltság felkeltése és fenntartása. 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

6.1. Globális környezeti 

rendszerek.   

Az egészséges, gondozott 

környezet jellemzői 

A környezet rendjének betartása, 

óvása. 

 

6.2. A környezeti rendszerek 

állapota, fenntarthatóság 

Egészséges, gondozott 

környezet  

A közvetlen környezet 

(tanterem, lakás, szoba) 

rendjének megteremtése, 

megóvása 

Vizek védelme, 

víztakarékosság 

Természetvédelem 

Növény- és állatgondozás a 

tanuló közvetlen 

környezetében  

Környezetszennyezés 

Szelektív hulladékgyűjtés  

Energiatakarékosság 

Takarékosság az árammal, a 

A közvetlen környezet, iskola, 

lakóhely rendjének megteremtése, 

megóvása, ruházat, bútorzat 

tisztaságának megóvása.  

Információs jelek felismerése, rajzok 

készítése, képek gyűjtése. A 

szobanövények, kerti növények 

gondozása, akváriumi állatok 

gondozása (hal, teknős) segítséggel.  

Madáretető készítése, madarak 

etetése télen.  

Elemi szintű energiatakarékossági 

technikák gyakorlása (villany 

lekapcsolása, víz elzárása).  



 

 

vízzel  

A Föld szépsége, egyedisége 

A közvetlen környezetben el 

forduló parkok, erd k, vizek   

Sétákon, kirándulásokon 

részvétel.  

Adott szempontok szerint irányított 

megfigyelések végzése. 

Az élményekről, tapasztalatokról 

rajzok készítése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Tisztaság, rend, egészséges környezet, természetvédelem, talaj, víz, 

szemetelés, takarékosság, növény, állat, él lény, növény- és állatgondozás.   

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

második  

évfolyam 

végére  

A szociális képességének fejlődése során alakuljon ki a tanuló 

együttműködése társaival és tanárával. Irányítás segítségével 

megfigyelések végzése, adott szempontok szerinti válogatás, csoportosítás 

és egymáshoz rendezés. Az időbeli események helyes sorrendbe állítása. 

Érdeklődése, kíváncsisága, motiváltsága egyre hosszabb ideig fenntartható. 

A tapasztalatok kifejezése egyszerű, rövid mondatokkal. Biztonságos 

tájékozódása közvetlen környezetében. Az ismert állatok, növények adott 

szempontok szerinti csoportosítása, megnevezése. Elemi ismeretek 

szerzése saját testéről. Életkorának és képességeinek megfelelő ismeretek 

az energiatakarékosságról, a szelektív hulladékgyűjtésről, a szabályok 

betartása. Együttműködő részvétel kirándulásokon, sétákon, egyszerű 

játékos kísérletek végzésében.   

 

A harmadik évfolyamba lépés minimum követelményei: 

 Együttműködés a megfigyelések, tevékenységek során a tanítóval és társaival 

 Megfigyelésekben való részvétel 

 Adott szempontok szerinti válogatás, csoportosítás 

 Időbeli események helyes sorrendbe állítása 

 Felkelthető és egyre hosszabb ideig fenntartható érdeklődés 

 Tapasztalatok megfogalmazása egyszerű, rövid mondatokban segítséggel 

 Biztonságos tájékozódás a közvetlen környezetben 

 A tanult állatok, növények megnevezése, adott szempontok szerinti csoportosítása 

segítséggel 

 Testrészek, érzékszervek ismerete 

 Az energiatakarékossággal és a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 

szokásrendszerben való részvétel segítséggel 

 Együttműködés a séták alkalmával 

  

Környezetismeret 

3–4. évfolyam  

  

A 3–4. évfolyamon a tanulók fejlesztése elsődlegesen a megismerési módszerek további 

fejlesztésére, erkölcsi érzékük fejlesztésére, cselekedeteikért és azok következményeiért 

viselt felelősségtudat kialakítására, elmélyítésére fókuszál. 



 

 

A feladattudat és a szabálykövető képesség megerősítése a közösséghez való 

tartozás, a nemzeti összetartozás érzésének erősítése, hagyományaink, kulturális értékeink 

és hazánk, természetföldrajzi viszonyainak megismerése által valósul meg. 

Az életkort és a sérüléseket figyelembe véve van szükség a családi és iskolai 

szerepek megismerésére és gyakorlására, amely támogatja az önismeret képességének 

kialakítását, s az egészséges, tudatos életmód megismerését. Külön figyelmet kell fordítani 

a sérült társak elfogadására, a társak segítésére. Cselekvő, tevékeny tapasztalatszerzés során 

alakul a természeti és társadalmi környezethez való pozitív viszony, a részvétel igénye a 

természeti környezet ápolásában, gondozásában. Jelentős szerepet kapnak a tanulói 

kísérletek a folyamatos tanulói motiváció megvalósítása érdekében.  

 

 3. évfolyam  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

1. Anyag, energia, információ  8 

Előzetes tudás  

Az anyagok érzékelhető tulajdonságainak felismerése, játékos 

kísérletekben részvétel. Egyszer jelek, jelzések felismerése, elemi 

ismeretek az energiáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A megismerés módszereinek bővítése. A szociális, 
együttműködő képesség fejlesztése. Csoportmunka, 
kooperatív technikák alkalmazása. Kauzális 
gondolkodás fejlesztése. Tapasztalatok szerzése a 
közvetlen környezetben és az élettelen természetben 
előforduló anyagokról, kölcsönhatásokról, az 
ismeretek bővítése. A tapasztalatok feldolgozása 
szóban, írásban, rajzban. Információk feldolgozása 
különböző területekről, információs jelek 
felismerése.  

Energiatakarékosságra nevelés. Kommunikációs készség 

fejlesztése. 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

1.1. Anyag  

A környezetben előforduló 

gyakori anyagfélék   

Anyagok halmazállapotainak felismerése, 

megnevezése, tapasztalatszerzés, 

kísérletezés.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

anyagfélék. 

1.2. Kölcsönhatások  

Mágnes, vonzás, taszítás  

Megfigyelések, játékos kísérletek.   

1.3. Információ 

Jel, jelzés, információ. 

Jelek, jelmagyarázat, 

tankönyvek. 

Közlekedési jelek. 

Múzeumlátogatás.  

Könyvtárlátogatás. 

Kirándulások, séták állatkertben, 

természetvédelmi területeken, 

tanösvényeken. 

Vizuális kultúra: 

 információs jelek. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  
Halmazállapot, halmazállapot-változás, mágneses kölcsönhatás, 

jelzés 



 

 

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

2. Rendszerek  Órakeret  

8 óra  

Előzetes tudás  
Elemi tájékozódási ismeretek. Rész-egész viszonya. A tanuló 

saját élettörténetének eseményei. Az idő sorrendisége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Tér, idő orientációs képesség fejlesztése. Kommunikációs 
képesség fejlesztése. Analizáló, szintetizáló képesség fejlesztése.  
Megfigyel képesség fejlesztése. Feladattudat, szabálytudat 

erősítése. Szociális, együttműködő képesség fejlesztése. 

Kooperatív technikák elsajátítása, gyakorlása. Elemi 

térképolvasás gyakorlása. Pozitív érzelmek, attitűd, képzelet, 

emlékezet fejlesztése. 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  

2.1. Tér, idő, 

nagyságrendek  

A lakóhely és környéke. A 

saját felszerelés pontos 

helye a lakásban, 

osztályban. A lakóhely 

közigazgatási, kulturális, 

egészségügyi intézményei. 

Irányok, távolság, 

hosszúság.  

Tájékozódás az időben, 

saját élettörténet a 

születéstől máig. Jeles 

napok, ünnepek. 

Nemzeti ünnep. 

Tapasztalatok szerzése séták,  

kirándulások alkalmával. 

Rajzos ábrák, makettek készítése. 

Események időbeli sorrendbeállítása, 

időszalag, időnaptár készítése. 

  

Matematika: 

mértékegységek,  

mérés, becslés, 

nagyítás, 

kicsinyítés.  

Magyar nyelv és 

irodalom:  

ünnepi versek.  

Ének-zene:  

ünnepi dalok. 

2.2. Rendszer, rendszer és 

környezete 

A növények, zöldségek, 

gyümölcsök részei, a virág 

részei, a mag, a termés 

részei. Az állatok 

testfelépítése, testrészei. 

A közvetlen és tágabb 

környezet állapotának 

megóvása. 

Környezetvédelem. 

A növények, állatok és részeik 

csoportosítása adott szempontok alapján. 

Tanulmányi séták, kirándulások, 

megfigyelések, tapasztalatok 

megfogalmazása szóban és írásban, 

rajzok, tablók készítése.  

Szelektív hulladékgyűjtés gyakorlása.  

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

eszközök 

használata, tárgyak 

készítése.  

2.3. Szerveződési szintek 

Élőlény, egyed, csoport, 

életközösség.  

Az élőlények csoportjai. 

Az élőlényekre jellemző 

tulajdonságok. 

Csoportosítás adott szempontok szerint 

(élőhely, kültakaró, mozgás, végtagok, 

táplálkozás, szaporodás, életmód). 

Megfigyelés a természetben (állatkert, 

vadaspark, a baromfiudvarban, stb.), 

képanyagon, filmen, IKTeszközök 

 



 

 

A lakóhely felépítése, 

működése. 

használata. Egy választott élőlényre 

jellemző tulajdonságok megfigyelése, 

elemzése. A terepasztal felépítése 

makettekkel, utakkal stb. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  
Középület, térkép, időmértékegység, ünnep, élőhely, kültakaró, 

mozgás, táplálkozás, szaporodás, életmód, életközösség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

3. Felépítés és működés  Órakeret 

 11 óra  

Előzetes tudás  

Elemi ismeretek a környezet természetes és mesterséges 

anyagairól,  megmunkálásáról,  a  halmazállapotok 

változásairól.  

A tematikai egység  

nevelési - fejlesztési  

céljai  

Megfigyelés, összehasonlítás, vizsgálódás képességének 
fejlesztése. Kommunikációs képesség fejlesztése. Közvetlen 
tapasztalatszerzés és -feldolgozás tanulmányi séták és 
kirándulások során. Az analizáló, szintetizáló készség fejlesztése. 
Érdeklődés, motiváltság folyamatos fenntartása. A természet 
megismerésében pozitív attitűd erősítése. Szociális képesség 
fejlesztése. A kooperatív technikák alkalmazása. 
Információszerző eszközök használata.  
Kommunikációs képesség fejlesztése. Kauzális gondolkodás 

fejlesztése, tájékozódási képesség fejlesztése. 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok 

3.1. Az anyagok kémiai 

tulajdonságai  

Élő és élettelen természet. 

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. 

Egyszer kísérletek végzése cukorral, sóval, 

homokkal, kaviccsal. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

Az anyag 

megmunkálása. 

Anyagfajták. 

 



 

 

3.2. Az él és élettelen 

környezet 

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. 

Babnövény ültetése, fejlődési napló vezetése. 

Az állatok életfeltételeinek vizsgálata konkrét 

példákban (akváriumi halak, kutya, macska, 

hörcsög, papagáj megfigyelése).  

 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok 

3.3. 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 

felismerése. 

A természet értékeinek védése. 

 

3.4. Változatos él világ 

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. 

Főbb állatcsoportok.  

A vadon él állatok és a házi 

és ház körül élő állatok.  

Séta a piacon, zöldségesboltban, 

állatkertben, vadasparkban, díszállat- 

kereskedésben. Séta a piacon, 

zöldségesboltban, konyhakertben, 

gyümölcsösben. A zöldség- és 

gyümölcsfélék érzékelhető, mérhető 

tulajdonságainak vizsgálata.  

Megfigyelés, analízisszintézis, 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.  

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Életfeltétel, életjelenség, a víz különböző halmazállapotai és 

előfordulása, oldhatóság, növénytermesztés, állattenyésztés, 

zöldségek, gyümölcsök részei, élőhely. 

 

Tematikai egység/  

Fejlesztési cél  

4. Állandóság és változás  Órakeret      

16 óra  

Előzetes tudás  

Az anyagok érzékelhető tulajdonságai. Egyszerű 

becslések, mérések. Halmazállapot-változások. 

Anyagmegmunkálás. 



 

 

A tematikai egység  

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A megismerő képesség fejlesztése. Kreativitás fejlesztése. 

Kommunikációs képesség fejlesztése. Tér-, időorientációs 

képesség fejlesztése. A szociális képességek, 

együttműködő képesség fejlesztése. Kauzális gondolkodás 

fejlesztése. Analizáló, szintetizáló készség fejlesztése. 

Figyelem, emlékezet fejlesztése. A helyes magatartási 

normák erősítése. Kreativitás fejlesztése, kritikai érzék 

fejlesztése, a helyes és helytelen megkülönböztetése.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok 

4.1. Állapot  

Anyagok és testek mérhető 

tulajdonságai. 

A mérhető anyagi tulajdonságok 

felismerése, megismerése, 

mérése. Mérési rendszerek 

(tömeg, hosszúság, hőmérséklet, 

űrtartalom) Hőmérő – celsius 

skála (szobahőmérséklet, 

testhőmérséklet, láz)   

A mérhető tulajdonságok 

vizsgálata, a vizsgálati módszerek 

gyakorlása (megfigyelés, 

viszonyítás, becslés, mérés).  

A figyelem irányítása, az 

emlékezet mobilizálása.  

Mérőeszközök használatának 

gyakorlása. 

Matematika: 

mérés, 

mértékegységek 

4.2. 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. 

Kémiai változások 

Az égés, tűz, tűvédelem, 

tűzoltás eszközei. A 

tűzoltók munkája.  

Biológiai változások 

Életszakaszok (növények, 

állatok, ember)  sírázás, 

növekedés, fejlődés, öregedés, 

lebomlás, komposztálás. 

Növények, állatok évszakonkénti 

változásai (Az évszakok 

változásainak következményei a 

növények, állatok életében)  

Az ember életkori szakaszai. 

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 változások felismerése, az 

összefüggések megértése. 

Megfigyelés, beszélgetés, képek, 

ábrák elemzése.  

Éghető és éghetetlen anyagok 

csoportosítása. 

Teendők tűzriadó esetén. 

Információs jelek felismerése.  

Aktív részvétel tűzriadós 

gyakorlatokban. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

Anyagok 

feldolgozása. 

hulladékgyűjtés. 

Hulladékhasznosítás 

Testnevelés és 

sport: 

mozgás, 

sportágak 

A biológiai változások, 

mozgásjelenségek megfigyelése a 

közvetlen környezetünkben. 

A ciklikus változások megfigyelése 

a növények, állatok életében.  

Az ember életkori szakaszainak 

jellemzői – beszélgetések, saját 

élmények, családi fényképek 

segítségével. 



 

 

4.3.Folyamat 
Példák a hulladék 
újrahasznosítására (papír, 
fém, műanyag)  

Megfigyelések, képek elemzése.  

Filmeken, ábrákon, képeken 

összefüggések felismerése.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Becslés, mérés, anyagi tulajdonság, mérőeszköz, 

mértékegység, a víz változásai, égés, tűz, tűzoltás, 

Életszakasz. Újrahasznosítás.  

  

Tematikai egység/  

Fejlesztési cél  

5. Az ember megismerése és egészsége  Órakeret  

17 óra  

Előzetes tudás  
A tanuló saját testrészeinek felismerése, az egészséges 

életmód elemi szabályainak ismerete. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai  

Megismerési módszerek, tartós figyelem, emlékezet 

fejlesztése, a szociális képesség, interperszonális képesség 

fejlesztése, empátiakészség fejlesztése, helyes magatartási 

szokások megerősítése, pozitív attitűd kialakítása a 

mássággal kapcsolatban, illetve a mások elfogadására, 

megsegítésére; az egészséges életmód alapvető szabályai 

betartásának erősítése. Kommunikációs képesség fejlesztése. 

A motoros képességek fejlesztése. A kauzális gondolkodás 

fejlesztése, döntési képesség fejlesztése, az időbeli 

tájékozódás képessége, az összehasonlítás, viszonyítás 

képességének fejlesztése, az elemi ítéletalkotás 

képességének fejlesztése. Együttműködési formák 

működtetése, problémaérzékenység fejlesztése. 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  

5.1. Az emberi test részei 
A mozgás szerepe az  

egészséges életmódban. 

Játék, sport. 

A főbb testrészek megnevezése. 

Játékos gyakorlatok a testrészek 

mozgatására.  

Testnevelés és sport:  

játék, sport.  

5.2. Az érzékszervek védelme  

Egészséges életmód. 

Egészséges táplálkozás. 

Helyes fogápolás. 

Egészség és betegség (néhány 

fertőző gyermekkori betegség)  

A káros élvezeti szerek. 

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. 

5.3. Magatartás  

Helyes magatartási formák a 

betegség megelőzésében. 

Viselkedések betegség esetén. 

Viselkedés közösségekben. 

A károsító szerek elutasítása. 

Veszélyeztet magatartásformák 

felismerése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Az emberi test részei, tisztálkodás, tisztálkodási eszköz, 

gyermekbetegség, védőoltás, fertőzés, járvány, orvos, 

gyógyszer, helyes táplálkozás fogápolás, mozgás, sport, 

testedzés. 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

6. Környezet és fenntarthatóság  Órakeret  

12 óra  

Előzetes tudás  
Igény a környezet rendjére. Elemi szint energiatakarékossági 

technikák. Sétákon, kirándulásokon szerzett tapasztalatok. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési  

céljai  

A megfigyelő képesség fejlesztése. Pozitív attitűd kialakítása 

a természet szépségének megóvására, természetszeretetre. 

Kommunikációs készség fejlesztése. Ok-okozati 

összefüggések felismerése képességének fejlesztése. 

Problémamegoldó képesség fejlesztése. 

Energiatakarékosságra törekvés erősítése. Kooperatív 

technikák alkalmazása. A kauzális gondolkodás és a kritikai 

érzék fejlesztése. 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  

6.1. Globális környezeti 
rendszerek  
Az egészséges, gondozott 

környezet. 

Törekvés a tisztaságra és a rendre.  Technika, 

életvitel és 

gyakorlat: a 

természetes és 

épített környezet.  

Növény- és 

állatgondozás.  

6.2. Élő és élettelen környezeti 

tényezők 

Élő és élettelen megkülönböztetése 

konkrét példák alapján a közvetlen 

környezetben.  

6.3. A környezeti rendszerek 

állapota, fenntarthatóság 

Egészséges, gondozott 

környezet  

A közvetlen és tágabb  

környezet (iskola, lakás, 

közlekedési eszközök, parkok, 

játszóterek) rendjének 

megóvása. 

Természetvédelem  

Növény- és állatgondozás a 

tanuló közvetlen környezetében  

Környezetszennyezés  

Levegő -, talaj-, vízszennyezés.  

Szelektív hulladékgyűjtés  

A lakóhely közvetlen 

környezetében előforduló 

természeti nevezetesség. 

A tanuló közvetlen 

környezetében előforduló 

kulturális értékek. 

Tablókészítés, plakátkészítés, képek 

gyűjtése, csoportosítás, elemzés a 

közvetlenebb és tágabb környezetről. 

Élősarok növényeinek 

(dísznövények, palánták) 

gondozása, növényültetés. 

Kisállatok gondozása. Felelősség 

a rábízott élőlényekért.  

Madáretető készítése, madarak etetése 

télen.  

A levegő , víz, talaj szennyez anyagainak 

megfigyelése a természetes és 

mesterséges környezetben. 

Egyszerű kísérletek végzése a különböző 

szennyez anyagokkal. 

Séta, kirándulás során megfigyelések 

végzése.  

Színház-, múzeumlátogatás, emlékhelyek, 

templomok megtekintése. 

IKT-eszközök használata. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  
Szelektív hulladékgyűjtés, természetvédelem, 

környezetszennyezés, növény-, állatgondozás, felelősség, 

 



 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

harmadik 

évfolyam végére  

Tapasztalatok, megfigyelések, ismeretek szerzése a környezetben 

előforduló legismertebb tárgyak, anyagok tulajdonságairól, az 

élőlényekről, természeti formákról, jelenségekről. Aktív részvétel 

egyszerű kísérletek, mérések végzésekor. Tapasztalatok megfogalmazása 

szóban, rajzos formában. Adott szempontok szerint csoportosítás. Egyszer 

összefüggések felismerése. Tájékozódás térben, időben a tanuló saját 

lakóhelyén. Irányok. Az időmérése, mértékegysége. Társainak és saját 

testének védelme.  

Aktív részvétel a környezet óvásában. Szelektív hulladékgyűjtés. 

A negyedik évfolyamba lépés minimum követelményei: 

 Tapasztalatok, megfigyelések, ismeretek szerzése a környezetben előforduló 

legismertebb tárgyak, anyagok tulajdonságairól, az élőlényekről, természeti formákról, 

jelenségekről. 

 Aktív részvétel egyszerű kísérletek, mérések végzésekor.  

 Tapasztalatok megfogalmazása segítséggel szóban, rajzos formában.  

 Adott szempontok szerint csoportosítás.  

 Egyszerű összefüggések felismerése.  

 Tájékozódás térben, időben a tanuló saját lakóhelyén. Irányok használata. 

 Az idő mérése segítséggel, mértékegysége.  

 A másság elfogadása. A sérült embertársak segítése. Társainak és saját testének védelme.  

 Aktív részvétel a környezet óvásában. Szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeinek 

ismeretének. Energiatakarékosságra törekvés.  

4. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

1. Anyag, energia, információ  Órakeret   

8 óra  

Előzetes tudás  

Az anyagok érzékelhető tulajdonságainak felismerése, játékos 

kísérletekben részvétel. Egyszer jelek, jelzések felismerése, 

elemi ismeretek az energiáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai  

A megismerés módszereinek bővítése. A szociális, 
együttműködő képesség fejlesztése. Csoportmunka, kooperatív 
technikák alkalmazása. Kauzális gondolkodás fejlesztése. 
Tapasztalatok szerzése a közvetlen környezetben és az élettelen 
természetben előforduló anyagokról, kölcsönhatásokról, az 
ismeretek bővítése. A tapasztalatok feldolgozása szóban, 
írásban, rajzban. Információk feldolgozása különböző 
területekről, információs jelek felismerése.  

Energiatakarékosságra nevelés. Kommunikációs készség 

fejlesztése. 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  

1.1. Anyag  

A környezetben 

előforduló gyakori 

anyagfélék.  

Anyag-forma kapcsolata. 

Halmazállapot, 

csapadékformák. 

Anyagok halmazállapotainak felismerése, 

megnevezése.  

Csoportosítás halmazállapotok szerint. 
A tapasztalatok rögzítése rajzban, tabló 

készítése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

 anyagfélék. 



 

 

1.2. Kölcsönhatások  

Mágnes, vonzás, taszítás 

Mozgások. 

Iránytű. 

Megfigyelések. 

Anyagok csoportosítása a mágnesesség 

alapján.  

Ismerkedés az iránytűvel. 

  

1.3. Energia  

Energiaforrások. 

Energia felhasználása. 

Energiát felhasználó 

berendezések, fűtő , hűtő 

háztartási eszközök. 

Energiafajták (nap, szél, 

víz, elektromos, fény)  

Egyszerű kísérletek, játékok készítése 

(szélforgó). 

Gyűjtőmunka, beszámoló készítése az 

energiáról.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

energia a 

háztartásban.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  

1.4. Információ 

Jel, jelzés, információ. 

Tiltást, veszélyt jelentő 

jelek. Tűz és katasztrófa 

elhárítására felhívó jelek. 

Kommunikáció az  

állatvilágban (hang, fény, 

illat alapján)   

Múzeumlátogatás.  

Könyvtárlátogatás. 

Kirándulások, séták állatkertben, 

természetvédelmi területeken, 

tanösvényeken. Részvétel tűzriadós 

gyakorlatokban, szituációs játékokban. 

Információgyűjtés.  

Vizuális kultúra:  

információs jelek. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Halmazállapot, halmazállapot-változás, mágneses kölcsönhatás, 

iránytű, háztartási elektromos eszköz, energiafajta, jelzés, 

jelrendszer. 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél  

2. Rendszerek  Órakeret   

8 óra  

Előzetes tudás  
Elemi tájékozódási ismeretek. Rész-egész viszonya. A tanuló 

saját élettörténetének eseményei. Az idősorrendisége. 

A tematikai egység 

nevelési - fejlesztési  

céljai  

Tér, időorientációs képesség fejlesztése. Kommunikációs 
képesség fejlesztése. Analizáló, szintetizáló képesség fejlesztése.  
Megfigyelő képesség fejlesztése. Feladattudat, szabálytudat 

erősítése. Szociális, együttműködő képesség fejlesztése. 

Kooperatív technikák elsajátítása, gyakorlása. Elemi 

térképolvasás gyakorlása. Pozitív érzelmek, attitűd, képzelet, 

emlékezet fejlesztése. 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  



 

 

2.1. Tér, idő, 

nagyságrendek  

Fő világtájak, iránytű. 

Magyarország domborzati 

térképe. Alapvető 

térképjelek (államhatár, 

felszíni formák, vizek, 

főváros, települések, 

útvonalak) Alaprajz, 

térkép, kicsinyítés, 

nagyítás Az időmérése, 

alkalmi és 

szabványegységei, az idő 

becslése, mértékegységei. 

Jeles napok, ünnepek. 

Nemzeti ünnep. 

Tapasztalatok szerzése séták, kirándulások 

alkalmával. 

Terepasztal berendezése. 

Játékos tájékozódási gyakorlatok 

iránytűvel. 

Események időbeli sorrendbeállítása, 

időszalag, időnaptár készítése. 

Események, jelenségek rögzítése, 

fogalmazás szóban, írásban, rajzban. 

Matematika:  

mértékegységek, 

mérés, becslés, 

nagyítás, 

kicsinyítés.  

Magyar nyelv és 

irodalom:  

ünnepi versek.  

Ének-zene: 

ünnepi dalok. 

2.2. Rendszer, rendszer és 

környezete 

A közvetlen és tágabb 

környezet állapotának 

megóvása. 

Környezetvédelem. 

Tanulmányi séták, kirándulások, 

megfigyelések, tapasztalatok 

megfogalmazása szóban és írásban, 

rajzok, tablók készítése. 

Szelektív hulladékgyűjtés gyakorlása.  

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

eszközök 

használata, tárgyak 

készítése.  

2.3.Szerveződési szintek. 
Élőlény, egyed, csoport, 
életközösség. 
Az élőlények csoportjai. 
Az élőlényekre jellemző 

tulajdonságok. 

A lakóhely felépítése, 

működése. 

Csoportosítás adott szempontok szerint 

(élőhely, kültakaró, mozgás, végtagok, 

táplálkozás, szaporodás, életmód). 

Megfigyelés a természetben (állatkert, 

vadaspark, a baromfiudvarban, stb.), 

képanyagon, filmen, IKT eszközök 

használata. 

Egy választott élőlényre jellemző 

tulajdonságok megfigyelése, elemzése. 

A terepasztal felépítése makettekkel, 

utakkal stb. 

  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  
Középület, térkép, idő mértékegység, ünnep, élőhely, kültakaró, 

mozgás, táplálkozás, szaporodás, életmód, életközösség. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

3. Felépítés és működés  Órakeret  

11 óra  

Előzetes tudás  

Elemi ismeretek a környezet természetes és mesterséges 

anyagairól, megmunkálásáról, a halmazállapotok változásairól. 



 

 

A tematikai egység  

nevelési-fejlesztési céljai  

Megfigyelés, összehasonlítás, vizsgálódás képességének 

fejlesztése. Kommunikációs képesség fejlesztése. Közvetlen 

tapasztalatszerzés és -feldolgozás tanulmányi séták és 

kirándulások során. Az analizáló, szintetizáló készség 

fejlesztése. Érdeklődés, motiváltság folyamatos fenntartása. A 

természet megismerésében pozitív attitűd erősítése. Szociális 

képesség fejlesztése. A kooperatív technikák alkalmazása. 

Információszerző eszközök használata. Kommunikációs 

képesség fejlesztése. Kauzális gondolkodás fejlesztése, 

tájékozódási képesség fejlesztése. 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  

3.1. Az anyagok kémiai 

tulajdonságai  

Élő és élettelen természet. 

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. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat:  

Az anyagok 

megmunkálása.  

Anyagfajták.  

  

3.2. Az élő és élettelen 

környezet Életjelenségek: 

táplálkozás, légzés, 

növekedés, fejlődés, 

mozgás, szaporodás. 

Életfeltételek (levegő, víz, 

tápanyag, napfény, 

hőmérséklet)     

Az állatok szaporodása. 

Különféle szaporodási 

formák (pete, tojás, 

elevenszülő)   

Az életfeltételek, 

életjelenségek az ember 

életében. 

Az állatok életfeltételeinek vizsgálata 

konkrét példákban (akváriumi halak, 

kutya, macska, hörcsög, papagáj 

megfigyelése).  

Az állatok életjelenségeinek, 

utódgondozási szokásainak 

megfogalmazása.  

Kicsinyeik megnevezése. 

Megadott szempontok szerinti 

csoportosítás. 

  

  

3.3. 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 

felismerése. 

A természet értékeinek védése. 

  



 

 

3.4.Változatos él világ 
A gomba  
Az élőlények csoportjai  

(növény, állat, ember)  

Madár, emlős, rovar. 

Az élőlények egyszerű csoportosítása 

adott szempontok alapján.  

  

3.5 A Föld és a Nap  

A Föld alakja, mozgásai. 

Napszakok, évszakok 

változása.  

Az időjárás tényezői 

(napsugárzás, 

hőmérséklet, csapadék, 

szél)  

A víz körforgása. 

Napenergia. 

Megfigyelések a természetben, maketten, 

képek, filmek segítségével. 

Elemi ismeretek gyűjtése az égitestekről.  

Elemi szint térképismeret szerzése.  

Megfigyelések végzése a Nap  

állásáról és a csillagos égboltról.  

Planetárium-látogatás.  

Időjárási naptár készítése.  

Távcső használata.  

IKT-eszközök használata. 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Életfeltétel, életjelenség, a víz különböző halmazállapotai és 

előfordulása, oldhatóság, élőlények szaporodásuk, élőhely, 

égitest, időjárási tényező, a víz körforgása. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

4. Állandóság és változás  Órakeret  

10 óra  

Előzetes tudás  
Az anyagok érzékelhet tulajdonságai. Egyszerű becslések, 

mérések. Halmazállapot-változások. Anyagmegmunkálás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A megismer képesség fejlesztése. Kreativitás fejlesztése.  

Kommunikációs képesség fejlesztése. Tér-, időorientációs 

képesség fejlesztése. A szociális képességek, együttműködő 

képesség fejlesztése. Kauzális gondolkodás fejlesztése. 

Analizáló, szintetizáló készség fejlesztése. Figyelem, emlékezet 

fejlesztése. A helyes magatartási normák erősítése. Kreativitás 

fejlesztése, kritikai érzék fejlesztése, a helyes és helytelen 

megkülönböztetése. 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  

4.1. Állapot  

A mérhető anyagi 

tulajdonságok felismerése, 

megismerése, mérése. 

Mérési rendszerek (tömeg, 

hosszúság, hőmérséklet, 

űrtartalom)  

Hőmérő – celsius skála 

(szobahőmérséklet, 

testhőmérséklet, láz)   

A mérhető tulajdonságok vizsgálata, a 

vizsgálati módszerek gyakorlása 

(megfigyelés, viszonyítás, becslés, 

mérés).  

A figyelem irányítása, az emlékezet 

mobilizálása.  

Mér eszközök használatának gyakorlása. 

Matematika:  

mérés, 

mértékegységek. 

4.2. Változás  

– Fizikai változások  

Helyzet- és helyváltoztatás  

A mozgásban megnyilvánuló állandóság 

és változás megfigyelése, tanulmányozása.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

Anyagok 

feldolgozása.  

Testnevelés és sport: 

mozgás, sportágak. 



 

 

- Kémiai változások Az 

égés, tűz, tűzvédelem, 

tűzoltás eszközei. 

 A tűzoltók munkája. 
- Biológiai változások 
 Az ember életkori 
szakaszai. 
A változások oka, iránya 

(Megfordítható és nem 

megfordítható változások). 

Keverékek, oldatok. 

Égés. 

A változások felismerése, az 

összefüggések megértése. 

Megfigyelés, beszélgetés, képek, ábrák 

elemzése.  

Éghető és éghetetlen anyagok 

csoportosítása.  

Teendők tűzriadó esetén. 

Információs jelek felismerése. Aktív 

részvétel tűzriadós gyakorlatokban. 

Az ember életkori szakaszainak jellemzői 

– beszélgetések, saját élmények, családi 

fényképek segítségével.  

Ismerkedés az egyirányú 

életfolyamatokkal. Tea, limonádé 

készítése. Egyszerű anyagokból keverékek 

készítése és szétválasztása. 

  

  

4.3. Folyamat  

Termék előállítása  

(papírgyártás, kenyérsütés) 
Az ember természetalakító 
tevékenysége (természeti 
és épített környezet)  

Megfigyelések, képek elemzése. 

Filmeken, ábrákon, képeken 

összefüggések felismerése. 

Gyümölcslé, szörp, lekvár készítése felnőtt 

segítségével.  

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Becslés, mérés, anyagi tulajdonság, mérőeszköz, mértékegység, a víz 

változásai, égés, tűz, tűzoltás, életszakasz, újrahasznosítás.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

5. Az ember megismerése és egészsége  Órakeret  

18 óra  

Előzetes tudás  
A tanuló saját testrészeinek felismerése, az egészséges életmód 

elemi szabályainak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Megismerési módszerek, tartós figyelem, emlékezet fejlesztése, 

a szociális képesség, interperszonális képesség fejlesztése, 

empátiakészség fejlesztése, helyes magatartási szokások 

megerősítése, pozitív attitűd kialakítása a mássággal 

kapcsolatban, illetve a mások elfogadására, megsegítésére; az 

egészséges életmód alapvető szabályai betartásának erősítése. 

Kommunikációs képesség fejlesztése. A motoros képességek 

fejlesztése. A kauzális gondolkodás fejlesztése, döntési 

képesség fejlesztése, az időbeli tájékozódás képessége, az 

összehasonlítás, viszonyítás képességének fejlesztése, az elemi 

ítéletalkotás képességének fejlesztése. Együttműködési formák 

működtetése, problémaérzékenység fejlesztése. 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  

5.1. Az emberi test részei  A főbb testrészek megnevezése.  Testnevelés és 

sport: 

 játék, sport. 



 

 

5.2 Szaporodás, 

egyedfejlődés 

Az életkori szakaszok 

időbelisége a 

születéstől a halálig. 

Információgyűjtés a családról, feldolgozás, 

tablókészítés. 

Rajz- és tablókészítés. 

  

5.3 Öröklődés  

A család  

Különböző emberi külső 

és belső tulajdonságok 

(ilyen vagyok). 

Tulajdonságok megnevezése, 

csoportosítás (külső -belső). 

Hasonlóságok, különbségek 

észrevétele.  

  

5.4 Magatartás  

Viselkedés közösségekben  

Önismeret. 

Veszélyek a gyerekekre. 

A károsító szerek elutasítása. 

Veszélyeztet magatartásformák 

felismerése. 

  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  
Életműködés, növekedés, változás, önismeret. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

6. Környezet és fenntarthatóság  Órakeret  

12 óra  

Előzetes tudás  
Igény a környezet rendjére. Elemi szint energiatakarékossági 

technikák. Sétákon, kirándulásokon szerzett tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai  

A megfigyelő képesség fejlesztése. Pozitív attitűd kialakítása a 

természet szépségének megóvására, természetszeretetre. 

Kommunikációs készség fejlesztése. Ok-okozati összefüggések 

felismerése képességének fejlesztése. Problémamegoldó 

képesség fejlesztése. Energiatakarékosságra törekvés erősítése. 

Kooperatív technikák alkalmazása. A kauzális gondolkodás és a 

kritikai érzék fejlesztése. 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok  

6.1. Globális környezeti 
rendszerek  
Az egészséges, gondozott 

környezet. 

Törekvés a tisztaságra és a rendre.  Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

a természetes és 

épített környezet.  

Növény- és 

állatgondozás. 
6.2. Élő és élettelen 

környezeti tényezők  

Élő és élettelen megkülönböztetése 

konkrét példák alapján a közvetlen 

környezetben.  

6.3. A környezeti rendszerek 
állapota, fenntarthatóság 
Egészséges, gondozott  

környezet. Vizek védelme, 

víztakarékosság.  

Törekvés a víztakarékosságra. 



 

 

Környezetszennyezés  

Levegő-, talaj-, 

vízszennyezés   

Energiatakarékosság  

Takarékosság az árammal, a 

vízzel. 

Fűtés, szellőztetés. 

A Föld szépsége, 

egyedisége Nemzeti parkok, 

tájvédelmi körzetek – 

információs jelek. 

A tanuló közvetlen 

környezetében előforduló 

kulturális értékek  

A levegő, víz, talaj szennyező anyagainak 

megfigyelése a természetes és mesterséges 

környezetben. 

Egyszerű kísérletek végzése a különböző 

szennyez anyagokkal. 

Törekvés az energiatakarékos életvitelre, 

egyszer technikák gyakorlása, szituációs 

játékok. 

Információs jelek felismerése. Séta, 

kirándulás során megfigyelések végzése.  

Színház-, múzeumlátogatás, emlékhelyek, 

templomok megtekintése. 

IKT-eszközök használata. 

  

  

  

  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Természetvédelem, energiatakarékosság, víztakarékosság, 

környezetszennyezés, felelősség, Nemzeti Park tájvédelmi 

körzet. 

A fejlesztés várt 

eredményei a negyedik  

évfolyam végére  

Tapasztalatok, megfigyelések, ismeretek szerzése a 
környezetben előforduló legismertebb tárgyak, anyagok 
tulajdonságairól, az élőlényekről, természeti formákról, 
jelenségekről. Aktív részvétel egyszer kísérletek, mérések 
végzésekor. Tapasztalatok megfogalmazása szóban, rajzos 
formában. Adott szempontok szerint csoportosítás. Egyszer 
összefüggések felismerése. Tájékozódás térben, időben a tanuló 
saját lakóhelyén. Irányok, irányt használata. Az idő mérése, 
mértékegysége. Elemi szint térképismeret. A másság 
elfogadása. A sérült embertársak segítése. Társainak és saját 
testének védelme. Aktív részvétel a környezet óvásában. 
Szelektív hulladékgyűjtés.  

Energiatakarékosságra törekvés. 

 

Az ötödik évfolyamba lépés minimum követelményei: 

 Tapasztalatok, megfigyelések, ismeretek szerzése a környezetben előforduló 

legismertebb tárgyak, anyagok tulajdonságairól, az élőlényekről, természeti 

formákról, jelenségekről. 

 Aktív részvétel egyszerű kísérletek, mérések végzésekor.  

 Tapasztalatok megfogalmazása szóban, rajzos formában.  

 Adott szempontok szerint csoportosítás.  

 Egyszerű összefüggések felismerése.  

 Tájékozódás térben, időben a tanuló saját lakóhelyén. Irányok, iránytű használata. 

  Az idő mérése, mértékegysége. Elemi szintű térképismeret.  

 A másság elfogadása. A sérült embertársak segítése. Társainak és saját testének 

védelme.  

 Aktív részvétel a környezet óvásában. Szelektív hulladékgyűjtés. 

  Energiatakarékosságra törekvés.  

  

  



 

 

Technika, életvitel és gyakorlati ismeretek 

1. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők Órakeret 27 

óra 

Előzetes tudás   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A személyes higiénia, az esztétikus környezet és a kulturált étkezési 

szokások iránti igény kialakítása. 

Elemi szabályismeret, szabályalkalmazás, biztonságos gyalogos 

közlekedés kialakítása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

1.1. Önkiszolgálás 

Öltözködés 

Étkezés 

Igény a rendezett külső 

megjelenésre. 

Az étkezéshez kapcsolódó 

tevékenységek végzése, a 

szükséges eszközök 

kiválasztása, megfelel 

használata. 

Környezetismeret: Az 

étkezési és tisztálkodási 

szokások játékos 

gyakorlása. A közvetlen 

környezet, iskola, lakóhely 

rendjének megteremtése, 

megóvása, ruházat, bútorzat 

tisztaságának megóvása. 

Testnevelés és sport: 

vezényszavak ismerete, 

teljesítése. 

1.2. Tisztálkodás 

(érzékszervek,  

kéz és láb tisztántartása,  

fogápolás). Eszközök. 

Alkalmak. Helyei  

Irányítással a tisztálkodás 

helyes  

menetének gyakorlása, 

személyes higiénét szolgáló 

gyakorlatok végzése.  

Helyes fogápolás. 

1.3. Közlekedés 

Gyalogos közlekedés szabályai 

Szabályok gyakorlása 

valós helyzetben 

tanulmányi séta 

tapasztalatai alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

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

megkötés, lábbeli, étkezés, evőeszköz, terítés, tálalás, abrosz, mosdó, WC, 

tisztálkodási eszköz, lefekvés, felkelés, gyalogátkelőhely, zebra, forgalom, 

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

jobbra figyelj! 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Anyagok alakítása, modellezés Órakeret 

34 óra 

Előzetes tudás   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

Az anyagok sokféleségének tudatosítása, változatos alakítási technikák 

elsajátítása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 



 

 

2.1. Képlékeny anyagok 

alakítása 

Manipulálás homokkal, 

darával. 

Gyurma megmunkálása, gömb 

és hengerforma előállítása, 

adott formák keresése a 

környezetben. 

Matematika:  

azonosságok, 

különbözőségek 

megállapítása, 

megnevezése, kifejezésük 

tevékenységgel, szóval, 

tulajdonságok változásának 

megfigyelése, 

megfogalmazása. 

Környezetismeret: szűkebb 

és tágabb környezet tárgyai, 

tulajdonságok 

megnevezése, 

összehasonlítása, 

megfigyelése. 

Vizuális kultúra: tájékozódás 

síkban, térben, színek, 

formaérzékelés, 

formafelismerés. 

2.2. Papírmunkák A papír fajtáinak, 

tulajdonságainak megismerése. 

Megmunkálása tépéssel, 

vágással. 

2.3. Manipuláció fonallal, 

zsineggel  

Formakövetés, 

formaalakítás, fűzés. 

Csokorkötés 

öltözködéshez. 

2.4. Természetes anyagok   Gyűjtés, csoportosítás (kavics, 

termések, falevél), 

formakitöltés, alkotások 

készítése minta alapján. 

2.5. Modellezés Sík- és térbeli elemek 

felhasználásával, csoportosítás, 

válogatás, forma, nagyság, szín 

alapján.  

Néhány elemből készült modell 

összeállítása minta alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Kemény, puha, képlékeny, homok, gyurma, só-gyurma, gömbölyítés, 

hengerítés, sodrás, lapítás, mélyítés, csigavonal, papír, sima, gyűrt, tépés, 

nyírás, cérna, fonal, zsineg, spárga, csomó, csomózás, csokor, természetes 

anyag, termés, falevél, toboz, makk, csuhé, kavics, sík, tulajdonság, forma, 

szín, nagyság, méret. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Háztartás, gazdálkodás, életmód Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás  Érzések, tapasztalatok megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

Képesség fejlesztése a tanuló saját testi fejlődésének, változásának 

tudatos figyelemmel kísérésére. 

Ismeretek Fejlesztési 

követelmények/tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

3.1. Egészség, betegség 

3.2. Egészséges életmód 

kialakítása 

Saját test megfigyelése, a 

tapasztalt érzések felismerése, 

megnevezése. 

Napirend összeállítása. 

Magyar nyelv és irodalom: 

szókincsbővítés, 

kifejezőkészség fejlesztése.  

Testnevelés és sport: 

sportjátékok. 

Környezetismeret: séta, 

kirándulás. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

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

rendszeres, néha, testi változás, nélkülözhetetlen táplálék.  

A fejlesztés várt 

eredményei az 

első év végére  

Öltözködés, tisztálkodás tevékenységeinek elvégzése fokozódó 

önállósággal. 

Kulturált, szabályos étkezés. 

A gyalogos közlekedés szabályainak ismerete. 

A természetes anyagok minél szélesebb körének megismerése és használata.  

A megismert anyagok csoportosítása tulajdonságaik alapján. 

Anyagok alakításánál az alaptechnikák egyre önállóbb kivitelezése, az 

eszközök balesetmentes használata. 

 

A második évfolyamba lépés minimum követelményei: 

 Egyre nagyobb önállóság az öltözködés, tisztálkodás területén 

 Növekvő önállóság, tisztaság, szabálykövetés az étkezés területén 

 Gyalogos közlekedéskor a szabályok betartása utasításra 

 A használt természetes anyagok nevének ismerete 

 Balesetmentes, biztonságos eszközhasználat 

 Az alaptechnikák kivitelezése segítséggel 

Technika, életvitel és gyakorlati ismeretek 

2. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás  
Egyszerűbb öltözködési, tisztálkodási, étkezési teendők közel önálló 

elvégzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyes higiénia, az esztétikus környezet és a kulturált étkezési 

szokások iránti igény kialakítása. 

Elemi szabályismeret, szabályalkalmazás, biztonságos gyalogos 

közlekedés kialakítása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

1.1. Önkiszolgálás 

Öltözködés 

Étkezés 

Személyes tér gondozása 

(tanulóhely, játszóhely, 

tisztálkodás helye, 

ruházat) ) 

Igény a rendezett külső 

megjelenésre. 

Fokozódó önállósággal az aktuális 

tevékenységek gyakorlása, az 

időjárásnak megfelel 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.  

Környezetismeret: Az 

étkezési és 

tisztálkodási szokások 

játékos gyakorlása. A 

közvetlen környezet, 

iskola, lakóhely 

rendjének 

megteremtése, 

megóvása, ruházat, 

bútorzat tisztaságának 

megóvása. 

Testnevelés és sport: 

vezényszavak 



 

 

Ruhanemű elrakása, hajtogatása, 

lábbeli tisztítása. 

ismerete, teljesítése. 

1.2. 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. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

1.3. 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 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Szekrény, fogas, öltöző, felsőruha, fehérnemű, lábbeli, főzés, 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!  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Anyagok alakítása, modellezés Órakeret 

34 óra 

Előzetes tudás  
Anyagismeret, csoportosítás, alakítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

Az anyagok sokféleségének tudatosítása, változatos alakítási technikák 

elsajátítása, saját elképzelés megjelenítése az alkotásokban. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

2.1. Képlékeny 

anyagok alakítása 

Agyag, gyurma megmunkálása, 

gömb és hengerforma előállítása, 

adott formák keresése a 

környezetben.  

Matematika: azonosságok, 

különbözőségek megállapítása, 

megnevezése, kifejezésük 

tevékenységgel, szóval, 



 

 

2.2. Papírmunkák A papírfajtáinak, 

tulajdonságainak megismerése. 

Megmunkálása nyírással, 

vágással (olló használatának 

gyakorlása), hajtogatással. 

tulajdonságok változásának 

megfigyelése, megfogalmazása. 

Környezetismeret: szűkebb és 

tágabb környezet tárgyai, 

tulajdonságok megnevezése, 

összehasonlítása, 

megfigyelése. 

Vizuális kultúra: tájékozódás 

síkban, térben, színek, 

formaérzékelés, 

formafelismerés. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

2.3. Manipuláció 

fonallal, zsineggel  

Formakövetés, formaalakítás, 

fűzés. 

Csokorkötés öltözködéshez, 

csomagoláshoz. 

 

2.4. Természetes 

anyagok   

Gyűjtés, csoportosítás (kavics, 

termések, falevél), formakitöltés, 

alkotások készítése minta és egyéni 

elképzelés alapján. 

2.5. Modellezés Sík- és térbeli elemek (logikai 

készlet, színes rúd, épít kockák) 

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. 

Kulcsfogalmak/  

Kemény, puha, képlékeny,  agyag, gyurma, só-gyurma, 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  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Háztartás, gazdálkodás, életmód Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás  Önmegfigyelés, érzések, tapasztalatok megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

Képesség fejlesztése a tanuló saját testi fejlődésének, változásának 

tudatos figyelemmel kísérésére. 

Képesség kialakítása egészségi állapota regisztrálására, megbízható 

megfogalmazására. 

Ismeretek Fejlesztési 

követelmények/tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 



 

 

3.1. Egészség, betegség 

3.2. 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). 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szókincsbővítés, 

kifejez készség 

fejlesztése.  

Testnevelés és sport: 

sportjátékok. 

Környezetismeret: 

séta, kirándulás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

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

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

kerülendő étel, ital.  

A fejlesztés várt 

eredményei a 

második év 

végére  

Öltözködés, tisztálkodás tevékenységeinek elvégzése fokozódó 

önállósággal. 

Kulturált, szabályos étkezés. 

A közvetlen környezet rendben tartása. 

A gyalogos közlekedés szabályainak ismerete és betartása. 

A természetes anyagok minél szélesebb körének megismerése és 

használata.  

A megismert anyagok csoportosítása tulajdonságaik alapján. 

Anyagok alakításánál az alaptechnikák egyre önállóbb kivitelezése, az 

eszközök balesetmentes használata. 

Egyszerű, néhány elemből álló modell összeállítása utánzással és egyéni 

elképzelés alapján. 

A tanuló saját egészségi állapotának megbízható értékelése. 

A harmadik évfolyamba lépés minimum követelményei: 

 Önálló öltözködés, tisztálkodás 

 Kulturált, szabályos étkezés 

 Szabályos gyalogos közlekedés 

 A használt természetes anyagok ismerete, csoportosítása 

 Az alaptechnikák egyre önállóbb kivitelezése 

 Balesetmentes eszközhasználat 

 Modellek elkészítése utánzással egyre nagyobb önállósággal 

Technika, életvitel és gyakorlati ismeretek 

3–4. évfolyam  

  

A tantárgy az erkölcsi nevelés terén kiemelt figyelmet fordít az alkotó munka 

megszerettetésére, a munkavégzés elemi szabályrendszereinek megismertetésére és mások 

munkájának megbecsülésére. Megfelelő módon válik képessé a segítség kérésére és 

elfogadására környezetétől.  

A nemzeti öntudat és hazafias nevelés terén az ünnepekre készülődés és az ünnepi 

hangulat elkülönítése a hétköznapoktól a környezet rendjében és a megjelenésben. A tantárgy 

segíti az önismeret és társas kapcsolati kultúra elveit a tevékenységek során kialakuló 

választással a kedvelt alapanyagok és megmunkálási módok között. 



 

 

 A családi életre nevelésben nagy szerepet játszik a tantárgy az esztétikus környezet 

kialakításában. Nagy hangsúlyt helyez a családi életben való munkamegosztás 

megismerésére, a tanuló képességeinek függvényében az egyszerű önellátási és háztartási 

munka elvégzésére.  Felismerteti a környezetvédelem lehetőségeit a mindennapi életben és a 

hétköznapi tevékenységek idő és energiatakarékos elvégzésének lehetőségére figyelmeztet.  

A tanuló a pályaorientáció megalapozásának érdekében megismeri az érdeklődését 

felkelt elemi munkákat. A tantárgy tanulása során a tanuló megismeri a környezet technikai 

berendezéseit, funkcióját, mélyülnek ismeretei az anyagok tulajdonságairól és 

alakíthatóságukról, a célszerű használatról. Belátja a környezeti károkozás megelőzésének 

fontosságát, felismeri a veszélyekre felhívó jelzéseket.  

Az esztétikai-művészeti tudatosság a mindennapi élet és környezet esztétikumának 

kialakulásában, az ízlésének alakulásában támogatja.  

A szociális és állampolgári kompetencia területe a közösségi élet normáihoz történő 

alkalmazkodás során jelenik meg, szerepet kap a közlekedés elemi szabályainak 

megismerésében és gyakorlásában, a társadalmi beilleszkedésre való felkészítésben.  

3. évfolyam  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

1. Személyes szükséglettel kapcsolatos 

teendők 

Órakeret  

4 óra  

Előzetes tudás  
Egyszerűbb öltözködési, tisztálkodási, étkezési teendők közel 

önálló elvégzése.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai  

A rendszeres és következetes testi higiéné megteremtéséhez 
szükséges tevékenységek elsajátíttatása.  
A tevékenységek során előforduló veszélyek tudatosítása, és 
azok kivédésének megismertetése.  

A tömegközlekedés során a kulturált közlekedés 

illemszabályainak megismertetése és gyakoroltatása.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek  

Kapcsolódási 

pontok  

1.1. Önkiszolgálás 

Öltözködés  

Saját ruhanemű gondozása  

Igény a rendezett külső megjelenésre.  

Az öltözék kiválasztása több szempont 

mérlegelésével (időjárás, napszak, 

alkalom). Öltözködés tempójának és az 

önállóság fokának javítása (gombolás, 

csatolás, fűzés gyakorlása).  

Hiányok észlelése, jelzése.  

Környezetismeret:  
információ, jelek, 
jelmagyarázat, 
közlekedési jelek, 
tiltást, veszélyt 
jelent jelek. A 
gyerekekre 
leselkedő 
veszélyek. 

Vizuális kultúra: 

egyszer jelzések, 

piktogramok 

megértése.  

 

Étkezés  Az étkezéshez kapcsolódó tevékenységek 

egyre önállóbb végzése.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek  

Kapcsolódási 

pontok  



 

 

Közösségi tér gondozása Söprés, szemétgyűjtés, portalanítás. 

Takarítóeszközök ismerete, célszerű, 

rendszeres használata. 

 

1.2. Tisztálkodás (tusolás, 

fürdés menete, szabályai, 

haj- és körömápolás)  

A tisztálkodás helyes menetének 

gyakorlása, személyes higiénét szolgáló 

gyakorlatok végzése. A tisztálkodás 

helyszíneinek megismerése, a 

tisztálkodási alkalmakhoz kötődő 

gyakorlatok végzése.  

Veszélyforrások 

mosdóban, fürdőszobában, 

Wc-n  

Szituációs gyakorlatok, veszélyforrások 

felismerése, csoportosítása, aktuális 

piktogramok megismerése.  

1.3. Közlekedés 

Tömegközlekedés  

Tömegközlekedési  

illemszabályok   

Tömegközlekedés tudnivalóinak  

gyakorlása, közlekedési eszközök 

csoportosítása.  

Csoportos közlekedés gyakorlása valós 

helyzetekben. Gyakorlás modellált 

helyzetekben.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Napszak, alkalom, ünnepi ruha, sportruházat, ápoltság, 

áramütés, takarítóeszközök, piktogramok és 

jelentésük, tömegközlekedési eszközök, udvariasság. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

2. Anyagok alakítása, modellezés  Órakeret 10 óra  

Előzetes tudás  Anyagok és eszközök megbízható használata.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai  

A környezet anyagaival kapcsolatos ismeretek bővítése. A 
tervezéshez szükséges képességek fejlesztése egyszerű tárgy 
készítése során. Finommozgások fejlesztése. 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek  

Kapcsolódási pontok  

2.1. Fa megmunkálása 

Fa tulajdonságai  

Fából készült tárgyak keresése 

(válogatás, csoportosítás). 

Hurkapálcika, puhafa megmunkálása 

(darabolás, csiszolás, tördelés).  

Környezetismeret:  
A környezetben 
előforduló gyakori 
anyagfélék, 
anyagforma kapcsolata, 
halmazállapot. 
Természetes és 
mesterséges anyagok 
(fa, fém, levegő, víz, 
talaj), 

2.2. Varrás, vágás  

Tű balesetmentes 

használatának szabályai 

Vágóeszközök 

balesetmentes használata  

Tű befűzése, csomó kötése. Egyszerű 

öltések gyakorlása papíron. 

Különböző anyagok vágása. (csík, 

egyszer formák).  

2.3. Természetes anyagok 

felhasználásával alkotások 

készítése  

Falevél préselése, ragasztása 

(képeslap).  

Kavics festése (állat, tárgyak). 

Termések, magok felhasználásával 

játékok, díszek készítése.  

Környezetismeret: 
anyagformák és 
tulajdonságaik. Az 
anyagok 
megmunkálhatósága.  

Vizuális kultúra: 

alkotótevékenység, 

egyszer tárgyak 

készítése. 



 

 

2.4. Modellezés  Terepasztalon, homokozóban térbeli 

alakzatok készítése tervek, minta 

alapján.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

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

keményfa, sík, tér. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

3. Háztartás, gazdálkodás, életmód  Órakeret  

14 óra  

Előzetes tudás  Az egészséges életmód elemi szabályainak ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai  

Az egészséges életmód iránti igény felkeltése.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek  

Kapcsolódási pontok  

3.1. Teendők betegség, 

baleset esetén.   

Szülő, tanár tájékoztatása, orvos, mentő 

értesítése (telefonálás gyakorlása, 

szerepjáték).  

Környezetismeret:  

Egészség és betegség. 
 Helyes magatartási 
formák a betegség 
megelőzésében.  
A mozgás szerepe az 
egészséges 
életmódban.  
Egészséges 
táplálkozás.  
Energiatakarékosság, 
takarékosság az 
árammal, a vízzel.  
Fűtés, szellőztetés.  

3.2. Egészséges életmód  Az egészséges életmód 

kialakításának feltételei, előnyeinek 

megismerése a saját egészség 

fenntartásában (egészséges 

táplálkozás, rendszeres mozgás, káros 

szokások elutasítása). 

3.3. Munkamegosztás a 

családban  

Saját környezet rendben 

tartása  

Részvétel a családi munkában. 
Rendezett környezet kialakítása és 
fenntartása.  
Takarítás, takarítási eszközök.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Veszélyforrás, segítségkérés helyszínei, formája, egészséges 

életmód, döntés, választás, káros szokás. 

A fejlesztés várt 
eredményei a végére  

A test és a ruházat gondozása, a kapcsolódó alapvető 
tevékenységek, szokások ismerete és rendszeres elvégzése.  
A tanuló környezetében meglévő veszélyforrások ismerete és 
elkerülése. Takarítóeszközök ismerete, célszer használata. 
A gyalogos közlekedés szabályainak helyes alkalmazása a 
gyakorlatban, a tömegközlekedés eszközeinek és módjának 
ismerete.  
Varróeszközök használata.  

Esztétikus alkotások készítése természetes anyagokból.  

Az egészséges életmód érdekében szükséges tennivalók 

megismerése. Aktív részvétel a család életében, képességének 

megfelelő feladat vállalásával.  

 

A negyedik évfolyamba lépés minimum követelményei: 

 A test és a ruházat gondozása, a kapcsolódó alapvető tevékenységek 

irányítással, szokások ismerete és rendszeres elvégzése. 

 A tanuló környezetében meglévő veszélyforrások ismerete és elkerülésének 

szándéka 

 Takarítóeszközök ismerete, célszerű használata segítséggel.  



 

 

 A gyalogos közlekedés szabályainak helyes alkalmazására törekvés a 

gyakorlatban, a tömegközlekedés eszközeinek és módjának ismerete, a 

közlekedési jelzőtáblák utasításainak segítséggel történő megértése. 

 Néhány famegmunkálási, alakítási eszköz és technika elsajátítása, irányítással 

használati tárgy készítése. 

 Varróeszközök segítséggel történő használata, egyszerű öltésekkel varrás. 

 Esztétikus alkotások készítése természetes anyagokból. 

 Makettek, modellek készítése, változatos anyagfelhasználással. 

 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. 

4. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

1. Személyes szükséglettel kapcsolatos 

teendők  

Órakeret  

12 óra  

Előzetes tudás  

Egyszerűbb öltözködési, tisztálkodási, étkezési teendők közel önálló 

elvégzése.  

Fegyelmezett részvétel csoportos közlekedésben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A rendszeres és következetes testi higiéné megteremtéséhez szükséges 
tevékenységek elsajátíttatása.  
A tevékenységek során előforduló veszélyek tudatosítása, és azok 
kivédésének megismertetése.  
A tömegközlekedés során a kulturált közlekedés illemszabályainak 
megismertetése és gyakoroltatása.  
A legfontosabb közlekedési jelzőtáblákra vonatkozó tudnivalók 

elsajátíttatása.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ tevékenységek  Kapcsolódási pontok  

1.1. Önkiszolgálás 

 Öltözködés 

Saját ruhanemű 

gondozása  

Igény a rendezett külső megjelenésre.  

Az öltözék kiválasztása több szempont 

mérlegelésével (időjárás, napszak, 

alkalom).  

Öltözködés tempójának és az önállóság 

fokának javítása (gombolás, csatolás, fűzés 

gyakorlása).  

Hajtogatás gyakorlása, hiányok 

észlelése, jelzése (gombhiány, húzózár 

hibája). Ruhanemű gondos tárolása, 

számontartása (testneveléshez, 

úszáshoz).  

Környezetismeret 
információ, jelek, 
jelmagyarázat, 
közlekedési jelek, 
tiltást, veszélyt jelent 
jelek. 
A gyerekekre 
leselkedő veszélyek. 
Vizuális kultúra:  

egyszerű jelzések, 

piktogramok megértése, 

plakátok értelmezése.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ tevékenységek  Kapcsolódási pontok  

Étkezés  Az étkezéshez kapcsolódó tevékenységek 

egyre önállóbb végzése, a tanult 

tevékenységek spontán elvégzése 

(gyümölcs megmosása, étkezéshez 

kapcsolódó helyi szokások spontán 

gyakorlása).  

 



 

 

Közösségi tér 

gondozása 

Söprés, szemétgyűjtés, portalanítás. 

Takarítóeszközök ismerete, célszerű, 

rendszeres használata. 

 

1.2. Tisztálkodás 

(tusolás, fürdés 

menete, szabályai, 

haj- és körömápolás)  

A tisztálkodás helyes menetének 

gyakorlása, személyes higiénét szolgáló 

gyakorlatok végzése. 

 

1.3. 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.  

 

Kulcsfogalmak/ 

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. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

2. Anyagok alakítása, modellezés  Órakeret  

8 óra  

Előzetes tudás  Anyagok és eszközök megbízható használata.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A környezet anyagaival kapcsolatos ismeretek bővítése. A tervezéshez 
szükséges képességek fejlesztése egyszerű tárgy készítése során. 
Finommozgások fejlesztése. Mérések pontos elvégzése. Modellezés 
menetének megtervezése, algoritmuskövetés fejlesztése.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek  

Kapcsolódási pontok  

2.1. Fa 

megmunkálása. 

Fa 

tulajdonságai, 

megmunkálásán

ak eszközei. Fa 

használatának 

területei  

(épület, bútor, tüzelés, 

papír)  

Fából készült tárgyak keresése 
(válogatás, csoportosítás).  
Puhafa megmunkálása  
(csiszolás, tördelés, faragás, festés, 

ragasztás, szegelés, szeghúzás).  

Környezetismeret: A 
környezetben előforduló 
gyakori anyagfélék, 
anyagforma kapcsolata, 
halmazállapot. Természetes 
és mesterséges anyagok (fa, 
fém, levegő, víz, talaj), 
anyagformák és 
tulajdonságaik. Az anyagok 
megmunkálhatósága.  

2.2. Varrás, vágás  

Tű balesetmentes 

használatának 

szabályai  

Vágóeszközök 

balesetmentes 

használata  

 

Egyszerű öltések gyakorlása papíron, 

textilen.  

Különböző anyagok (textil, 

műanyag, papír) vágása (csík, 

egyszer formák).  

Vizuális kultúra: 

alkotótevékenység, egyszer 

tárgyak  

készítése. 

2.3. Természetes Falevél préselése, ragasztása 



 

 

anyagok 

felhasználásával 

alkotások készítése  

(képeslap).  

Kavics festése (állat, tárgyak). 

Termések, magok felhasználásával 

játékok, díszek készítése.  

2.4. Modellezés  Terepasztalon, homokozóban térbeli 
alakzatok készítése tervek, minta 
alapján (vár, autópálya, vasútvonal).  
Kockákból, épít elemekből ház, házsor, 
utcakép építése  
(segítséggel) látszati rajz alapján.  

Fémépítőből egyszerűbb  

szerkezetek összeállítása, 

szerszámhasználat gyakorlása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

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

keményfa, szeg, kalapács, harapófogó, mérés, mér eszköz, pontosság, 

tervrajz, sík, tér. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

3. Háztartás, gazdálkodás, életmód  Órakeret  

14 óra  

Előzetes tudás  Az egészséges életmód elemi szabályainak ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Teendők számbavétele a gyógyulás és az egészség megőrzésének 

érdekében. 

Az egészséges életmód iránti igény felkeltése.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek  

Kapcsolódási pontok  

3.1. Teendők 

betegség, baleset 

esetén.  

Gyógyszerek tárolása, 

alkalmazásuk 

feltételei.  

Szülő, tanár tájékoztatása, orvos, 

mentő értesítése (telefonálás 

gyakorlása, szerepjáték). 

Gyógyszerekkel kapcsolatos veszélyek 

megismerése, balesetek elkerülése.  

Környezetismeret:  

Egészség és betegség. 
Helyes magatartási formák 
a betegség megelőzésében.  
A mozgás szerepe az 
egészséges életmódban. 
Egészséges táplálkozás.  
Káros élvezeti szerek hatása 
a szervezetre.  
Energiatakarékosság, 
takarékosság az árammal, a 
vízzel.  

Fűtés, szellőztetés.  

3.2. Egészséges 

életmód  

Az egészséges életmód 

kialakításának feltételei, előnyeinek 

megismerése a saját egészség 

fenntartásában (egészséges 

táplálkozás, rendszeres mozgás, 

káros szokások elutasítása). 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek  

Kapcsolódási pontok  

3.3. Munkamegosztás 

a családban  

Saját környezet 

rendben tartása  

Részvétel a családi munkában (vásárlás, 
takarítási munkák). Rendezett 
környezet kialakítása és fenntartása, 
szelektív hulladékgyűjtés.  
Takarítás, takarítási eszközök.  

 

3.4. Takarékosság  A személyes teendők számbavétele a 

takarékosság körében (víz, villany, 

fűtés,ruhák megkímélése, zsebpénz 

beosztása)  

 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Veszélyforrás, segítségkérés helyszínei, formája, egészséges életmód, 

döntés, választás, káros szokás, rendszeresség, megbízhatóság, 

takarékosság, pazarlás. 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
negyedik évfolyam 
végére  

A test és a ruházat gondozása, a kapcsolódó alapvető tevékenységek, 
szokások ismerete és rendszeres elvégzése.  
A tanuló környezetében meglévő veszélyforrások ismerete és 
elkerülése. Takarítóeszközök ismerete, célszer használata. 
A gyalogos közlekedés szabályainak helyes alkalmazása a 
gyakorlatban, a tömegközlekedés eszközeinek és módjának ismerete, 
a közlekedési jelzőtáblák utasításainak megértése.  
Néhány famegmunkálási, alakítási eszköz és technika elsajátítása, 
irányítással használati tárgy készítése.  

Varróeszközök használata, egyszer öltésekkel varrás.  

Esztétikus alkotások készítése természetes anyagokból. 
Makettek, modellek készítése tervrajz alapján, változatos 
anyagfelhasználással.  
Az egészséges életmód érdekében szükséges tennivalók megismerése. 
Aktív részvétel a család életében, képességének megfelel feladat 
vállalásával.  

Életkorának és képességeinek megfelelően ismeretek az 

energiatakarékosságról, a szelektív hulladékgyűjtésről.  

Az ötödik évfolyamba lépés minimum követelményei: 

 A test és a ruházat gondozása, a kapcsolódó alapvető tevékenységek, szokások ismerete és 

rendszeres elvégzése. 

 A tanuló környezetében meglévő veszélyforrások ismerete és elkerülése.  

 Takarítóeszközök ismerete, célszerű használata  

 A gyalogos közlekedés szabályainak helyes alkalmazása a gyakorlatban, a 

tömegközlekedés eszközeinek és módjának ismerete, a közlekedési jelzőtáblák 

utasításainak megértése. 

 Néhány famegmunkálási, alakítási eszköz és technika elsajátítása, irányítással használati 

tárgy készítése. 

 Varróeszközök használata, egyszerű öltésekkel varrás. 

 Esztétikus alkotások készítése természetes anyagokból. 

 Makettek, modellek készítése tervrajz alapján, változatos anyagfelhasználással. 

 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. 

 

  



 

 

Rajz és vizuális kultúra 

1. évfolyam 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

1.Vizuális nyelv és technikák Órakeret 10 óra + 

folyamatos 

Előzetes tudás   

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai  

Képességfejlesztési fókuszok: lendületes mozgással formaalkotási 

képesség; vizuális ritmus képzésének képessége; tárgykészítés képessége. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

1.1. A vonal  

A vonal, mint a mozgás 

lenyomata tapasztalati 

értelmezése. 

A vonal, mint a mozgás 

kifejezője. 

A vonal, mint formaképző 

elem.  

1.2. A folt  

A folt keletkezése. 

A folt változtathatósága. 

1.3. A szín  

Szín, színritmusok 

alapszínekkel. 

1.Ő. Forma és nagyság  

Természeti formák 

ritmusa. 

1.4. Síkforma, térforma 

Szabályos és szabálytalan 

síkformák. 

A vizuálisnyelv alapvető elemeinek 

használata és megkülönböztetése. 

Matematika: egyenes; 

vonalak, halmazok, 

azonosság, 

különbözőség; 

síkidomok. 

Magyar nyelv és 

irodalom: írás - álló, 

fekvő és ferde egyenes, 

hullám- és körvonal. 

Ének-zene: ritmus, zenei 

aláfestés. 

Környezetismeret: 

termések; 

balesetmegelőzés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Álló egyenes, fekvő egyenes, kréta, ecset, lendületes kézmozgás, ferde 

egyenes, hullámvonal, körvonal, ismétlődés, folt, szín, foltforma, színezés, 

egyenletes, ugyanolyan, egyforma, más alakú, oldal, kisebb, nagyobb, 

hatalmas, egyik csoport, másik csoport, kövérebb, soványabb, kék-sárga, 

piros, papírtépés, színes papír, ragasztó, krepp papír, papírszalag, papírcsík, 

papírcsík, zöld. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Kifejezés, képzőművészet Órakeret 10 óra 

+ folyamatos 

Előzetes tudás   

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai  

A pszichikus funkciók fejlesztése, az élmények, hangulatok kifejezése 

elemi képzőművészeti eszközökkel. 

Képességfejlesztési fókuszok: képzeteket felidéző ábrázolási képesség; 

formaérzék; képalkotó képesség. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 



 

 

Alkotótevékenység  

2.1. Hangulatok, élmények Vonal 

felhasználása élmény 

kifejezéséhez. 

Hangulat kifejezése 

ujjnyomással és foltfestéssel. 

Hangulat kifejezése természetes 

formák felhasználásával. 

Alkotótevékenységben: 

Átélt élmények, 

vizuális megjelenítése 

síkban. 

Érzelmek, hangulatok 

kifejezése többféle eszközzel: 

verbálisan, vizuálisan. 

Környezetismeret: 

évszakok, természeti 

jelenségek, élőlények. 

Ének-zene: 

zenehallgatás, 

gyermekdalok, 

mondókák. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

gyermekversek az 

évszakokról, 

természetről.  

Befogadás – alkotás  

2.2. Reaktív alkotás, élmények, 

hatások kifejezése Művészeti ágak 

legfontosabb megkülönböztető 

jegyei. 

Befogadó tevékenységben: 

Élménykifejezés vonalakból 

alakított formákkal. Esztétikai 

élmény átélése. 

Kulcsfogalmak/ 

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, összemosódás (színek), 

szomorú, vidám, lassú, gyors, lágy, friss, szeptember, október, november, 

havazás, hideg, jeges, hideg szín, hóember, virág, rügy, rózsaszín, piros, 

fehér. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Vizuális kommunikáció Órakeret 10óra + 

folyamatos 

Előzetes tudás   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Egyszerű képi közlések megalkotási képességének kialakítása. 

Jelenségek, képek, magyarázó ábrák elemi szint értelmezési 

képességének kialakítása. 

Szabadkézi rajzos jártasság kialakítása. 

Képességfejlesztési fókuszok: ábraolvasás és tulajdonságok 

felismerésének képessége; gesztusok megértésének képessége; 

képolvasási képesség, képi jelek megértése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

Befogadó tevékenység  

3.1. Vizuális jelek befogadása, 

értelmezése  

Nonverbális kommunikációs 

eszközök. 

Egyszerű jelzések, 

piktogramok.  

Befogadó tevékenységben: Emberi 

gesztusok értelmezése 

cselekvéssel. 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

dramatizálás. 

Környezetismeret:  

biztonságos közlekedés, 

napszakok, napirend. 

Alkotótevékenység  

3.2. Vizuális kommunikáció 

szerepe a kifejezésben  

Alkotótevékenységben: Egyszerű 

vizuális kommunikációt szolgáló  



 

 

Tárgyas napirend. 

Rajzos naprend.  

megjelenítések tervezése (elemi 

szintű jel, napirendi rajz). 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életviteli- 

szociális kompetenciák 

(empátia, 

kommunikáció, 

kooperativitás).  

Kulcsfogalmak/ 

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. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4. Tárgy- és környezetkultúra Órakeret 

11 óra + 

folyamatos 

Előzetes tudás   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

Jártasság kialakítása egyszerű tárgyak készítésében. 

Néhány egyszer kézműves technika alapfogásainak elsajátíttatása. 

Környezettudatosság lehetőségeinek felismertetése a vizuális 

kultúrában. 

Képességfejlesztési fókuszok: manualitás, finommotorika, 

tárgykészítési képesség; formaészlelés.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

Befogadó tevékenység  

4.1. Művészeti környezet 

4.2. Élettér – természeti 

és épített környezet 

 Az épített környezet 

esztétikuma. 

Az épített környezet védelme. 

Környezettudatosság. 

Befogadás-alkotás 

Reflexiók a látottakról. 

Alkotótevékenység  

4.3. Tárgyak alkotása, díszítése 

Tárgykészítés természeti 

formákból.  

Tárgykészítés papírból. 

Alkotótevékenységben: 

Környezet-átalakítás egyszerű 

eszközökkel. 

Egyszerű tárgy elkészítése. 

Befogadó tevékenységben: 

Közvetlen környezet tárgyainak, 

épületeinek megfigyelése –

funkció, anyag, forma szerint. 

Matematika: sorozat, 

ritmus, viszonyítások. 

Magyar nyelv és 

irodalom: dramatizálás. 

Környezetismeret: 

családi élet eseményei –

ajándék az ünnepeltnek. 

Családi ünnepek. 

Környezet- és 

egészségvédelem. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Fűzés, damil, cérna, csomó, gömbölyítés, golyó, gyöngy, kisebb-

nagyobb, egyforma, teknős, süni, sodrás, ünnep, névnap, születésnap, 

Anyák Napja 

 

 



 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

első év végén  

A tanuló képes:  

az elemi baleset-megelőzési szabályok betartására, 

a lendületes kézmozgás kivitelezésére, 

a tantárgy során használatos eszközök megnevezésére és adekvát 

használatára, 

a formák megfigyelésére, azok nagyság szerinti rendezésére, 

egyszerű esztétikus alkotás elkészítésére, 

a tanult vonalak alkalmazásával felismerhető ábra, rajz készítésére, 

egyszer gesztusok megértésére és reprodukciójára, 

térbeliségre vonatkozó irányok kézmozdulattal való jelzésére, illetve 

felismerésére, 

munkaterületét tisztán tartva, használható tárgyat készíteni, 

utánzással egyszer formákat készíteni, 

saját alkotása feletti örömre. 

A második évfolyamba lépés minimum követelményei: 

 képes irányítás és segítség mellett a baleset-megelőzési szabályok betartására 

 nyomot hagy a papíron, tekintetét ott tartja 

 egyre lendületesebb a kézmozgása 

 ismeri a használt eszközök nevét, használati módját 

 formák megfigyelésében részt vesz, nagyság szerint sorba rendezi azokat 

 egyszerű alkotásokat segítséggel elkészít 

 felismerhető ábrákat, rajzokat készít 

 egyszerű gesztusokat megért, utánoz 

 fő térirányok felismerése, megnevezése 

 egyszerű formákat utánzással elkészít 

 képes az elkészített munkájának örülni 

Rajz és vizuális kultúra 

2. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1.Vizuális nyelv és technikák Órakeret 14 óra 

+ folyamatos 

Előzetes tudás  

A tantárgy során használatos eszközök megnevezése. 

Egyszerű ábra, rajz készítése a tanult vonalak alkalmazásával.  

Tanult színek ismerete  

Téri irányok jelzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A vizuális nyelv alapelemeinek –szín, forma, tömeg –megismerése, 

környezeti relációkban való megértése és azok felhasználása az 

alkotótevékenység során, a tanulói személyiség érzelmi és mentális 

gazdagodása érdekében. 

Közös alkotásokban a kooperativitás kialakítása és fejlesztése. 

Képességfejlesztési fókuszok: lendületes mozgással formaalkotási 

képesség; kompozíciós képesség (egyensúly); formaérzék; formalátás; 

formaalkotás és összehasonlítás képessége; vizuális ritmus képzésének 

képessége; tárgykészítés képessége; mozgásemlékezet; 

mozgásfantázia; élménykifejezés képessége. 



 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

1.1. A vonal  

A vonal mint a mozgás lenyomata 

tapasztalati értelmezése. 

A vonal mint a mozgás 

kifejezője. 

A vonal mint formaképző elem.  

1.2. A folt  

A folt keletkezése. 

A folt változtathatósága. 

1.3. A szín  

Szín, színritmusok alapszínekkel. 

1.4. Forma és nagyság 

Forma és nagyság három 

dimenzióban, térformák. 

Mesterséges formák 

megfigyelése. 

1.5. Síkforma, térforma 

Szabályos és szabálytalan 

síkformák. 

Szabályos és szabálytalan  

térformák. 

Sík és térformákból alkotott 
ritmusok.   

Formaredukciók. 

A vizuális nyelv 

alapvető elemeinek 

használata és 

megkülönböztetése. 

Képi elemek komponált 

megjelenítése. 

Legalább két grafikai és színes 

technika alkalmazása. 

Matematika: 

egyenes; vonalak, 

halmazok, azonosság, 

különbözőség; 

síkidomok.  

Magyar nyelv és 

irodalom: írás - álló, 

fekvő és ferde 

egyenes, hullám- és 

körvonal. 

Ének-zene: ritmus, 

zenei aláfestés. 

Környezetismeret

: termések; 

balesetmegelőzés. 

Kulcsfogalmak/ 

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. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Kifejezés, képzőművészet Órakeret 17 óra 

+ folyamatos 

Előzetes tudás   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A pszichikus funkciók fejlesztése, az élmények, hangulatok kifejezése 

elemi képzőművészeti eszközökkel. 

Képzőművészeti alkotások hangulati értékelése, elemi szintű 

értelmezése. 

Képességfejlesztési fókuszok: képzeteket felidéző ábrázolási képesség; 

kompozíciós képesség; formaérzék; képalkotó képesség; képolvasási 

képesség; ábrázolási képesség –tárgyi megfeleltetés képessége; jelzés 

szint térábrázoló képesség; emberábrázolás képessége. 



 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

Alkotótevékenység  

2.1. Hangulatok, élmények 

Évszakok hangulatának 

kifejezése. 

Színhangulat kifejezése – az 

évszakok jellemző színei. 

Vonal felhasználása élmény 

kifejezéséhez. 

Színhangulat kifejezése 

foltképzéssel. 

Hangulat kifejezése 

ujjnyomással és foltfestéssel. 

Élmény, hangulat kifejezése 

színnel és formával. 

Hangulat kifejezése 

természetes formák 

felhasználásával. 

Alkotótevékenységben:   

Átélt élmények, hallott, látott vagy 

elképzelt történetek vizuális 

megjelenítése síkban, térben és 

időben. 

Önkifejezés, érzelmek, hangulatok 

kifejezése többféle eszközzel: 

verbálisan, vizuálisan, gesztussal. 

Környezetismeret: 

évszakok, természeti 

jelenségek, élőények. 

Ének-zene: 

zenehallgatás, 

gyermekdalok, 

mondókák. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

gyermekversek az 

évszakokról, 

természetről.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

Befogadás – alkotás  

2.2. Reaktív alkotás,  

élmények, hatások 

kifejezése Művészeti ágak 

(zene, irodalom, a 

képzőművészeti ágak, tánc, 

design) legfontosabb 

megkülönböztető jegyei. 

Befogadó tevékenységben: 

Képzőművészeti alkotás 

hatására hangulat kifejezése 

mozgással, dallammal, 

gesztusokkal, verbálisan. 

Képzőművészeti alkotás 

hatására hangulat kifejezése 

természetes formák 

felhasználásával. 

Érzelmek kifejezése fantáziakép és 

bábfigurák készítésével természeti 

formákból. 

Élménykifejezés egyéni 

formaalkotással. 

Saját munkák, művészeti alkotások, 

vizuális jelenségek elemi szint 

leírása, elemzése és 

összehasonlítása.  

Esztétikai élmény átélése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

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, összemosódás 

(színek), szomorú, vidám, lassú, gyors, lágy, friss, szeptember, október, 

november, havazás, hideg, jeges, hideg szín, hóember, virág, rügy,  

rózsaszín, piros, fehér. 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Vizuális kommunikáció Órakeret 14 óra 

+ folyamatos 

Előzetes tudás   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Egyszerű képi közlések megalkotási képességének kialakítása. 

Jelenségek, képek, magyarázó ábrák elemi szintű értelmezési 

képességének kialakítása. 

Szabadkézi rajzos és montázstechnikai jártasság kialakítása. 

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 kifejez képesség; érzelmek kifejezésének legegyszerűbb 

jelzései. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

Befogadó tevékenység  

3.1. Vizuális jelek befogadása, 

értelmezése  

Nonverbális kommunikációs 

eszközök. 

A vizuális hatáskeltés eszközei. 

Technikai képalkotás –

fényképezés, videofelvétel, 

film jelentősége.  

Egyszerű jelzések, piktogramok.  

Befogadó tevékenységben:  

Képolvasás. 

Emberi gesztusok értelmezése 

cselekvéssel. 

Térbeli irányok jelzése,  

értelmezése. 

Emberi gesztusok értelmezése 

képi jelekből.  

Arckifejezések értelmezése a 

valóságban és képen. 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

dramatizálás. 

Környezetismeret:  

biztonságos 

közlekedés, 

napszakok, napirend.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életviteli- 

szociális 

kompetenciák 

(empátia, 

kommunikáció, 

kooperativitás).  

Alkotótevékenység  

3.2. Vizuális 

kommunikáció szerepe a 

kifejezésben Tárgyas 

napirend. Rajzos naprend.  

Egyszer piktogramok. 

Fotók. 

Alkotótevékenységben: 

Egyszerű vizuális 

kommunikációt szolgáló 

megjelenítések tervezése 

(elemi szintű jel, napirendi rajz, 

alaprajz, térkép). 

Folyamat, mozgás megjelenítése 

egyszerű eszközökkel (elemi 

szintű folyamatábra, fázisrajz). 

Kulcsfogalmak/ 

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. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4. Tárgy- és környezetkultúra Órakeret 24 óra 

+ folyamatos 

Előzetes tudás   



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

Jártasság kialakítása egyszerű tárgyak készítésében.  

Tájékozottság kialakítása a közvetlen környezet tárgyainak forma –

funkció –anyag összefüggéseinek rendszerében. 

Néhány egyszerű kézműves technika alapfogásainak elsajátíttatása. 

Környezettudatosság lehetőségeinek felismertetése a vizuális 

kultúrában.  

A népi tárgykultúra legjellemzőbb tárgyainak megismertetése. 

Képességfejlesztési fókuszok: vizuális ritmus képzésének képessége; 

manualitás, finommotorika; tárgykészítési képesség; formaészlelés –

nagyság és minőség meglátása; plasztikus formaalakítás képessége. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

Befogadó tevékenység  

4.1. Művészeti környezet 

 Múzeum- és képtárlátogatások, 

megfigyelések. 

4.2. Élettér – természeti és 

épített környezet  

Az épített környezet 

esztétikuma. 

Az épített környezet védelme. 

Környezettudatosság. 

Befogadás-alkotás Reflexiók 

a látottakról –verbális, saját 

vizuális megjelenítés. 

Alkotótevékenység  

4.3. Tárgyak alkotása, díszítése 

Tárgykészítés természeti 

formákból.  

Tárgykészítés agyagból. 

Tárgykészítés papírból. 

Tárgyak csomagolása, 

díszcsomagolás. 

Alkotótevékenységben:  

Egyszerű makett elkészítése. 

Környezet-átalakítás egyszer 

eszközökkel. 

Egyszerű tárgy elkészítése. 

Befogadó tevékenységben: 

Közvetlen környezet tárgyainak, 

épületeinek megfigyelése –

funkció, anyag, forma szerint. 

Kiállítás, múzeumlátogatások,  

reflexiók a látottakra közvetlen 

tapasztalatok alapján. A 

legfontosabb nemzeti 

szimbólumok felismerése 

(nemzeti színek, címer, 

országzászló, Országház, Szent 

Korona).  

Matematika: sorozat, 

ritmus, 

viszonyítások. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

dramatizálás. 

Környezetismeret: 

családi élet eseményei  

–ajándék az  

ünnepeltnek. Családi 

ünnepek. Környezet- 

és egészségvédelem. 

Kulcsfogalmak/ 

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. 



 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

második év 

végén  

A tanuló képes:  

az elemi baleset megelőzési szabályok betartására, 

a lendületes kézmozgás kivitelezésére, 

a tantárgy során használatos eszközök megnevezésére és adekvát 

használatára, 

a formák megfigyelésére, azok nagyság szerinti rendezésére, 

egyszerű esztétikus alkotás elkészítésére, 

bátor kísérletezésre az egész rajzfelület befestéséhez, kitöltéséhez, 

a tanult vonalak alkalmazásával felismerhető ábra, rajz készítésére, 

a már begyakorolt technikákkal, kevert technikával alkotás létrehozására, 

társaival való kooperációra a közös alkotás során, 

családábrázolás értelmezésére, 

egyszerű gesztusok megértésére és reprodukciójára, 

térbeliségre vonatkozó irányok kézmozdulattal való jelzésére, illetve 

felismerésére, 

munkaterületét tisztán tartva, használható tárgyat készíteni,  

tudatosan változtatni az alkotás nagyságát, 

utánzással egyszerű formákat készíteni, 

esztétikusan becsomagolni egy egyszerű formájú tárgyat, 

saját alkotása feletti örömre. 

A harmadik évfolyamba lépés minimum követelményei: 

 betartja a baleset-megelőzési szabályokat 

 kézmozgása egyre lendületesebb 

 ismeri és adekvátan használja a megismert eszközöket 

 formák felismerése, nagyság szerint sorbarendezése 

 egyszerű alkotásokat segítséggel elkészít 

 törekszik az egész rajzfelület kitöltésére 

 felismerhető rajzokat, ábrákat készít 

 a megismert technikákat segítséggel alkalmazza 

 családábrázolást létrehoz 

 egyszerű gesztusokat megért, utánoz 

 térirányok felismerése, megnevezése 

 munkaterületét segítséggel tisztán tartja 

 utánzással egyszerű formákat készít 

 képes örülni saját alkotásának 

Rajz és vizuális kultúra 

3–4. évfolyam  

A tantárgy sajátos fejlesztési célja, hogy a rajz és vizuális kultúra tantárgy élményt adóan 

járuljon hozzá a tanulási képességek intenzív fejlesztéséhez, a sérülésből eredő hátrányok 

leküzdéséhez, kreativitásra, aktivitásra ösztönözve az enyhén értelmi fogyatékos 

kisiskolásokat. Az egyéni vagy közös alkotótevékenység elősegíti a kisgyermekek 

személyiségének pozitív változásait, énképük pozitív megerősítését, kiváltképp az önismeret 

és a társas kultúra, valamint az esztétikai-művészeti tudatosság kialakítása tekintetében. 



 

 

A rajz tantárgy természetes módon kínál alkalmakat az individualizációs eljárásoknak 

akár terápiás, akár tehetséggondozási célzattal.  

A tantárgy szerepe a fejlesztési területekben és a kulcskompetenciákban, hogy 

megvalósuljon az erkölcsi nevelés, a saját munkáért, a közös alkotásért vállalt felelősség, 

valamint az önfegyelem gyakorlása során. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztését, az önbizalom erősítését szolgálhatják a 

tanulói alkotások ön- és társértékelő mozzanatai.  

A tanulói alkotások kivitelezése során az anyagokkal való környezettudatos 

gazdálkodásra és a szűkebb környezet esztétikus, rendezett kialakítására és fenntartására 

nyílhat alkalom.  

A kulcskompetenciák fejlesztése közvetlenül az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejező képesség területén valósul meg, de az anyanyelvi kommunikáció, a matematikai 

kompetencia és a hatékony, önálló tanulás elősegítésére is lehetőséget nyújt a tantárgy.  

3. évfolyam  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

1. Vizuális nyelv és technikák  Órakeret  

20 óra + 

folyamatos  

Előzetes tudás  

Alapszínek ismerete.  

A sík- és térformák megkülönböztetésének képessége.  

Egyszer alkotások létrehozása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai  

A tanulói személyiség érzelmi és mentális gazdagítása a rajz 
tantárgy eszközrendszerével. 

Képességfejlesztési fókuszok: érzelmek (egyszer kivitelezés) 

grafikus kifejezésének képessége; vizuális ritmus 

létrehozásának képessége; alakítási készség; formaérzék; 

téralakítás képessége.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek  

Kapcsolódási 

pontok  

1.1. A vonal  

A vonal, mint érzelem, 

indulat kifejezője.  

1.2. A folt  

Folt létrehozása különféle 

technikákkal. 

1.3.A szín  

Színkeverés. Színritmusok.  

1.4.Reprodukció, 

sokszorosítás 

Természeti anyagok 

felhasználásával 

vizuális ritmusok 

létrehozása.  

Érzelmek kifejezése vonalak segítségével.  

Kontúr, behatárolás alkalmazása. 

Folt létrehozása színkeveréssel.  

Alapszínek tudatos alkalmazása. 
Tárgykészítési technikák alkalmazása.  

Sík- és térformák megfigyelése. 

Matematika:  

vonalfajták, 

növekvő és 

csökkenő sor.  

Ének-zene: érzelmi 

hatások és grafikus 

leképezésük; zenei 

és grafikai ritmus.  

Környezetismeret: 

termések, levelek.  



 

 

1.5. Síkforma, térforma  

A vonal mint a síkforma 

körvonala. Egyszerű tér 

kialakítása (dobozból 

babaház)  

  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Lágy, kemény, kellemes, erőteljes, folthatár, összekötés, 

átfestés, alapszín, átmásolás, átlátszó, egész forma, részforma, 

szerkezet, levélerezet, kerek, gömbölyű, gömbölyded.  

Tematikai egység/  

Fejlesztési cél  
2. Kifejezés, képzőművészet  

Órakeret 20 óra 

+ folyamatos  

Előzetes tudás  Vizes alapú festési technika. Biztos eszközhasználat. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai  

A pszichikus funkciók fejlesztése, az élmények, 

hangulatok kifejezése.  

Képzőművészeti alkotások hangulati értékelése.  

Képességfejlesztési fókuszok: képalkotó képesség; 

készségszint eszközhasználat; képolvasási képesség.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek  

Kapcsolódási 

pontok  

Alkotótevékenység  

2.1. Hangulatok kifejezése 

Évszakok hangulatának 
kifejezése.  

Színhangulat kifejezése – az 

évszakok jellemző színei. 

Színhangulat kifejezése 

foltképzéssel.  

Befogadás  

2.2.Emberi kapcsolatok különféle 

ábrázolásainak megélése  
Művészeti ágak, a képzőművészeti 
ágak, tánc, design legfontosabb 
megkülönböztet jegyei  

Befogadás – alkotás  

2.3. Saját élmények  

interpretációi  

Képzőművészeti alkotás hatására 
hangulat kifejezése mozgással, 
dallammal, gesztusokkal, 
verbálisan.  

Emberi kapcsolatok kifejezése 

vizuális eszközökkel.  

Alkotótevékenységben: 
Átélt élmények, hallott, látott 
vagy elképzelt történetek vizuális 
megjelenítése síkban, térben és 
időben – saját élmény szintjén 
tetszőleges interpretációban. 
Önkifejezés, érzelmek, 
hangulatok kifejezése többféle 
eszközzel: verbálisan, vizuálisan, 
gesztussal.  
Befogadó tevékenységben: Emberi 
kapcsolatok vizuális kifejezését 

ábrázoló művek megfigyelése.  

Esztétikai élmény átélése.  

Környezetismeret:  
az élőlények és az 
évszakok; 
környezeti 
fenntarthatóság – 
hulladék 
hasznosítása.  

Ének-zene: 

zenehallgatás. 

Magyar nyelv és 

irodalom: népi és 

műalkotások a 

természetről. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Hegy, domb, völgy, kocsi, vonat, szeretet, testvéri 

szeretet, csecsemő, kapcsolat, mozdulat, öröm, 

boldogság, ködös, elmosódott, hideg szín, meleg szín.  

Tematikai egység/  

Fejlesztési cél  

3. Vizuális kommunikáció  Órakeret 10 

óra + 

folyamatos  



 

 

Előzetes tudás  

Az alapszínek ismerete.  

Az alapvető technikák alkalmazásának képessége.  

Vizuális percepciós képesség, figyelem, emlékezet.  

Képesség az alkotásra, befogadásra és az új technikák 

elsajátítására.  

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai  

Egyszerű képi közlések megalkotási képességének 
kialakítása. Jelenségek, képek, magyarázó ábrák elemi 

szint értelmezési képességének kialakítása.  

Analízis-szintézis gondolkodási műveleteinek 

fejlesztése. Képességfejlesztési fókuszok: ábraolvasás és 

tulajdonságok felismerésének képessége; képolvasási 

képesség, képi jelek megértése.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek  

Kapcsolódási 

pontok  

Befogadó tevékenység  

3.1.Vizuális jelek értelmezése, 

„olvasása”  

Képolvasás.  

Mértani tárgyak egy nézete (pl. 

kocka – négyzet).  

Egyszer jelzések, piktogramok 

plakátok.  
Befogadó-alkotó tevékenység 3.2. 
Megfigyelés utáni alkotás,  

formaredukció  

Tárgyak nézetei.  

Alkotótevékenység 

3.3. Vizuális közlések, jelzések 
tanulói alkotásokban Rajzos 
napirend.  

Egyszer piktogramok.  

Alkotótevékenységben:  

Egyszer vizuális kommunikációt 
szolgáló megjelenítések tervezése 
(elemi szintű jel, napirendi rajz, 
alaprajz, térkép). Befogadó-alkotó 
tevékenység: Tárgyak felismerése 
és jelzése egy nézet alapján. 

Befogadó tevékenységben:  

Képolvasás.  

Mértani tárgyak felismerése egy 

nézetük alapján (pl. kocka – 

négyzet).  

Egyszerű jelzések, piktogramok 

megértése.  

Matematika:  
mértani testek. 
Technika, életvitel 
és gyakorlat:  

fogyasztói 

szokások.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Felismerhető, nézet, sorrend.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

4. Tárgy- és környezetkultúra  Órakeret 2 óra 

+ folyamatos  

Előzetes tudás  Egyszerű, használható tárgy készítése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Jártasság kialakítása egyszerű tárgyak készítésében.  

Néhány egyszerű kézműves technika alapfogásainak 
elsajátíttatása. Környezettudatosság lehetőségeinek 
felismertetése a vizuális kultúrában.  

Képességfejlesztési fókuszok: manualitás, finommotorika; 

tárgykészítési képesség; formaészlelés – nagyság és minőség 

meglátása; plasztikus formaalakítás képessége; esztétikum iránti 

fogékonyság; tiszta munkaterület iránti igény.  

Ismeretek  Fejlesztési 

követelmények/Tevékenységek  

Kapcsolódási 

pontok  



 

 

Befogadó tevékenység  

4.1. Irányított megfigyelés 

– a környezet tárgyai  

Alkotótevékenység  

4.2.Tárgyak készítése 
Egyszerű tárgyak 
készítése. 
Tárgykészítés 
agyagból. Gömbölyded 
és szögletes tárgyak 
készítése. 
Sablonhasználat  

Alkotótevékenységben: Egyszerű 

tárgyak készítése az otthon és az iskola 

világából. Tárgykészítés papírból 

Tárgykészítés agyagból – edények 

formába nyomkodással  

történ alakítása.  

Gömbölyded és szögletes. tárgyak 
készítése agyagból. Sablon használata a 
tárgyak készítésénél.  

Elemi szintű, gyakorlati alapú 
anyagismeret szerzése: papír, fa, agyag.  

Befogadó tevékenységben: Közvetlen 

környezet tárgyainak, épületeinek 

megfigyelése.  

Matematika:  
mértani testek.  

Technika, életvitel- és 

gyakorlat:  

használati tárgyak 

készítése.  

Környezetismeret 

környezet- és 

egészségvédelem

, baleset-

megelőzés.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Használati tárgy, forma, sablon, elsimítás, mintázófa, felező 

hajtás, átlós hajtás.  

A fejlesztés várt 

eredményei a 

harmadik 

évfolyam végén  

A tanuló képes:  

- az elemi baleset-megelőzési szabályok betartására,  

- a tantárgy során használatos eszközök adekvát használatára,  

- az esztétikus, tiszta környezet igényére és fenntartására,  

- a szabályos ismétlődés megfigyelésére, ritmus képzésére,  

- forma- és színritmus létrehozására,  

- egyszerű, esztétikus alkotás elkészítésére,  

- képen látható dolgok megnevezésére,  

- egyszerű jelenetábrák megértésére, 

- saját alkotása feletti örömre.  

A negyedik évfolyamba lépés minimum követelményei: 

A tanuló képes: 

 az elemi baleset-megelőzési szabályok ismeretére, segítséggel történő betartására, 

 a tantárgy során használatos eszközök adekvát használatára, 

 az esztétikus, tiszta környezet igényére és segítséggel történő fenntartására, 

 a szabályos ismétlődés megfigyelésére, ritmus képzésére tárgyak egy tulajdonságának 

változtatásával, 

 forma- és színritmus irányítással történő létrehozására, 

 egyszerű, esztétikus alkotás elkészítésére, 

 társaival együttműködve nagyméretű alkotás készítésére, 

 képen látható dolgok megnevezésére, 

 egyszerű jelenetábrák segítséggel történő megértésére,  

 a plakátok, reklámok elemi segítséggel történő kritikájára, 

 saját alkotása feletti örömre. 

  



 

 

4. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

1. Vizuális nyelv és technikák  Órakeret 16 óra 

+ folyamatos  

Előzetes tudás  

Adekvát eszközhasználat. Alapszínek ismerete.  

A sík- és térformák megkülönböztetésének képessége.  

Egyszerű alkotások létrehozása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai  

A vizuális nyelv alapelemeinek – szín, forma, tömeg – 
megismerése, környezeti relációkban való biztos értése, 
felhasználásuk az alkotótevékenység során. 
A tanulói személyiség érzelmi és mentális gazdagítása a rajz 
tantárgy eszközrendszerével. 
A kooperativitás fejlesztése és működtetése a közös tanulói 
alkotási folyamatban.  

Képességfejlesztési 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.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek  

Kapcsolódási 

pontok  

1.1. A vonal  

A vonal, mint érzelem, 

indulat kifejezője.  

A vonal, mint a folt határa  

1.2.A folt 
Folt létrehozása különféle 

technikákkal.  

Foltképzés ceruzával. 

1.3. A szín 

Színkeverés.  

Színritmusok.  

Forma- és színkompozíciók 

létrehozása adott formákból.  

1.4. Reprodukció, 

sokszorosítás  

Sokszorosítás nyomtatással.  

A nyomtatás dekoratív 

felhasználása.  

Természeti anyagok 

felhasználásával vizuális 

ritmusok létrehozása. 

1.5. Síkforma, térforma 

A vonal, mint a síkforma 

körvonala.  

A folt, mint a térforma 

árnyéka.  

Érzelmek kifejezése vonalak segítségével.  

Kontúr, behatárolás alkalmazása.  

Folt létrehozása színkeveréssel.  

Alapszínek tudatos alkalmazása. 

Másolás és leképezés. Színezés 
vonalhatárok betartásával.  

Sokszorosítási technikák alkalmazása.  

Tárgykészítési technikák alkalmazása.  

Sík- és térformák megfigyelése. Sík- és 
térformák gyakorlati szempontú 
differenciálása. A forgásformák 
(henger) létrehozása, megfigyelése 
tapasztalati úton. 

A felület fogalmának tisztázása 

szemléleti-tapasztalati úton. 

Matematika:  

vonalfajták, 

növekvő és 

csökkenő sor.  

Ének-zene:  

érzelmi hatások és 
grafikus 
leképezésük; zenei 
és grafikai ritmus.  

Környezetismeret:  

termések, levelek.  



 

 

Pozitív-negatív forma.  

Kompozíciók 

forgásformákból.  

Változatos ritmikus 

térfelületek létrehozása 

különféle anyagokkal és 

technikákkal.  

Egyszerű tér kialakítása – 

pl. dobozból babaház.  

  

Kulcsfogalmak/ 

 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.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

2. Kifejezés, képzőművészet  Órakeret 20 óra + 

folyamatos  

Előzetes tudás  
Vizes alapú festési technika. Biztos eszközhasználat. 

Kooperáció társakkal közös mű létrehozásában.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A pszichikus funkciók fejlesztése, az élmények, hangulatok 
kifejezése elemi képzőművészeti eszközökkel.  

Képzőművészeti alkotások hangulati értékelése, értelmezése 

képességének fejlesztése.  

Képességfejlesztési fókuszok: képalkotó képesség; kompozíciós 

képesség; készségszint eszközhasználat; képolvasási képesség; 

jelzésszint térábrázoló képesség; emberábrázolás képessége.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek  

Kapcsolódási 

pontok  

Alkotótevékenység  

2.1. 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.  

Alkotótevékenységben: 
Átélt élmények, hallott, látott vagy 
elképzelt történetek vizuális 
megjelenítése síkban, térben és időben 
– saját élmény szintjén tetszőleges 
interpretációban.  
Polaritások érzékeltetése fekete és fehér 
színnel.  
Önkifejezés, érzelmek, hangulatok 
kifejezése többféle eszközzel: 
verbálisan, vizuálisan, gesztussal.  

Környezetismeret: 
az élőlények és az 
évszakok; 
környezeti 
fenntarthatóság – 
hulladék 
hasznosítása.  

Ének-zene:  

zenehallgatás. 

Magyar nyelv és 

irodalom: népi és 

műalkotások a 

természetről. 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek  

Kapcsolódási 

pontok  

Befogadás  

2.2.Emberi kapcsolatok 

különféle ábrázolásainak 

megélése  

Művészeti ágak  

Befogadó tevékenységben:  

Élethű és absztrakt ábrázolású 

műalkotások megfigyelése.  

Emberi kapcsolatok vizuális 

kifejezését ábrázoló művek  

 



 

 

zene, irodalom, a 

képzőművészeti ágak, tánc,  

design legfontosabb 
megkülönböztet jegyei.  

Befogadás – alkotás  
2.3. Saját élmények  

interpretációi  

Képzőművészeti alkotás 
hatására hangulat kifejezése 
mozgással, dallammal, 
gesztusokkal, verbálisan.  
Képzőművészeti alkotás 
hatására hangulat kifejezése 
festéssel, montázzsal.  
Érzelmek kifejezése 
fantáziakép és bábfigurák 
készítésével háztartási 
hulladékokból. Emberi 
kapcsolatok kifejezése 
vizuális eszközökkel.  

Érzelmek kifejezése 

színekkel – vizes alapú 

festéssel.  

megfigyelése.  

Saját munkák, művészeti alkotások, 
vizuális jelenségek elemi szint leírása, 
elemzése és összehasonlítása. 

Esztétikai élmény átélése.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Hegy, domb, völgy, kocsi, vonat, szeretet, testvéri szeretet, 

csecsemő, kapcsolat, mozdulat, öröm, boldogság, ködös, 

elmosódott, hideg szín, meleg szín.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

3. Vizuális kommunikáció  Órakeret 16 óra + 

folyamatos  

Előzetes tudás  

Az alapszínek ismerete, a kevert színek felismerése és 

azonosítása. Az alapvető technikák (rajzolás, színezés, festés) 

alkalmazásának képessége.  

Vizuális percepciós képesség, figyelem, emlékezet.  

Képesség az alkotásra, befogadásra és az új technikák 

elsajátítására.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Egyszerű képi közlések megalkotási képességének kialakítása. 
Jelenségek, képek, magyarázó ábrák elemi szint értelmezési 
képességének kialakítása.  

Szabadkézi rajzos és montázstechnikai jártasság kialakítása.  

Térlátás fejlesztése.  

Rekonstrukciós képesség fejlesztése.  

Analízis-szintézis gondolkodási műveleteinek fejlesztése. 

Képességfejlesztési fókuszok: ábraolvasás és tulajdonságok 

felismerésének képessége; képolvasási képesség, képi jelek 

megértése; reklámok kritikus szemlélete.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek  

Kapcsolódási 

pontok  



 

 

Befogadó tevékenység  

3.1.Vizuális jelek 

értelmezése,  

„olvasása”  

Képolvasás.  

Mértani tárgyak egy nézete 

(pl. kocka – négyzet).  

Mértani tárgyak két nézete 

(pl.: hasáb, henger).  

Egyszerű jelzések, 

piktogramok plakátok.  
Befogadó-alkotó 
tevékenység  

3.2. Megfigyelés utáni 
alkotás,  

formaredukció  

Tárgyak nézetei.  

Alkotótevékenység  

3.3. Vizuális közlések, 
jelzések tanulói 
alkotásokban Rajzos 

napirend.  

Egyszer piktogramok.  

Plakát. 

Alkotótevékenységben:  

Egyszerű vizuális kommunikációt 

szolgáló megjelenítések tervezése  

(elemi szint jel, napirendi rajz, alaprajz, 

térkép).  
Befogadó-alkotó tevékenység: Tárgyak 
felismerése és jelzése egy nézet alapján.   

Tárgyak legjellemzőbb nézeteinek 

megfigyelése, lerajzolása egy nézet 

alapján.  

Befogadó tevékenységben:  

Képolvasás.  

Mértani tárgyak felismerése egy nézetük 

alapján (pl. kocka – négyzet).  
Mértani tárgyak felismerése két nézetük 
alapján (p: hasáb, henger).  

Egyszerű jelzések, piktogramok 

megértése.  

Plakátok értelmezése.  

Matematika:  
mértani testek.  

Technika, életvitel 

és gyakorlat:  

fogyasztói 

szokások.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  
Alaprajz, plakát, felismerhető, nézet (felülnézet, oldalnézet), 

sorrend, üzenet, reklám, lényeg, meggyőzés, rábeszélés.  

Tematikai egység/  

Fejlesztési cél  

4. Tárgy- és környezetkultúra  Órakeret 21 óra + 

folyamatos  

Előzetes tudás  

Egyszerű, használható tárgy készítése. 

Az alkotás nagyságának tudatos befolyásolása.  

Utánzással egyszerű formák készítése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Jártasság kialakítása egyszerű tárgyak készítésében.  

Tájékozottság kialakítása a közvetlen környezet tárgyai forma – 

funkció – anyag összefüggéseinek rendszerében.  

Néhány egyszer kézműves technika alapfogásainak 

elsajátíttatása. Környezettudatosság lehetőségeinek 

felismertetése a vizuális kultúrában.  

Képességfejlesztési fókuszok: manualitás, finommotorika; 

tárgykészítési képesség; formaészlelés – nagyság és minőség 

meglátása; plasztikus formaalakítás képessége; esztétikum iránti 

fogékonyság; tiszta munkaterület iránti igény.  

Ismeretek  Fejlesztési 

követelmények/Tevékenységek  

Kapcsolódási 

pontok  

Befogadó tevékenység  

4.1. Irányított megfigyelés 

 – a környezet tárgyai  

esztétikum  

Alkotótevékenységben:  

Egyszerű tárgyak készítése az otthon és 

az iskola világából (pl.: tolltartó: henger 

bevonása színes papírral).  

Tárgykészítés papírból – tároló dobozok, 

Matematika:  
mértani testek.  

Technika, életvitel- 

és gyakorlat:  



 

 

forma  

funkció  

anyag  

szín, hangulat stb. 

Alkotótevékenység  

4.2. Tárgyak készítése  

Egyszerű tárgyak készítése. 

Tárgykészítés agyagból. 

Gömbölyded és szögletes 

tárgyak készítése. 

Sablonhasználat.  

henger- és hasábformák. 
Tárgykészítés agyagból – edények 
formába nyomkodással történ alakítása. 
Agyagedény díszítése pecsételéssel.  
Gömbölyded és szögletes 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.  

Befogadó tevékenységben: Közvetlen 

környezet tárgyainak, épületeinek 

megfigyelése – funkció, anyag, forma 

szerint. Tárgyak és funkciók 

megismerése.  

használati tárgyak 

készítése.  

Környezetismeret:  

környezet- és 

egészségvédelem, 

baleset-megelőzés.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  
Henger, beborítás, használati tárgy, forma, sablon, elsimítás, 

mintázófa, réteg, karcolás, felez hajtás, átlós hajtás.  

A fejlesztés várt 

eredményei a negyedik 

évfolyam végén  

A tanuló képes:  

– az elemi baleset-megelőzési szabályok betartására,  

– a tantárgy során használatos eszközök adekvát használatára,  

– az esztétikus, tiszta környezet igényére és fenntartására,  

– a szabályos ismétlődés megfigyelésére, ritmus képzésére 

tárgyak egy tulajdonságának változtatásával,  

– forma- és színritmus létrehozására,  

– egyszerű, esztétikus alkotás elkészítésére,  

– társaival együttműködve nagyméretű alkotás készítésére,  

– képen látható dolgok megnevezésére,  

– egyszer jelenetábrák megértésére, 

– a plakátok, reklámok elemi kritikájára,  

– saját alkotása feletti örömre.  

Az ötödik évfolyamba lépés minimum követelményei: 

 A tanuló képes: 

 az elemi baleset-megelőzési szabályok betartására, 

 a tantárgy során használatos eszközök adekvát használatára, 

 az esztétikus, tiszta környezet igényére és fenntartására, 

 a szabályos ismétlődés megfigyelésére, ritmus képzésére tárgyak egy tulajdonságának 

változtatásával, 

 forma- és színritmus létrehozására, 

 egyszerű, esztétikus alkotás elkészítésére, 

 társaival együttműködve nagyméretű alkotás készítésére, 

 képen látható dolgok megnevezésére, 

 egyszerű jelenetábrák megértésére,  

 a plakátok, reklámok elemi kritikájára, 

 saját alkotása feletti örömre. 

 



 

 

Ének-zene 

1. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

1. Zenei reprodukció Órakeret  

38 óra  

Előzetes tudás   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

Az óvodából és otthonról hozott énekes-zenei kifejező képesség 

szintjének fejlesztése, a hangterjedelem bővítése.   

Egyszerű ritmusok szabad, kötetlen megszólaltatása, dalkíséretek 

ritmushangszerekkel.   

A zenei kreativitás és fantázia fejlesztése játékos gyakorlatokkal, 

énekes, ritmushangszeres és mozgásos rögtönzésekkel. 

A kottaírás és -olvasás elemi szintjének kialakítása.  

A perceptív, a cselekvéses, a fogalomalkotó, logikus gondolkodás 

fejlesztése.   

Azonosítás, összehasonlítás, megkülönböztetés, 

csoportosítás, konkretizálás, válogatás képességének 

fejlesztése. Motorikus és auditív funkciók összekapcsolása, 

észlelés, figyelem- és emlékezetfejlesztés. Algoritmizált és 

fogalomalkotó gondolkodás fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

1.1 éneklés 

Óvodás dalok-

gyermekdalok  

Dalok az állatokról 

Gyermekdalok, 

körjátékok  

Ünnepek dalai 

Évszakok dalai 

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.  

Magyar nyelv és 

irodalom: A 

hangképzés, a 

beszédlégzés és a 

hangoztatás 

fejlesztése.  

Artikuláció, hangerő, 

hanglejtés, hangsúly, 

beszédritmus. A 

dalok szövegeinek 

megismerése, 

értelmezése, érzelmek 

kifejezése, szókincs 

és emlékezet-

fejlesztés. Verbális 

emlékezet. 

Matematika: 

Kapcsolatok 

felismerése, az elvont 

gondolkodás 

erősítése. Figyelem, 

észlelés, válogatás, 

osztályozás, 

érzékelés. Időtartam, 

időrend. Számsorok, 

számok ritmusa,  

1.2 generatív 

kreatívzenei 

tevékenység 

Ritmushangszeres 

játékok, szabad és 

kötött formákban. A 

zene jellemzőinek 

megjelenítése 

mozgással 

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.  

Aktív részvétel a zenére történő ritmikus 

mozgásokban, a tér- és 

formagyakorlatokban, szabad és kötött 

formákban. 



 

 

1.3 felismerő 

kottaolvasás 

Egyszerű 

ritmusértékek 

Kettes ütem, 

ütemvonal, 

záróvonal, 

ismétlő jel 

Szolmizációs 

hangok és 

kézjeleik 

Betűkotta 

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.   

csoportosítás, 

elrendezés.  

Testnevelés és sport: 

Az egyensúlyérzék 

fejlesztése, a 

mozgáskoordináció 

erősítése, a nagy és 

finommozgások 

fejlesztése. 

Térérzékelés, 

testtartás. Ritmikus 

mozgások. 

Vizuális kultúra: A 

dalok érzelmi 

világának, az átélt 

élményeknek a 

megjelenítése  

különböző technikák 

segítségével. Átélt, 

elképzelt vagy hallott 

esemény vizuális 

megjelenítése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

2. Zenei befogadás Órakeret  

34 óra  

Előzetes tudás   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A zenei befogadást elősegítő képességek erősítése.  

A zenei hallás fejlesztése, az irányított figyelem alkalmazásának 

gyakorlása.  

A dallamhallás képességének erősítése.  

Az emocionális érzékenység fejlesztése, differenciálás a hangok 

között.   

Alapvető ismeretek szerzése a hangok jellemző tulajdonságairól. 

Figyelem irányultságának és intenzitásának fejlesztése.    

Auditív figyelemfejlesztése, hangszínek és fogalmak 

összekapcsolása.   

A hangzás különbségeinek megfigyelése.  

Perceptív és cselekvéses gondolkodás fejlesztése.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 



 

 

2.1 befogadói kompetenciák  

fejlesztése  

Hangok, zajok, zörejek  

Hangok, hangzások  

A hallott részletek elemzése, 

megbeszélése.  

Ritmus- és dallam 

megszólaltatása 

fokozatosan, 

emlékezetből.  

Alapritmusok, 

ütemfajták, egyszer 

dallamfordulatok 

felismerése kézjelről, 

Dallamfordulatok 

elemzése: ismétlődés, 

lépés, ugrás a 

dallamokban.  

Magyar nyelv és irodalom: 

Beszédhang, artikuláció, 

auditív figyelem, auditív 

differenciálás. Érzelmek 

kifejezése hangok 

segítségével. 

Matematika: Az észlelés, 

érzékelés pontosságának 

fejlesztése.  

Figyelemfejlesztés. 

Motoros és auditív 

emlékezet fejlesztése.  

Vizuális kultúra: érzelmek 

leírása és megjelenítése 

különféle technikák 

segítségével.  2.2 zenehallgatás 

Környezetünk hangjai 

Zajok, zörejek, zenei hangok 

Kellemes és kellemetlen hangok 

Egyidejű hangzások 

Emberi hang: beszéd- és 

énekhangok 

A többször hallott, 

meghallgatott hangok, 

környezetünk hangjainak, a 

ritmushangszerek hangjának 

felismerése.  Több hangszer 

egyidejű hangzásának 

felismerése.  Az emberi hang 

sokféleségének megfigyelése, 

felismerése.  A hang 

különféle jellemzőinek 

megállapítása, 

összehasonlítása.    

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

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

Hangszer, hangmagasság, hangszín, időtartam. Kellemes és kellemetlen 

hang.   

 

A fejlesztés várt 

eredményei az  

első évfolyam 

végére  

Az értelmi és érzelmi kifejezés gazdagságának fejlődése. 

Az éneklési kedv, az énekhang, a zenei hallás és a muzikalitás fejlődése. 

Képesség a hallás utáni daltanulásra.  

Játékbátorság erősödése, kreativitás fejlődése.  

Képesség az örömteli zenélésre.  

Ritmusok felismerése, hangzás után és kottaképről egyaránt.  

Törekvés a ritmusok pontos megszólaltatására.   

A ritmusérzék fejlődése, aktív részvétel a közös játékokban, 

megszólaltatásokban.  

A közös zenélés szabályainak betartása. 

A zenei hallás és a zenei memória fejlődése.  

A többször hallott hangok felismerése, differenciálás a hangok között.  

Az emberi hang (beszéd és énekhang) sokféleségének megfigyelése, 

felismerése, kifejezése. A zenei hang jellemző tulajdonságainak 

összehasonlítása, felismerése, kifejezése.  

Aktív befogadás, érzelmi átélés. 



 

 

A második évfolyamba lépés minimum követelményei: 

 Érdeklődése felkelthető a tantárgy iránt 

 Aktívan részt vesz a tanórákon 

 Énekbátorság növekedése 

 Részben képes játékokba bekapcsolódni, szabályokat betartani 

 Képes ritmushangszerek megszólaltatására 

 Felismeri a tanult dalokat, játékokat 

 A tanult dalok érzelmi átélésére, aktív befogadására képes 

2. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Zenei reprodukció Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Ritmushangszeres megszólaltatások, 

ritmuszenekar kialakítása, egyszer ritmusok 

szabad, kötetlen megszólaltatása, 
dalkíséretek ritmushangszerekkel.   

Zenei alkotás a megismert ritmikai, dallami, 

tempó- és dinamikai elemekkel.   

A zenei kreativitás és fantázia 

fejlesztése játékos gyakorlatokkal, 

énekes, ritmushangszeres és mozgásos 

rögtönzésekkel. Énekes rögtönzések, 

az énekhang, éneklési kedv fejlesztése. 

Tájékozódás kialakítása a különféle 

kottarendszerek írásában, olvasásában, 

felismerésében, a zenei hangok 

megjelenítésében.  

A kottaírás és -olvasás elemi szintjének 

kialakítása.  

A perceptív, a cselekvéses, a fogalomalkotó, 

logikus gondolkodás fejlesztése.   

Azonosítás, összehasonlítás, 

megkülönböztetés, csoportosítás, 

konkretizálás, válogatás 

képességének fejlesztése. 

Motorikus és auditív funkciók 

összekapcsolása, észlelés, figyelem- 

és emlékezetfejlesztés. 

Algoritmizált és fogalomalkotó 

gondolkodás fejlesztése.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ Tevékenységek  Kapcsolódási pontok 



 

 

1.1 éneklés 

Dalok az állatokról 

Gyermekdalok, 

körjátékok 

Ünnepek dalai 

Évszakok dalai 

Kánonéneklés 

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.  

Magyar nyelv és 

irodalom: A 

hangképzés, a 

beszédlégzés és a 

hangoztatás fejlesztése.  

Artikuláció, hangerő, 

hanglejtés, hangsúly, 

beszédritmus. A dalok 

szövegeinek 

megismerése, 

értelmezése, érzelmek 

kifejezése, szókincs és 

emlékezet-fejlesztés. 

Verbális emlékezet. 

Matematika: 

Kapcsolatok 

felismerése, az elvont 

gondolkodás erősítése. 

Figyelem, észlelés, 

válogatás, osztályozás,  

érzékelés. Időtartam, 

időrend. Számsorok, 

számok ritmusa, 

csoportosítás, 

elrendezés.  

Testnevelés és sport: 

Az egyensúlyérzék 

fejlesztése, a 

mozgáskoordináció 

erősítése, a nagy- és 

finommozgások 

fejlesztése. 

Térérzékelés, 

testtartás. Ritmikus 

mozgások. 

Vizuális kultúra: A 

dalok érzelmi  

világának, az átélt 

élményeknek a 

megjelenítése 

különböző technikák 

segítségével. Átélt, 

elképzelt vagy hallott 

esemény vizuális 

megjelenítése.  

1.2 generatív kreatív 

zenei tevékenység 

Ritmushangszeres 

játékok, szabad és 

kötött formákban 

Hangulatok, érzelmi 

állapotok kifejezése 

hangszeres és énekes 

formákban 

A zene jellemzőinek 

megjelenítése 

mozgással 

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 történ ritmikus 

mozgásokban, a tér- és 

formagyakorlatokban, szabad és kötött 

formákban.   

Énekes rögtönzések kialakítása.   

1.3 felismer 

Kottaolvasás 

Egyszer 

ritmusértékek 

Kettes ütem, 

ütemvonal, 

záróvonal, 

ismétlőjel 

Szolmizációs 

hangok és 

kézjeleik 

Ritmuskotta, három 

vonalas kotta, színes 

kotta, Betűkotta 

Ötvonalas kotta, 

rögzített „dó”-hellyel   

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.   



 

 

Kulcsfogalmak/ 

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.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Zenei befogadás Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A zenei befogadást elősegít képességek erősítése.  

A zenei memória, a zenei fantázia, a zenei történéseket megelőlegező 

képességek alakítása. 

A zenei hallás fejlesztése, az irányított figyelem alkalmazásának 

gyakorlása.  

A dallamhallás képességének erősítése.  

Az emocionális érzékenység fejlesztése, differenciálás a hangok 

között.  

Alapvető ismeretek szerzése a hangok jellemző tulajdonságairól. 

Figyelem irányultságának és intenzitásának fejlesztése.    

Auditív figyelemfejlesztése, hangszínek és fogalmak összekapcsolása.   

A hangzás különbségeinek megfigyelése.  

Perceptív és cselekvéses gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ Tevékenységek Kapcsolódási pontok 

2.1 befogadói 

kompetenciák 

fejlesztése  

Hangok, zajok, zörejek  

Hangok, hangzások  

A hallott részletek elemzése, megbeszélése.  

Ritmus- és dallam megszólaltatása 

fokozatosan, emlékezetből.  

Alapritmusok, ütemfajták, egyszer 

dallamfordulatok felismerése kézjelről, 

színes kottáról.  

Dallamfordulatok elemzése: ismétlődés, 

lépés, ugrás a dallamokban.  

Magyar nyelv és 

irodalom: Beszédhang, 

artikuláció, auditív 

figyelem, auditív 

differenciálás. 

Érzelmek kifejezése 

hangok segítségével. 

Matematika: Az 

észlelés, érzékelés 

pontosságának 

fejlesztése.  

Figyelemfejlesztés. 

Motoros és auditív 

emlékezet fejlesztése.  

Vizuális kultúra: 

érzelmek leírása és 

megjelenítése különféle 

technikák segítségével.  

2.2 zenehallgatás 

Környezetünk hangjai 

Zajok, zörejek, zenei 

hangok. Kellemes és 

kellemetlen hangok. 

Egyidejű hangzások. 

Emberi hang: beszéd- 

és énekhangok 

A többször hallott, meghallgatott hangok, 

környezetünk hangjainak, a 

ritmushangszerek hangjának felismerése.  

Több hangszer egyidejű hangzásának 

felismerése.  Az emberi hang 

sokféleségének megfigyelése, felismerése.  

A hang különféle jellemzőinek 

megállapítása, összehasonlítása.    

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

énekhang. Hangerő, hangmagasság, hangszín, időtartam. Kellemes és 

kellemetlen hang.   

 



 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

második 

évfolyam végére  

Az értelmi és érzelmi kifejezés gazdagságának fejlődése. 

Az éneklési kedv, az énekhang, a zenei hallás és a muzikalitás fejlődése. 

Képesség a hallás utáni daltanulásra.  

Képesség az örömteli zenélésre.  

Bátorsága zenei folyamatok mozgásos ábrázolása terén.  

Ritmusok felismerése, hangzás után és kottaképről egyaránt.  

Törekvés a ritmusok pontos megszólaltatására.   

Ismeretek a ritmusok írásáról, olvasásáról.  

A ritmusérzék fejlődése, aktív részvétel a közös játékokban, 

megszólaltatásokban.  

A közös zenélés szabályainak betartása. 

Dallamok éneklése a kották segítségével. 

A zenei hallás és a zenei memória fejlődése.  

A többször hallott hangok felismerése, differenciálás a hangok között. 

Az emberi hang (beszéd és énekhang) sokféleségének megfigyelése, 

felismerése, kifejezése. A zenei hang jellemző tulajdonságainak 

összehasonlítása, felismerése, kifejezése.  

Aktív befogadás, érzelmi átélés.  

A harmadik évfolyamba lépés minimum követelményei: 

 Az értelmi és érzelmi kifejezés gazdagságának fejlődése. 

 Az éneklési kedv, az énekhang, a zenei hallás és a muzikalitás fejlődése. Képesség a 

hallás utáni daltanulásra.  

 Képesség az örömteli zenélésre.  

 Bátorság növekedése zenei folyamatok mozgásos ábrázolása terén.  

 Ritmusok felismerése, hangzás után és kottaképről egyaránt segítséggel.  

 Törekvés a ritmusok pontos megszólaltatására segítséggel.   

 Ismeretek a ritmusok írásáról, olvasásáról.  

 A ritmusérzék fejlődése, aktív részvétel a közös játékokban, megszólaltatásokban.  

 A közös zenélés szabályainak betartása. 

 A zenei hallás és a zenei memória fejlődése.  

 Aktív befogadás, érzelmi átélés fejlődése 

Ének-zene 

3–4. évfolyam 

A 3–4. évfolyam kiemelt célja a tanulási képességek intenzív fejlesztése. E szakasz feladatai 

a kreativitásra, a tevékenységre való ösztönzés, a tanulók személyiségének érése, 

önismeretük fejlődése a tanulási, viselkedési szokások kialakításával, magatartási normák 

közvetítésével.  

Az énekórai munkának segítenie kell a tanulókat a kapcsolatrendszerük építésében, az 

önmegvalósítás, önkifejezés gyakorlásában, a megfelelő önértékelés erősítésében. A 

fokozódó kitartással történő együttműködés, a családi és iskolai szerepek megismerése erősíti 

a társas kultúra érzését. 

A differenciálás fontos szerepet játszik énekórai feladatok megvalósításában is, 

kiemelt figyelmet fordítva az anyanyelvi kommunikáció segítésére a beszédértés és 



 

 

beszédcentrikusság el térbe helyezésével a tanulók egyéni sajátosságaihoz való igazodás 

mellett. A gondolkodási műveletek és a funkcionális képességek, a konkrét cselekvéssel 

összekapcsolt tapasztalatszerzés, a szabálytudat kialakítása fejlődik az ének-zene tanítása 

által. 

3. évfolyam  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

1. Zenei reprodukció  Órakeret  

36 óra  

Előzetes tudás  

Az 1–2. osztályban kialakított készségek, képességek, attitűdök.  

A ritmusérzék, a zenei hallás, az éneklés és a muzikalitás megfelel 
szintje. A belső hallás képességének tudatosítása, erősítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az éneklési kultúra fejlesztése, dalok tanulása, közös és egyéni 

éneklése. 

Szöveg – dallam – ritmus pontos párosítása.  

Az élményekből fakadó éneklési kedv fejlesztése.  

Az értelmi és érzelmi kifejezés gazdagságának erősítése.  

Dalok felismerése jellemző motívumaik alapján.  

Tapasztalatok szerzése a kánonéneklés terén. 

Személyiségfejlesztés, közösségépítés az éneklés segítségével.  

A kreativitás fejlesztése, az örömteli zenélés képességének átélése.  

A zenei fantázia fejlesztése.  

A ritmikai és dallami ismeretek bővítése, erősítése.  

A kottaírás- és olvasás elemi szintjének megerősítése.  

Érzelmi átélés, ráhangolódás segítése, odafordulás, beleélés elérése. 

Cselekvéses, perceptív, fogalomalkotó, analógiás és logikus 

gondolkodás fejlesztése.  

Koncentráció-, kreativitás- és figyelemfejlesztés, érzelmi-akarati 

beállítódás.  

Ráismerés, felismerés, besorolás, megkülönböztetés, összehasonlítás 

képességének fejlesztése.  

Auditív és téri tájékozódás fejlesztése.  

Észlelés, megismerés, megértés, rögzítés, azonosítás, bevésés 

folyamatának erősítése. Összefüggések felismerése 

Hangzás – név – jel kapcsolat erősítése. Auditív és motoros kapcsolat 

fejlesztése.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek  

Kapcsolódási pontok  



 

 

1.1 Éneklés 

Gyermekdalok, 

körjátékok.  

Dalok az állatokról, 

évszakokról,  

ünnepekről. Párosító 

dalok.  

Virágénekek. 

Régi stílusú magyar 

népdalok.  

Új stílusú magyar 

népdalok. 

Más népek dalai. 

Kánonok. 

Élményszerzés az örömteli éneklés 

gyakorlásával. Egyéni képességeik 

szerinti részvétel a közös éneklésben, 

daltanulásban. Minél több tanult dal, 

közös és egyéni, átélt, a tartalomnak 

megfelel énekléssel történ el adása.  

Törekvés a kifejező, tiszta éneklésre, az 

értelmes szövegkezelésre, a helyes 

légzés és artikuláció tanult szabályainak 

betartására.  

Érzelmi azonosulás a dalok 

hangulatával, tartalmával, megfelel 

tempó és hangerő választása a dalok 

el adásához. A tanult dalok 

felismerése, jellemző ritmus-, 

dallam- vagy szövegmotívumaik 

alapján. A tanult dalok csoportosítása 

adott szempontok alapján. Zenei ízlés 

fejlődése, kedvenc dalok választása.  

Magyar nyelv és 

irodalom: Beszédlégzés, 

hangképzés, hangoztatás, 

helyes szövegkiejtés. 

Szómagyarázat, 

szókincsismeret. A dalok 

szövegeinek értelmezése, 

érzelmek kifejezése, 

szókincs- és 

emlékezetfejlesztés. 

Verbális emlékezet, 

memoriterek tolmácsolása.  

Matematika: Kapcsolatok 

felismerése, az elvont 

gondolkodás erősítése. 

Figyelem, észlelés, 

válogatás, osztályozás, 

érzékelés. 

Összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Rendezés.  

Időtartam, időrend. Az 
észlelés fokozatos 
pontosítása.  
Testnevelés és sport: Az 

egyensúlyérzék fejlesztése, 

a mozgáskoordináció  

erősítése, a nagy- és 

finommozgások 

fejlesztése. Térérzékelés, 

testtartás.  

Mozgások zenére. 

Mozgások különféle 

térformákban. Mozgás 

egyénileg és párban, 

csoportban. Csoportos 

játékok, hang- és 

térérzékelő 

gyakorlatok, utánzó és 
fantáziajátékok. Csoportos 
improvizációs játékok, 
tanári irányítással. 
Gyermekjátékok 

motívumainak szabad és 

kötött variálása. Egyszer 

tánclépések improvizálása. 

Fantáziajátékok elképzelt 

helyzetekben.  

1.2 Generatí kreatív 

zenei tevékenység  

Énekes rögtönzések.  

Hangszeres rögtönzések. 

Hangulatok, érzelmi 

állapotok kifejezése 

hangszeres és énekes 

formákban.  

Dallamok kitalálása saját névre, 
mondókák, versek megzenésítése, zenés 
előadása, kötött és szabad formákban.  

Aktív részvétel a ritmuszenekari 

megszólaltatásokban.  
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.  

1.3 Felismerő 

kottaolvasás 

A négyes ütem.  

Újabb ritmusértékek. 
További 
szolmizációs hangok. 
Számkotta. 

Ötvonalas kotta írása-

olvasása, vándorló dó-

hellyel. 

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.  

Aktív részvétel a ritmikus játékokban, 

gyakorlatokban, versek, mondókák 

ritmizálásában, ritmusok differenciált 

megszólaltatásában.  

Aktív részvétel kották másolásában, 

írásában- olvasásában,  

 



 

 

1.3 Felismerő 

kottaolvasás 

Tanári segítségnyújtás mellett. A 

belső hallás tudatosítása. Különféle 

kották használata tanári segítséggel.  

Vizuális kultúra: A dalok 

érzelmi világának, az átélt 

élményeknek a 

megjelenítése különböző 

technikák segítségével. 

Versek, mondókák, kitalált 

történetek vizuális 

megjelenítése. Átélt, 

elképzelt, vagy hallott 

esemény vizuális 

megjelenítése.  

Kulcsfogalmak/ 

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. Ritmusosztinató. Ritmusérték. Zenei kérdés-

válasz. Zene és mozgás. Dallamrögtönzés. Ötfokú hangsor.  

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

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél  

2. Zenei befogadás  Órakeret  

36 óra  

Előzetes tudás  

Az 1–2. osztályban kialakított zenei készségek, képességek, attitűdök.  A 

zenei hallás, zenei memória, megosztott figyelem, koncentráció, 

muzikalitás megfelel szintje. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési  

céljai  

A zenei befogadást el segít képességek erősítése. A belső hallás tudatosítása, 

erősítése. Ritmusok felismerése kottakép alapján. A dallamhallás 

képességének erősítése. A zenei hallás fejlesztése, az irányított figyelem 

alkalmazásának gyakorlása. Az irányított figyelem zenehallgatás kialakítása, 

megfigyelési szempontok segítségével. Egyre hosszabb zenei részletek 

hallgatása. Az emocionális érzékenység fejlesztése, differenciálás a zenei 

hangok, hangzások között. Vokális és instrumentális hangszínek felismerése, 

a hangszínhallás fejlesztése. A zenei memória fejlesztése. A figyelem 

irányultságának és intenzitásának fejlesztése. Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés, összefüggések felismerése képességének fejlesztése. 

Hangzás – név – jel kapcsolat felismerése. Auditív és motoros kapcsolat 

erősítése. Logikus, analógiás, perceptív és cselekvéses gondolkodás 

fejlesztése.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek  

Kapcsolódási pontok  

2.1 Befogadó 
kompetenciák fejlesztése 

Hangok, hangzások. 

Játékok, gyakorlatok a 

zenei fantázia erősítésére. 

Történetek, érzések, 

élmények, hangulatok. 

Részvétel játékokban,  

gyakorlatokban a zenei fantázia 

és a belső hallás fejlesztésére.  

A hangzás keltette érzések 

megfogalmazása.  

Történetek, érzések, 

élmények, hangulatok 

kifejezése zenei eszközök 

segítségével.  

Magyar nyelv és irodalom: 

Auditív figyelem, auditív 

differenciálás. Érzelmek 

kifejezése zenei hangok, dalok, 

dallamok segítségével.  

Matematika: Az észlelés, 

érzékelés pontosságának 

fejlesztése.  

Figyelemfejlesztés. Motoros és 
auditív emlékezet fejlesztése.  



 

 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek  

Kapcsolódási pontok  

2.1 Befogadó 
kompetenciák fejlesztése 

Ritmus- és dallam 

megszólaltatása fokozatosan, 

emlékezetből. 
Alapritmusok, ütemfajták, 
egyszerű dallammotívumok 
felismerése kézjelről, színes 
kottáról, betű kottáról, 
kottaképről.  
Dallamok irányának, mozgásának 
követése, érzékelése.  
Egyszerűbb dallampárok 
összehasonlító 
megfigyelése: azonosság, 
hasonlóság, különbözőség.  
Dalok felismerése rövid zenei 

részlet alapján. 

Vizuális kultúra:  

érzelmek, események  

leírása, a leírás alapján kép 

készítése különféle 

technikákkal. Egyszer 

hangszerek készítése.  

2.2 Zenehallgatás 

Környezetünk hangjai. 
Hangszerek hangzása, 
zenei hangok. 

Kórusok hangzása. 

Részletek zenés mesékből, 

cselekményes 

zeneművekből, klasszikus 

zenei művekből. 

A többször hallott, 

meghallgatott zenei részletek 

felismerése.  

A zenehallgatás tanult 

szabályainak a betartása.  

Kezdetben rövid ideig tartó, 

később egyre hosszabb zenei 

részletek irányított figyelem 

meghallgatása, elemzése.  

Hangszerek hangjának 

felismerése. Kórusok 

hangjának, hangzásának 

megfigyelése.  

A hangzás különbségeinek 

megfigyelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Ritmussor, dallamsor. Dallampár. Kellemes és kellemetlen hangzás. 

Hangszer, kórus. Zenés mese. Megfigyelési szempont.  

A fejlesztés várt 

eredményei a 

harmadik 

évfolyam végére  

Kulturált, esztétikus közös és egyéni éneklés.  

Az éneklési kedv és énekbátorság erősödése.  

Énekhang, éneklési kedv fejlődése, részvétel a különféle éneklési 
játékokban, gyakorlatokban.  
Dalcsokor összeállítása, kedvenc dalok választása.  

Képesség a hallás utáni daltanulásra.  

Részvétel kánonéneklésben.  Muzikalitás, zenei hallás fejlődése. A zenei 

kreativitás fejlődése.  

Aktív részvétel a ritmikai, dallami és mozgásos improvizációkban.  

Az örömteli zenélés képességének átélése.  

Növekvő játékbátorság a zenei folyamatok mozgásos ábrázolása terén. 

Ritmusok felismerése, írása-olvasása, megszólaltatása. A 
ritmusérzék fejlődése, aktív részvétel a ritmikus játékokban, 
gyakorlatokban. 

A tanult kották felismerése, olvasása, dallamok éneklése kották 

segítségével.  



 

 

Az írásbeli feladatok pontos kivitelezése tanári segítségnyújtás mellett. 

A zenei hallás, a zenei memória, a muzikalitás fejlődése.  

A többször hallott hangok, hangzások felismerése. 

Dalok felismerése jellemző részleteik alapján.  

A tanult hangszerek, hangzásának felismerése, többszöri meghallgatás 

után.  

Zenei részletek irányított figyelem hallgatása. Aktív befogadás, érzelmi 

átélés.  

A negyedik évfolyamba lépés minimum követelményei: 

 Kulturált, esztétikus közös és egyéni éneklés. 

 Az éneklési kedv és énekbátorság erősödése. 

 Énekhang, éneklési kedv fejlődése, részvétel a különféle éneklési játékokban, 

gyakorlatokban. 

 Kedvenc dalok kiválasztása. 

 Képesség a hallás utáni daltanulásra. 

 Muzikalitás, zenei hallás fejlődése. 

 A zenei kreativitás fejlődése. 

 Aktív részvétel irányítással vagy segítséggel a ritmikai, dallami és mozgásos 

improvizációkban. 

 Az örömteli zenélés képességének átélése. 

 Növekvő játékbátorság a zenei folyamatok mozgásos ábrázolása terén.  

 Ritmusok felismerése segítséggel. 

 A ritmusérzék fejlődése, irányított részvétel a ritmikus játékokban, gyakorlatokban.  

 Az írásbeli feladatok kivitelezése állandó tanári segítségnyújtás mellett. 

 A zenei hallás, a zenei memória, a muzikalitás fejlődése. 

 A többször hallott hangok, hangzások felismerése.  

 Dalok felismerése jellemző részleteik alapján. 

 A tanult hangszerek, hangzásának felismerése, többszöri meghallgatás után. 

 Zenei részletek irányított figyelmű hallgatása. 

 Aktív befogadás, érzelmi átélés. 

 

4. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

1. Zenei reprodukció  Órakeret  

37 óra  

Előzetes tudás  

Az 1–2. osztályban kialakított készségek, képességek, attitűdök.  

A ritmusérzék, a zenei hallás, az éneklés és a muzikalitás megfelel 
szintje.  

A belső hallás képességének tudatosítása, erősítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

Az éneklési kultúra fejlesztése, dalok tanulása, közös és egyéni 

éneklése. Szöveg – dallam – ritmus pontos párosítása. Az élményekből 

fakadó éneklési kedv fejlesztése. Az értelmi és érzelmi kifejezés 

gazdagságának erősítése. Dalok felismerése jellemző motívumaik 

alapján. Tapasztalatok szerzése a kánonéneklés terén. 

Személyiségfejlesztés, közösségépítés az éneklés segítségével. A 

ritmus- és dallamhangszeres improvizáció készségének fejlesztése, a 

tanult zenei szerkezetek, tempók, dinamikai árnyalatok, valamint az 



 

 

eltér karakterek felhasználásával. A mozgásos rögtönzések fejlesztése 

a fantázia szabadságával. A kreativitás fejlesztése, az örömteli zenélés 

képességének átélése. A zenei fantázia fejlesztése. A ritmikai és 

dallami ismeretek bővítése, erősítése. A kottaírás- és olvasás elemi 

szintjének megerősítése. A relatív szolmizáció használata, a dó hang 

helyének változásai. Ritmusok és dallamok felismerése kotta alapján, a 

belső hallás erősítése. Érzelmi átélés, ráhangolódás segítése, 

odafordulás, beleélés elérése. Cselekvéses, perceptív, fogalomalkotó, 

analógiás és logikus gondolkodás fejlesztése. Koncentráció-, 

kreativitás- és figyelemfejlesztés,  érzelmi-akarati beállítódás. 

Ráismerés, felismerés, besorolás, megkülönböztetés, összehasonlítás 

képességének fejlesztése. Auditív és téri tájékozódás fejlesztése. 

Észlelés, megismerés, megértés, rögzítés, azonosítás, bevésés 

folyamatának erősítése. Összefüggések felismerése. Hangzás – név – 

jel kapcsolat erősítése. Auditív és motoros kapcsolat fejlesztése.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ Tevékenységek  Kapcsolódási 

pontok  

1.1 Éneklés 

Gyermekdalok, 

körjátékok  

Dalok az állatokról, 

évszakokról,  

ünnepekről. 

Párosító dalok. 

Virágénekek  

Régi stílusú magyar 

népdalok  

Új stílusú magyar 

népdalok  

Más népek dalai  

Kánonok  

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 történ el 

adása.  
Törekvés a kifejez, 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.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Beszédlégzés, 

hangképzés, 

hangoztatás, helyes 

szövegkiejtés. 

Szómagyarázat, 

szókincsismeret. A 

dalok szövegeinek 

értelmezése, 

érzelmek kifejezése, 

szókincs- és 

emlékezetfejlesztés. 

Verbális emlékezet, 

memoriterek 

tolmácsolása.  
Matematika: 
Kapcsolatok 
felismerése, az 
elvont gondolkodás 
erősítése. Figyelem, 
észlelés, válogatás, 
osztályozás, 
érzékelés. 
Összehasonlítás, 
azonosítás, 
megkülönböztetés.  

Rendezés.  

Időtartam, időrend. 
Az észlelés 

1.2 Generatív kreatív 

zenei tevékenység  

Énekes rögtönzések  

Hangszeres 

rögtönzések 

Hangulatok, érzelmi 

állapotok kifejezése 

hangszeres és énekes 

formákban  

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.  



 

 

1.3 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  

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. Kottaolvasás „némán”, 
a belső hallás tudatosítása. Különféle kották 
használata tanári segítséggel. 

fokozatos 
pontosítása.  
Testnevelés és sport: 

Az egyensúlyérzék 

fejlesztése, a 

mozgáskoordináció  

erősítése, a nagy- és 

finommozgások 

fejlesztése.  

Testnevelés és sport: 

Térérzékelés, 

testtartás.  

Mozgások zenére. 

Mozgások különféle 

térformákban. 

Mozgás egyénileg és 

párban, csoportban. 

Csoportos játékok, 

hang- és térérzékelő  

gyakorlatok, utánzó 

és fantáziajátékok. 

Csoportos 

improvizációs 

játékok, tanári 

irányítással.  

Gyermekjátékok 
motívumainak 
szabad és kötött 
variálása.  
Egyszer tánclépések 

improvizálása. 

Fantáziajátékok 

elképzelt 

helyzetekben.  

Vizuális kultúra: A 

dalok érzelmi 

világának, az átélt 

élményeknek a 

megjelenítése 

különböző 

technikák 

segítségével. 

Versek, mondókák, 

kitalált történetek 

vizuális 

megjelenítése. 

Átélt, elképzelt, 

vagy hallott 

esemény vizuális 

megjelenítése.   

 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

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.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

2. Zenei befogadás  Órakeret  

35 óra  

Előzetes tudás  

Az 1–2. osztályban kialakított zenei készségek, képességek, 

attitűdök. A zenei hallás, zenei memória, megosztott figyelem, 

koncentráció, muzikalitás megfelel szintje. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A zenei befogadást elősegít képességek erősítése. A 
koncentráció, a zenei memória, a zenei fantázia, a zenei 
történéseket megelőlegező képességek alakítása, fejlesztése.  
A belső hallás tudatosítása, erősítése.  

Ritmusok felismerése kottakép alapján. A dallamhallás 

képességének erősítése.  

A zenei hallás fejlesztése, az irányított figyelem alkalmazásának 

gyakorlása. 

Az irányított figyelem zenehallgatás kialakítása, megfigyelési 
szempontok segítségével a zeneművek elemzése. 
Egyre hosszabb zenei részletek hallgatása. 

Az emocionális érzékenység fejlesztése, differenciálás a zenei 

hangok, hangzások között. Vokális és instrumentális 

hangszínek felismerése, a hangszínhallás fejlesztése. A zenei 

memória fejlesztése.   
A figyelem irányultságának és intenzitásának fejlesztése. 
Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés, összefüggések 
felismerése képességének fejlesztése. Hangzás – név – jel 
kapcsolat felismerése. Auditív és motoros kapcsolat erősítése. 
Logikus, analógiás, perceptív és cselekvéses gondolkodás 
fejlesztése.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek  

Kapcsolódási 

pontok  

2.1 Befogadói 
kompetenciák fejlesztése 

Hangok, hangzások. 

Játékok, gyakorlatok a 

zenei fantázia erősítésére.  

Történetek, érzések, 

élmények, hangulatok. 

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, 

Magyar nyelv és 

irodalom: Auditív 

figyelem, auditív 

differenciálás. 

Érzelmek kifejezése 

zenei hangok, dalok, 

dallamok 

segítségével.  

Matematika: Az 

észlelés, érzékelés 



 

 

egyszerű dallammotívumok felismerése 

kézjelről, színes kottáról, betűkottáról, 

kottaképről. Dallamok irányának, 

mozgásának követése, érzékelése. 

pontosságának 

fejlesztése.  

Figyelemfejlesztés. 
Motoros és auditív 
emlékezet 
fejlesztése.  
Vizuális kultúra:  

érzelmek, 
események leírása, a 
leírás alapján kép 
készítése különféle 
technikákkal. 
Ritmushangszerek 
készítése. 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek  

Kapcsolódási 

pontok  

2.1 Befogadói 
kompetenciák fejlesztése 

Egyszerűbb dallampárok összehasonlító 

megfigyelése: azonosság, hasonlóság, 

különbözőség. Dallamsorok elemzése, 

összehasonlítása, jelölése. Dalok 

felismerése rövid zenei részlet alapján. 

 

2.2 Zenehallgatás 

Környezetünk hangjai. 
Hangszerek hangzása, zenei 
hangok. 
Egyidejű hangzások. 

Kórusok hangzása. 

A tanult dalok 

különböző stílusú 

(klasszikus, népzenei, 

könny zenei) 

feldolgozásai. Részletek 

zenés mesékből, 

cselekményes 

zeneművekből, 

klasszikus zenei 

művekből. 

A többször hallott, meghallgatott zenei 

részletek felismerése. A zenehallgatás 

tanult szabályainak a betartása. 

Kezdetben rövid ideig tartó, később 

egyre hosszabb zenei  

részletek irányított figyelem 

meghallgatása, elemzése.  

Hangszerek hangjának felismerése, több 

hangszer egyidejű hangzásának 

felismerése. 

Kórusok hangjának, hangzásának 

megfigyelése. 

A hangzás különbségeinek megfigyelése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  
Ritmussor, dallamsor. Dallampár. Kellemes és kellemetlen 

hangzás. Hangszer, kórus. Zenés mese. Megfigyelési szempont. 

A fejlesztés várt 

eredményei a negyedik 

évfolyam végére 

Kulturált, esztétikus közös és egyéni éneklés.  

Az éneklési kedv és énekbátorság erősödése.  

Énekhang, éneklési kedv fejlődése, részvétel a különféle éneklési 
játékokban, gyakorlatokban.  
Ismeretek a tanult dalok kapcsán (tartalom, hangulat, szerkezet).  

Dalcsokor összeállítása, kedvenc dalok választása.  

Képesség a hallás utáni daltanulásra.  

Részvétel kánonéneklésben. Muzikalitás, zenei hallás fejlődése.  

A zenei kreativitás fejlődése.  

Aktív részvétel a ritmikai, dallami és mozgásos improvizációkban.  

Az örömteli zenélés képességének átélése.  



 

 

Növekvő játékbátorság a zenei folyamatok mozgásos ábrázolása 

terén. 

Ritmusok felismerése, írása-olvasása, pontos 
megszólaltatása.     
A ritmusérzék fejlődése, aktív részvétel a ritmikus 
játékokban, gyakorlatokban. 
A tanult kották felismerése, olvasása, dallamok éneklése kották 

segítségével.  

Az írásbeli feladatok pontos kivitelezése tanári segítségnyújtás 

mellett. 

Egyre nagyobb fokú önállóság a zenei írás-olvasás terén. 

A zenei hallás, a zenei memória, a muzikalitás fejlődése.  

A többször hallott hangok, hangzások felismerése.  

Dalok felismerése jellemző részleteik alapján.  

A tanult hangszerek, kórusok hangjának, hangzásának 

felismerése, többszöri meghallgatás után.  

Zenei részletek irányított figyelem hallgatása.  

Aktív befogadás, érzelmi átélés. 

Az ötödik évfolyamba lépés minimum követelményei: 

 Kulturált, esztétikus közös és egyéni éneklés. 

 Az éneklési kedv és énekbátorság erősödése. 

 Énekhang, éneklési kedv fejlődése, részvétel a különféle éneklési játékokban, 

gyakorlatokban. 

 Ismeretek a tanult dalok kapcsán (tartalom, hangulat). 

 Dalcsokor összeállítása, kedvenc dalok választása. 

 Képesség a hallás utáni daltanulásra. 

 Részvétel kánonéneklésben irányítással.  

 Muzikalitás, zenei hallás fejlődése. 

 A zenei kreativitás fejlődése. 

 Aktív részvétel a ritmikai, dallami és mozgásos improvizációkban. 

 Az örömteli zenélés képességének átélése. 

 Növekvő játékbátorság a zenei folyamatok mozgásos ábrázolása terén.  

 Ritmusok felismerése, írása-olvasása segítséggel. 

 A ritmusérzék fejlődése, aktív részvétel a ritmikus játékokban, gyakorlatokban.  

 A tanult kották felismerése irányítással. 

 Az írásbeli feladatok kivitelezése tanári segítségnyújtás mellett.  

 A zenei hallás, a zenei memória, a muzikalitás fejlődése. 

 A többször hallott hangok, hangzások felismerése.  

 Dalok felismerése jellemző részleteik alapján. 

 A tanult hangszerek, hangzásának felismerése, többszöri meghallgatás után. 

 Zenei részletek irányított figyelmű hallgatása. 

 Aktív befogadás, érzelmi átélés. 

  



 

 

Testnevelés és sport  

3–4. évfolyam 

A 3–4. évfolyamon a testnevelés és sport tantárgy fő célja a mozgásformák elsajátíttatása, a mozgás 

örömének megélése, az egészséges életmódra nevelés. Az erő, az állóképesség, a gyorsaság és az 

ügyesség növelése, a motoros, kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése az ismeretek 

koncentrikus bővítésével együtt történik.  

Fokozott figyelmet kell fordítani az esetleges testtartásbeli rendellenességek és a mozgásos 

ügyetlenség korrekciójára. A közösségi mozgásformák során a kooperáció, a sportszerűség alapjainak 

megteremtése, a gyermek és szociális környezete számára egyaránt kedvező attitűdök kialakítása a 

feladat.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Motoros képességfejlesztés –

edzettség, fittség 

Órakeret 

70 óra (folyamatos) 

Előzetes tudás 

Vezényszóra, bemutatás után és /vagy segítséggel szökdelések, 

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

körzés végrehajtása. Irányítás mellett egyszerű kétütemű 

gyakorlatok kivitelezése. Alapvető tartásos helyzetek felvétele. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A motoros képességek fejlesztése. 

A tanulók mozgásképességének és fittségének növelése 

(eszközökkel és azok nélkül). 

A vázizomzat erősítése és nyújtása egyszerű, gimnasztikai 

gyakorlatokkal. 

Biomechanikailag helyes testtartás kialakítása és fenntartása.  

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

mozgatórendszer fejlődésének elősegítése. 

Egészséges testi fejlődés támogatása. 

Mozgásműveltség kialakítása és fejlesztése.  

Motorikus képességek fejlesztése. 

Mozgásigény felkeltése és fenntartása. 

Képességfejlesztési fókuszok: saját test mozgásszabályozásának 

képessége; mozgásos alapformák végrehajtásának képessége; 

mozgáskoordinációs képesség; erőkifejtés és szabályozás 

képessége. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási 

pontok 

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: 

csípőhöz, mellkashoz, vállhoz, térdhez. 

Fogásmódok: alsó-és felsőfogás, 

Matematika: 

szerialitás és 

relációk, számlálás. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Viszonyszavak.Az 

anyanyelv kifejező, 

informáló, felhívó 



 

 

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,  

funkcióinak 

alkalmazása közlés, 

megbeszélés, 

rábeszélés 

formáiban. 

Környezetismeret: 

egészséges életmód, 

testi higiéné, önálló 

öltözés, vetkőzés. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási 

pontok 

Torna 
szökdelések, ugrások, rugózások, összetett 

törzsmozgások. 

Négy-nyolc ütemű szabadgyakorlatok. 

Ének-zene; dráma és 

tánc: ritmikus 

mozgások zenére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

törzsemelés és - döntés, bokafogás, hintázás (bölcső), malomkörzés, 

tölcsérkörzés, ugrókötél, súlyzó, tornabot, buzogány, tornapad, 

zsámoly. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás Órakeret 70 óra 

(folyamatos) 

Előzetes tudás 

A biztonsági szabályok betartása. 

Kialakult testtérkép, iram- és irányérzékelés mozgás közben.  

A tanult gyakorlatok végrehajtása irányítás mellett. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hely- és helyzetváltoztató mozgásformák kialakítása. 

A pszichikus funkciók (figyelem, emlékezet, gondolkodás) és 

gondolkodási műveletek (összehasonlítás, konkretizálás, 

differenciálás) fejlesztése. 

Koordinációs képesség, mozgástanulási, mozgásszabályozó, 

mozgásalkalmazkodó, egyensúlyozó képesség, valamint az adekvát 

reakciók, a ritmus és a téri tájékozódó képesség fejlesztése. 

Természetes mozgásformák alkalmazása, gyakorlása, 

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

a gyermektáncban. 

Vízi biztonság megteremtése. 

Képességfejlesztési fókuszok: pontos reakciók szóbeli instrukciókra; 

döntésképesség; szociális képességek; testhelyzet-érzékelési 

képesség. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

2.1. Szenzomotoros 

koordináció 

Szem-kéz koordinációs játékok, 

versenyfeladatok pl. szappanbuborék 

elkapása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Szövegértés-



 

 

2.2. 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. 

szövegalkotás szóban. 

Az anyanyelv 

kifejező, informáló, 

felhívó funkcióinak 

alkalmazása közlés, 

megbeszélés, 

rábeszélés formáiban. 

Környezetismeret: 

testrészek, higiénés 

szokások, öltözés-

vetkőzés. 

2.3. Torna Támaszgyakorlatok talajon, padon, 

tornaszekrényen. 

Guruló átfordulás előre-hátra. 

Gyűrűn és bordásfalon függő gyakorlatok. 

Egyensúly-gyakorlatok. 

2.4. 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 

elemeinekgyakorlása. 

Kislabdahajítás állóhelyből és 

keresztlépéssel. 

Különféle méretű és súlyú labdák célba 

juttatása különféle módokon. 

2.5. Úszás Légzőgyakorlatok, siklás, lebegés, vízbe 

ugrás, merülés –felügyelettel. 
 

Kulcsfogalmak/ 

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. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Játék Órakeret 

70 óra (folyamatos) 

Előzetes tudás 
A játékszabályok fontosságának felismerése és elismerése. 

Labdakezelés elemei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás iránti 

igény megalapozása. 

Fizikai erőnlét, állóképesség kialakítása/fenntartása. 

Csapatszellemre, sportszerűségre nevelés. 

Játékszabályok által az elemi döntésképesség és szabálytudat 



 

 

kialakítása. 

Együttműködés, kooperáció elősegítése. 

Siker és kudarc elviselésének képessége. 

Versenyszellem kialakítása és fenntartása. 

Képességfejlesztési fókuszok: társakra figyelés, együttműködés; 

szabálykövetés, szabálytartás; kudarc és győzelem sportszerű 

megélése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

3.1. 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 

Egyénileg, párban, csoportban 

végezhető játékok elsajátítása 

szerrel és /vagy 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.  

Magyar nyelv és irodalom: 

Az anyanyelv kifejező, 

informáló, felhívó 

funkcióinak alkalmazása 

közlés, megbeszélés, 

rábeszélés formáiban. 

Népi gyermekjátékok – 

népmesék, mondókák, 

népdalok, kiszámolók. 

Környezetismeret: 

egészséges életmód, testi 

higiéné, önálló öltözés, 

vetkőzés. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

3.2. Futáson alapuló 

játékok 

Futó- és fogójátékok 

taktikai elemekkel 

Sor- és váltóversenyek 

3.3. Népi gyermekjátékok 

3.4. Küzdősportok elemei 

Élményszerűség és öröm 

érzékeltetése a társas 

játéktevékenységben. 

Személyes és társas folyamatok 

megélése. 

A konfliktuskezelés elemi szintű 

ismerete és gyakorlata. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Játékok neve, szabály, védekezés, támadás, védő, támadó, 

cselezés, célba dobás, labdavezetés, kikerülés, átvétel. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4. Versenyzés Órakeret 

50 óra (folyamatos) 

Előzetes tudás 

A versenyek szabályainak ismerete és betartása. 

A versenyfeladatok nevének ismerete. 

Saját és társak testi épségének védelme. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanulók képessé tétele egyszerűsített szabályokkal zajló 

versenyzésre sor- és váltóversenyek és egyszerűsített sportági 



 

 

versenyek esetében.  

A sportoló, mint példakép megjelenítése. 

Képességfejlesztési fókuszok: szabálykövetés, szabálytartás; 

önellenőrzés; kudarctűrés; győzelem sportszerű megélése; 

egészséges versenyszellem; szociális kompetenciák; 

kooperáció; koordináció; döntési és reagáló képesség. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

4.1. Futó, ugró és 

akadályversenyek  

Sorversenyek 

Váltóversenyek 

Futóverseny 

Ugróiskola 

Kötélugrás-verseny 

4.2. Labdás versenyek 

Kosárra dobó verseny 

Labdavezetési verseny 

Kidobójáték 

Kézi és röplabda 

alapmozgásaiból 

összeállított versenyek 

Labdarúgás alapjai – 

kapura rúgó verseny 

Egyszerűsített sportági versenyek 

végrehajtása egyszerűsített 

szabályokkal. 

Sor- és váltóversenyek szabályinak 

megismerése és betartása.  

Egyszerűsített sportági versenyek 

megismerése és végrehajtása az 

írott és íratlan sportszerűségi 

szabályok betartásával. 

Sportszerűség fogalmi jelentésének 

és gyakorlatának megismerése. 

A sportoló mint példakép 

elfogadása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

viszonyszavak; a 

versenyekhez, 

sporthoz kapcsolódó 

szakkifejezések 

tartalma, 

szókincsbővítés. 

Környezetismeret: 

egészséges életmód. 

4.3. A sportági versenyek 

alapjai A versenyfeladatok, 

labda és labda nélküli 

sportági versenyek egyre 

nehezítettebb formái, 

közelítve a valódi sportági 

versenyekhez. 

  

Kulcsfogalmak/ 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. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

5. Prevenció, életvezetés, 

egészségfejlesztés 

Órakeret 

35 óra (folyamatos) 

Előzetes tudás A testi-lelki egészség alapjainak mindennapi gyakorlata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Egészségfejlesztő mozgásos tevékenységformákra nevelés. 

Relaxációs gyakorlatok, mint az önsegítés eszközeinek 

tudatosítása. 



 

 

Higiénés ismeretek tudatos alkalmazására nevelés. 

A szabad levegőn végzett sportok egészségmegőrző 

szerepének felismertetése. 

A könnyített testnevelés individuális lehetőségének 

megteremtése.  

A tanulók betegségtudatának, félénkségének, esetleges 

gátlásainak mérséklése, oldása egyéni sikerhez juttatással. 

A tanulók meggyőzése a baleset-megelőzés fontosságáról, a 

bekövetkezett baleset esetén a teendők tudatosítása. 

Képességfejlesztési fókuszok: egészségtudatosság; 

mozgásigény; döntésképesség; a körülményekhez való 

alkalmazkodás; a természet szeretete, óvása a gyermekek 

szintjén. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

5.1. 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. 

Ének-zene:  

relaxációs zenék, 

zenehallgatás. 

Környezetismeret:  

egészséges 

táplálkozás, kellő 

időtartamú alvás 

szerepe, tisztálkodási 

szokások; napirend. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

gyermekirodalmi 

alkotások az 

egészség-betegség 

témaköréből. 

5.2. 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). 

Úszás természetes vizekben – csak 

engedélyezett és kijelölt helyen. 

5.3. 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. 

Kulcsfogalmak/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. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

6. Tánc Órakeret 

29 óra (folyamatos) 

Előzetes tudás 
Beszédértés, imitációs képesség. 

A gyakorlatok végrehajtásához szükséges mozgásállapot. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Csoportos játék- és megjelenítőképesség fejlesztése. 

Rögtönzés és együttműködés képességének kialakítása. 

A fizikai képességek fejlesztésével a koordináció és 

koncentráció fejlesztése. 

A mozgásnyelv megalapozása és fejlesztése. 

Az egyensúlyi viszonyokon keresztül a kontaktusteremtés 

lehetőségének kialakítása a tér tárgyaival, illetve páros 

gyakorlatokban. 

Testtudat, mozgás, mozdulatlanság érzékelésének fejlesztése. 

Térbeli alkalmazkodás fejlesztése. 

Lateralitás és szerialitás kialakítása, illetve fejlesztése. 

A fizikai képességek fejlesztésével a koordináció és 

koncentráció fejlesztése. 

Metrum, tempó, ritmus érzékelése képességének fejlesztése. 

Helyes testtartás kialakítása és automatizálása. 

Az együttmozgás élményének megtapasztaltatása. 

Törekvés az egyensúlyi viszonyokon keresztül a 

kontaktusteremtés lehetőségének kialakítására. 

A pozitív önértékelés és reakcióképesség növelése.  

Népi mozgásos gyermekjátékok megismertetése. 

Érzelmek elemi szintű kifejezésének képessége, 

gesztusokkal, mozdulatokkal. 

Képességfejlesztési fókuszok: testhelyzet és változásai; 

pontos megfigyelésre törekvés; járás, ugrás egyensúlyának 

megtartása; mozgás sebességének és irányának érzékelése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

6.1. Mozgás-narráció 

Mozgásos dramatikus 

játékok 

6.2. Tematikus mozgások 

6.3. Népi gyermekjátékok, a 

népi tánc elemei 

Kézjátékok. 

Közös cselekvés tanári narrációra. 

Közös cselekvés tanulói narrációra. 

Induló, megálló, gyorsító, lassító 

gyakorlatok. 

Testtudat, mozgás, mozdulatlanság 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

dramatizálás. 

Ének-zene: 

zenehallgatás, 

népzene, 



 

 

Fiú és lány szerepek a 

táncban 

érzékelése. 

Érzelmek kifejezése 

nagymozgásokkal, tánclépésekkel. 

Egyszerű lépésekből álló karikázók, 

körtáncok. 

Metrum, tempó, ritmus érzékelése. 

gyermekdalok. 

Kulcsfogalmak/ 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. 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus végén 

A tanuló képes 

felismerni és használni a legfontosabb kézi- és 

tornaszereket, 

vezényszóra egyszerű mozgás/mozgássor végrehajtására, 

tartáshelyzetek felvételére, 

- irány, ütem tartására, 

– labdával irányított dobások, rúgások kivitelezésére, 

– a játékszabályok betartására, 

– aktív részvételre a közös játékokban, 

– a gyakorolt mozgáselemek, sportágak szabad térben, 

más körülmények közötti alkalmazására, 

– teste és ruházata tisztán tartására, 

– a minőségi ételek felismerésére, 

– egyszerű relaxációs gyakorlatok irányítás melletti 

elvégzésére, 

– egyszerű tánclépés utánzására bemutatás után és/vagy 

szóbeli instrukció alapján, 

– gyors indulásokra, irány- és iramváltásokra játék és 

körtánc során. 

 

  



 

 

Informatika 

3–4. évfolyam  

A 21. század iskolarendszere a nevelés-oktatás során az enyhén értelmi fogyatékos 

gyermekeket is felkészíti az információs kor kihívásaira. A tantárgy célja az informatikai 

műveltségterület elemeinek elsajátítása, készségek, képességek fejlesztése, az informatikai 

tudás alkalmazása más műveltségi területekben. Ennek során az informatikai szemlélet 

kialakítása annak érdekében, hogy a tanulók ismereteiket hasznosítani tudják a mindennapi 

életben, és csökkenjen az informatikai eszközök használatával a földrajzi elhelyezkedésből, 

a lehetőségek különbözőségéből, a fogyatékosságból ered hátrány, növekedjenek a tanulók 

esélyei. 

A tantárgy tanítása során a fókusz arra helyeződik, hogy az enyhén értelmi 

fogyatékos tanulót egyéni képességeinek figyelembe vételével az életvitele alakításához 

szükséges információkhoz és azok alkalmazásához tudjuk hozzásegíteni, továbbá olyan 

praktikus készségek, képességek fejlesztésére, amelyek a tárgyi ismeretszerzés mellett a 

tudás mindenkori frissítésének, ezzel az élethosszig tartó tanulásnak a feltételei. A nevelési-

oktatási folyamatban a tanulók alapvető ismereteket szereznek az információs 

technológiákról, az információszerzés jogi és etikai szabályairól. 

A tantárgy feladata a tanulók motiválása, érdeklődésük felkeltése és a tantárgy iránti 

pozitív attitűd kialakítása változatos tevékenységekkel, tapasztalati úton. A tanulók a 

közvetlen környezet jeleit, üzenettartalmát értelmezve és megjelenítve jutnak el az 

információszerzés, feldolgozás, tárolás és átadás technikáinak elsajátításához – mindvégig 

a gyermeki kíváncsiságra építve. A tanulók tevékenységek és a tapasztalatok megosztása és 

megbeszélése során jutnak el a hétköznapi algoritmusokban el forduló adatok olvasásához, 

rendezéséhez.  

A digitális adatbázis-rendszerek és az oktatóprogramok célirányos használata során 

az önértékelési képességeik fejlődnek, a társak munkájának értékelése során a kulturált 

véleményformálás gyakorlására nyílik lehetőség, a tanulók készségeket szereznek az 

együttműködés megvalósításához és az egymás iránti tolerancia kialakulásához. A tantárgy 

fókuszál a könyvtárhasználat megismertetésére, a különböző médiumok elérésére, a 

tanuláshoz és közhasznú tájékozódáshoz szükséges ismeretanyag szelekciójára és 

feldolgozásának lehetőségeire. Figyelmet fordít az öncélú és túlzott informatikai 

eszközhasználat egészségkárosító, személyiségromboló hatásának elemzésére, a veszélyek 

felismertetésére.  

A tantárgyat tanítónak az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelése során a 

legfőbb feladata az információs és kommunikációs kultúra alapjainak közvetítése a 

gyermekek felé. Az IKT-eszközök széleskörű ismerete, használni tudása motiválja és 

képessé teszi a tanulót az önálló ismeretszerzésre a közös és az egyéni munkában egyaránt. 

Az IKT-eszközök használata közben fejlődik a tanulók verbális, nonverbális és 

elektronikus kommunikációs képessége. Az anyanyelvi kommunikációval szoros 

kapcsolatban gyakorolhatja a beszédértést, az „él beszéd”, az „írott beszéd” formáit. 



 

 

Az informatika tanulása során előforduló idegen szavak helyes kiejtése és 

tartalmának megértése során fejlődik figyelme, hallási észlelése, emlékezete, bővül 

szókincse. A funkcionális képességek fejlesztése mellett a matematikai kompetenciák közül 

a problémamegoldó gondolkodás, algoritmizálás, szabálytudat fejleszthet és 

gyakoroltatható. Az informatikai nevelés segíti az egészségvédelmi szokások helyes 

normáinak kialakulását, fejleszti a kapcsolatteremtés, kapcsolattartás képességét. 

Az informatika tantárgy sajátos fejlesztési célja e szakaszban elsősorban a sérült 

megismerési képességek korrigálása. Annak ki- és felhasználása, hogy a tantárgy kiválóan 

alkalmas a percepciós hibák kialakulásának megelőzésére, a szerialitás, a finommotorikai 

készségek fejlesztésére, az emlékezet sérülésének kompenzálására. A tantárgyi fejlesztés 

során az alsó tagozatban történik a tanulók intellektuális kompetenciáinak, algoritmizáló és 

tervez készségének, valamint problémamegoldó gondolkodásának alapozása, a megfigyelő, 

analizáló, rendszerez képességük fejlesztése.  

3. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

1. Informatikai eszközök használata  Órakere

t  

3 óra  

Előzetes tudás  Egyszerű utasítások végrehajtása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Érdeklődés felkeltése a tantárgy iránt.  

A használt alkalmazások kezelésének megismertetése.  

Alapszint jártasság kialakítása az adott informatikai eszközök 

kezelésében.  

A tanulók informatikai szemléletének alapozása.  

Életkornak megfelel játékok, oktató és fejleszt programok 

használata. Szem- és kézkoordináció, iránytartás, finommotorika, 

taktilis, vizuális, akusztikus észlelés, perceptív, fogalomalkotó-, 

analógiás gondolkodás, kommunikációs készség, szándékos 

figyelem fejlesztése.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek  

Kapcsolódási 

pontok  

1.1. Interaktív 

kapcsolattartás eszközei.  

Alapvető informatikai 

eszközök. Balesetvédelmi 

és egészségügyi előírások.  
Használt informatikai 
alapfogalmak.  

A számítógép részei és 

működtetésük: egér 

funkciói, billentyűzet 

funkciói, főbb részei.  

Ismert „felhasználóbarát” 

készségfejlesztő, játék-, 

didaktikai célú szoftverek.  

A számítógép részeinek (gépház, képernyő, 

billentyűzet, egér) megismerése.  

Ismerkedés a számítógépek használatának 

balesetvédelmi és egészségügyi előírásaival, 

a számítógépek üzemeltetési rendjével. 

Információ befogadása, fogalmak 

megjegyzése. 

Egér használata: húzás és kattintás.  

Ismerkedés a betű - és számbillentyűkkel. 

Funkcióbillentyűk megismerése:  

enter - és iránybillentyűk (kurzorvezérlők) 

használata.  

Magyar nyelv és 
irodalom: 
kommunikáció. 
Vizuális kultúra: 
színek, formák, 
nagyságok, esztétika. 
Matematika: 
tájékozódás térben és 
időben, viszonylatok. 
Környezetismeret: 
balesetvédelem, 
egészségvédelem.  



 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  
Számítógép, gépház, képernyő, billentyűzet, egér, program, húzás, 

kattintás, enter, irány. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

2. Alkalmazói ismeretek  Órakeret  

11 óra  

Előzetes tudás  
Önfegyelem, motiváltság, érdeklődés, finommotorika, szem-kéz 

koordinációs képességének megalapozottsága.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Egyszer rajzoló és szövegszerkesztő program megismertetése és 

használata. Vizuális, akusztikus észlelés, érzékelés és a 

finommotorikai képesség továbbfejlesztése. 

Perceptív fogalomalkotó, analógiás gondolkodási képesség 

fejlesztése (minták lekövetése).  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek  

Kapcsolódási 

pontok  

2.1. Írott és audiovizuális 
dokumentumok elektronikus 
létrehozása  
 Egyszerű grafikus és 

szöveges  

felület rajzoló- és 

szövegszerkesztő 

programokban.  

Grafikus felület eszközkészletének 

megismerése. Ábrák kiszínezése.  

Személyhez kötődő egyszerű ábrák, rajzok 

készítése. Kétkezes gépelést tanító program 

megismerése és folyamatos használata.  

Magyar nyelv és 
irodalom:  

kommunikáció.  

Vizuális kultúra: 

színek, formák, 

esztétika.  

Matematika:  

tájékozódás síkban, 
viszonylatok.  
Technika, életvitel és 

gyakorlat: közvetlen 

környezet 

megismerése.  

2.2. Adatkezelés, 

adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 

Adatgyűjtés, értelmezés.  

Közhasznú információk.  

Adatok gyűjtése, értelmezése. Közvetlen 

környezetben található közhasznú 

információforrások felfedezése, 

megismerése.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  
Rajzolóprogram, szövegszerkesztő program, rajzeszköz, szöveg, 

ábra, információ, adat, irány. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel 

és módszerekkel  

Órakeret  

12 óra  

Előzetes tudás  

Alkalmazható tájékozódási és sorbarendezési képesség. 

Spontán próbálkozások cselekvésekben.  

Mobilizálható adottságok az algoritmusok felismerésében.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az időbeli tájékozódás fejlesztése a mindennapi életben 
előforduló helyzetek sorrendiségének megfigyelése során.  
Jelek, szimbólumok értelmezése.  

Kognitív eljárások kipróbálása a cél eléréséhez, 

problémamegoldó képesség fejlesztése. 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek  

Kapcsolódási 

pontok  



 

 

3.1. A probléma 

megoldásához szükséges 

módszerek és eszközök. 

Információ megjelenési 

formái: jelek, szimbólumok.  

 Teknőcgrafika, 

irányjátékok.  

Részvétel a tanteremben szervezett 

irányjátékokban.  

Mindennapi cselekvések utasítási 

sorrendjének felsorolása, sorrendbe állítása.  

Események képsorainak sorba rendezése.  

Képolvasás és beszéd pontos értelmezése.  

Spontán szimbolikus kommunikáció 

gyakorlása.  

Gyermekek által ismert jelek összegyűjtése.  

Szimbólumok felfedezése a közvetlen 

környezetben.  

Problémamegoldás próbálkozással.  

Matematika:  

sorrendiség.  

Magyar nyelv és 

irodalom:  

verbális kifejez 

képesség.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: napirend.  

Vizuális kultúra:  

vizuális megjelenítés.  

Testnevelés és sport:  

mozgásos 

kommunikáció.  

3.2. Algoritmizálás (és 
adatmodellezés) 
Algoritmusok adatai.  

Adatbázisok  

Egyszerű algoritmusok használata 

informatikai környezetben 

számítógépen.  

Irányok, útvonalak követése. Egyszer 

algoritmusok felismerése, 

megfogalmazása, végrehajtása. Adatok 

gyűjtése, értelmezése, feldolgozása 

segítséggel. Néhány mindennapi adatbázis 

megismerése.  

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  
Szimbólum, jel, napirend, sorrend, adatbázis.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

4. Infokommunikáció, információs 

társadalom  

Órakeret  

6 óra  

Előzetes tudás  
Tájékozottság a tanuló által eddig megismert informatikai 

eszközökről.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az infokommunikációt segít különféle eszközök bemutatása és 
lehetőségeik megismertetése.  

Informatikai szemlélet formázása. Gyermeki alkotó fantázia, 

tájékozottság fejlesztése.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek  

Kapcsolódási pontok 

4.1. Információkeresés, 

információközlési 

rendszerek Gyermekeknek 

készített weblapok. 

A számítógépes technika  

felhasználása információkeresésre, 

ismeretek szerzésére tanári segítséggel.  

Magyar nyelv és 
irodalom:  
szövegértés, olvasás, 

kommunikáció.  

Matematika:  

problémamegoldó 

gondolkodás 

4.2. Az információs 
technológián alapuló 
kommunikációs formák  
Lehetőségek és kockázatok 

az infokommunikáció során. 

Az informatika eszközrendszere alapvető 

használatának gyakorlása.  

Eligazodás a logikai rendben meglévő 

információforrások között, használatuk 

megtanulása, szokások elsajátítása. 

4.3. Médiainformatika  

Iskolai weboldal, blog.  

Tájékozottság a gyermekek számára 

készített legális felületeken.  

Lehetőleg felnőtt segítségével. 

4.4. Az információkezelés 

jogi és etikai vonatkozásai A 

személyes adatok fogalma. 

Felfedező keresés az életkornak megfelelő 

információhordozókban. Válogatás, 

válogatás magyarázata.  



 

 

Személyes adatok fogalmának 

megismerése.  

Saját adataik megadása.  

4.5. Az e-szolgáltatások 

szerepe és használata 

Gyerekeknek szóló, 

legelterjedtebb 

elektronikus 

szolgáltatások.  

Gyerekeknek szóló, legelterjedtebb 

elektronikus szolgáltatások megismerése 

egyszervolt.hu weboldal, sulinet.hu 

weboldal megkeresése, mesék, zene, 

játékok indítása, futtatása. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  
Média, elektronikus média, információforrás, weblap (www), 

weboldal, blog, személyes adat, e-szolgáltatás, internet. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

5. Könyvtári informatika  Órakeret  

4 óra  

Előzetes tudás  
Az ábécé ismerete. Értő olvasás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A könyvtár mint információforrás megismertetése.  

Könyvtárhasználati műveltség iránti igény felkeltése. Analógiás 

gondolkodás fejlesztése, szabadpolc használatára ösztönzés.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek  

Kapcsolódási 

pontok  

5.1.Könyvtár fogalma, 

szerkezete, felépítése, 

szolgáltatásai 

(hagyományos). 

Az osztálykönyvtár. 

Az iskolai könyvtár. 

A könyvtárhasználat 

szabályai.  

Képes újságok, képeskönyvek nézegetése. 

Könyvespolc rendezése az osztályban 

tanári segítséggel (írók, címek). 

Tartalomjegyzék értelmezése, használata 

tanári útmutatás alapján. Látogatás az 

iskolai könyvtárban. Érdeklődésnek, 

életkori sajátosságnak megfelelő könyv 

kiválasztása. Tájékozódás a betűrendben 

tanári segítséggel.  

Könyvtári viselkedés alapszabályainak  

megismerése, törekvés a betartására.  

Magyar nyelv 

és irodalom: 

ábécé, 

betűrend, 

beszéd, 

olvasás.  

Matematika:  

sorrend. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  
Könyvtár, tartalomjegyzék, szabadpolc, szerző, író, könyvcím, 

ábécé, betűrend, betűrendes keresés.  

Fejlesztés várt  

eredményei a 

harmadik évfolyam 

végén  

A számítógép fő részeinek ismerete, a billentyűzet és az 
egér tanult funkcióinak használata, „kommunikálás” a 
számítógéppel. A tanult informatikai alapfogalmak értése, 
használata. Egyszer grafikus és szöveges felület 
megismerése, használata. A szépség és összhang 
megfigyelése a rajzos modellekben. Motiváció erősödése a 
közhasznú információk gyűjtésében. Cselekvések 
sorrendiségének felismerése, kifejezése, rendezése 
különféle formákban tanári segítséggel.  
Algoritmizáló és problémamegoldó gondolkodási képesség 
alkalmazására törekvés. Több infokommunikációs segít eszköz 
felismerése, használata segítséggel. Játékos oktatóprogramok 
tudatos használata. Az itt szerzett ismeret felhasználása más 
tantárgyakban. Tanár, felnőtt segítségével, irányított kereséssel 
az életkorának, fejlettségének, érdeklődési körének megfelel 



 

 

könyv, újság kiválasztása. Az osztály szabadpolcos 
könyvtárának használata, válogatás az érdeklődésnek 
megfelelően. Tájékozódás az iskola könyvtárában segítséggel.  
Könyvtári viselkedés alapvető szabályainak ismerete, 

gyakorlása, betartása.  

A negyedik évfolyamba lépés minimum követelményei: 

- A számítógép fő részeinek ismerete, a billentyűzet és az egér tanult funkcióinak 

használata, „kommunikálás” a számítógéppel. 

- A tanult informatikai alapfogalmak értése, használata segítséggel. 

- Egyszerű grafikus és szöveges felület megismerése, használata segítséggel.  
- Grafikus önkifejezés segítséggel.  

- A szépségre és összhangra törekvés a rajzos modellekben. 

- Cselekvések sorrendiségének felismerése, kifejezése, rendezése különféle formákban 

tanári segítséggel. 
- Algoritmizáló és problémamegoldó gondolkodási képesség alkalmazására törekvés. 

- Több infokommunikációs segítő eszköz felismerése, használata segítséggel. 
- Életkornak megfelelő, ismert elektronikus média eszközeinek használata tanári 

segítséggel. 

- Játékos oktatóprogramok irányítással történő használata. Az itt szerzett ismeret 

felhasználása más tantárgyakban. 

- Irányított információszerzés az internetről. 

- Tanár, felnőtt segítségével, irányított kereséssel az életkorának, fejlettségének, 

érdeklődési körének megfelelő könyv, újság kiválasztása. 
- Az osztály szabadpolcos könyvtárának használata, válogatás az érdeklődésnek 

megfelelően. 

- Tájékozódás az iskola könyvtárában segítséggel. 

- Könyvtári viselkedés alapvető szabályainak ismerete, gyakorlása, betartása. 

 

4. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

1. Informatikai eszközök használata  Órakeret  

4 óra  

Előzetes tudás  Egyszer utasítások végrehajtása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Érdeklődés felkeltése a tantárgy iránt.  

A használt alkalmazások kezelésének megismertetése.  

Alapszint jártasság kialakítása az adott informatikai eszközök 

kezelésében.  

A tanulók informatikai szemléletének alapozása.  

Életkornak megfelelő játékok, oktató és fejleszt programok 

használata. Szem- és kézkoordináció, iránytartás, finommotorika, 

taktilis, vizuális, akusztikus észlelés, perceptív, fogalomalkotó-, 

analógiás gondolkodás, kommunikációs készség, szándékos 

figyelem fejlesztése.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek  

Kapcsolódási 

pontok  

1.1.Interaktív kapcsolattartás 

eszközei.  

Alapvető informatikai 

A számítógép részeinek (gépház, 

képernyő, billentyűzet, egér) megismerése.  

Ismerkedés a számítógépek használatának 

Magyar nyelv és 
irodalom:  



 

 

eszközök. Balesetvédelmi 

és egészségügyi elő írások.  
Használt informatikai 
alapfogalmak.  
A számítógép részei és 

működtetésük: egér funkciói, 

billentyűzet funkciói, főbb 

részei.  

Ismert „felhasználóbarát” 

készségfejlesztő, játék-, 

didaktikai célú szoftverek.  

balesetvédelmi és egészségügyi 

előírásaival, a számítógépek üzemeltetési 

rendjével. 

Információ befogadása, fogalmak 

megjegyzése. Egér használata: húzás és 

kattintás.  

Ismerkedés a betű- és számbillentyűkkel. 

Funkcióbillentyűk megismerése:  

enter és iránybillentyűk (kurzorvezérlők) 

használata. Adott informatikai eszközök 

kezelése. A megismert alkalmazások 

indítása és futtatása.  

kommunikáció.  

Vizuális kultúra:  
színek, formák, 
nagyságok, esztétika.  
Matematika:  

tájékozódás térben és 
időben, viszonylatok.  
Környezetismeret:  

balesetvédelem, 

egészségvédelem.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  
Számítógép, gépház, képernyő, billentyűzet, egér, program, 

húzás, kattintás, enter, irány. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

2. Alkalmazói ismeretek  Órakeret  

8 óra  

Előzetes tudás  
Önfegyelem, motiváltság, érdeklődés, finommotorika, szem-kéz 

koordinációs képességének megalapozottsága.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Egyszer rajzoló és szövegszerkesztő program megismertetése és 
használata.  
Vizuális, akusztikus észlelés, érzékelés és a finommotorikai 

képesség továbbfejlesztése. 

Perceptív fogalomalkotó, analógiás gondolkodási képesség 

fejlesztése (minták lekövetése).  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek  

Kapcsolódási 

pontok  

2.1. Írott és audiovizuális 
dokumentumok elektronikus 
létrehozása  
Egyszer grafikus és szöveges  
felületrajzoló- és 

szövegszerkesztő 

programokban.  

Grafikus felület eszközkészletének 

megismerése. Ábrák kiszínezése.  
Személyhez kötődő egyszerű ábrák, 
rajzok készítése. Kétkezes gépelést 
tanító program megismerése és 
folyamatos használata.  
Multimédiás programokban az egér 

használata. 

Magyar nyelv és 
irodalom:  

kommunikáció.  

Vizuális kultúra: 

színek, formák, 

esztétika.  

Matematika:  

tájékozódás síkban, 
viszonylatok.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közvetlen 

környezet 

megismerése.  

2.2. Adatkezelés, 

adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 

Adatgyűjtés, értelmezés.  

Közhasznú információk.  

Adatok gyűjtése, értelmezése. Közvetlen 

környezetben található közhasznú 

információforrások felfedezése, 

megismerése.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  Rajzolóprogram, szövegszerkesztő program, rajzeszköz, szöveg, 

ábra, információ, adat, irány. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

3. Problémamegoldás informatikai 

eszközökkel és 

módszerekkel  

Órakeret  

13 óra  

Előzetes tudás  

Alkalmazható tájékozódási és sorbarendezési képesség. 

Spontán próbálkozások cselekvésekben.  

Mobilizálható adottságok az algoritmusok felismerésében.  



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az időbeli tájékozódás fejlesztése a mindennapi életben 
előforduló helyzetek sorrendiségének megfigyelése során.  
Jelek, szimbólumok értelmezése.  

Kognitív eljárások kipróbálása a cél eléréséhez, 

problémamegoldó képesség fejlesztése. 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek  

Kapcsolódási 

pontok 

3.1. A probléma 

megoldásához szükséges 

módszerek és eszközök. 

Információ megjelenési 

formái: jelek, 

szimbólumok.  

Teknőcgrafika, 

irányjátékok.  

Részvétel a tanteremben szervezett 

irányjátékokban.  

Mindennapi cselekvések utasítási 

sorrendjének felsorolása, sorrendbe 

állítása. 
Események képsorainak sorba rendezése.  
Képolvasás és beszéd pontos értelmezése.  

Spontán szimbolikus kommunikáció 

gyakorlása.  

Gyermekek által ismert jelek 

összegyűjtése.  

Szimbólumok felfedezése a közvetlen 

környezetben.  

Problémamegoldás próbálkozással.  

Matematika:  

sorrendiség.  

Magyar nyelv és 

irodalom:  

verbális kifejez 

képesség.  

Technika, életvitel 
és gyakorlat:  
napirend.  

Vizuális kultúra:  

vizuális 

megjelenítés.  

Testnevelés és 

sport:  

mozgásos 

kommunikáció.  

3.2. Algoritmizálás (és 

adatmodellezés) 

 Algoritmusok adatai.  

Adatbázisok  

Egyszer algoritmusok használata 

informatikai környezetben 

számítógépen.  

Irányok, útvonalak követése. Egyszerű 

algoritmusok felismerése, 

megfogalmazása, végrehajtása. Adatok 

gyűjtése, értelmezése, feldolgozása 

segítséggel. Néhány mindennapi 

adatbázis megismerése.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  
Szimbólum, jel, napirend, sorrend, adatbázis.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

4. Infokommunikáció, információs társadalom  Órakeret  

7 óra  

Előzetes tudás  
Tájékozottság a tanuló által eddig megismert informatikai 

eszközökről.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az infokommunikációt segítő különféle eszközök bemutatása és 
lehetőségeik megismertetése.  
Informatikai szemlélet formázása. Gyermeki alkotó fantázia, 

tájékozottság fejlesztése.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek  

Kapcsolódási 

pontok  

4.1. Információkeresés, 

információközlési 

rendszerek Gyermekeknek 

készített weblapok.  

A számítógépes technika  

felhasználása információkeresésre, 

ismeretek szerzésére tanári segítséggel.  

Magyar nyelv és 
irodalom:  
szövegértés, olvasás, 

kommunikáció.  

Matematika: 

problémamegoldó 



 

 

4.2. Az információs 
technológián alapuló 
kommunikációs formák  

Lehetőségek és kockázatok 

az infokommunikáció során. 

Az informatika eszközrendszere alapvető 

használatának gyakorlása.  

Eligazodás a logikai rendben meglévő 

információforrások között, használatuk 

megtanulása, szokások elsajátítása.  

gondolkodás.  

4.3. Médiainformatika 

Iskolai weboldal, blog.  

Tájékozottság a gyermekek számára 

készített legális felületeken.  

Lehetőleg felnőtt segítségével 

ismerkedés az iskola weboldalával, 

blogjával, tartalmának megtekintése. 

4.4. Az információkezelés 

jogi és etikai vonatkozásai  

A személyes adatok 

fogalma.  

Felfedez keresés az életkornak  

megfelelő információhordozókban. 

Válogatás, válogatás magyarázata.  

Személyes adatok fogalmának 

megismerése.  

Saját adataik megadása. Információ 

megbízhatóságának és veszélyeinek 

megismerése konkrét példákon keresztül.  

4.5. Az e-szolgáltatások 

szerepe és használata. 

Gyerekeknek szóló 

legelterjedtebb 

elektronikus 

szolgáltatások.  

Gyerekeknek szóló legelterjedtebb 

elektronikus szolgáltatások megismerése 

egyszervolt.hu weboldal, sulinet.hu 

weboldal megkeresése, mesék, zene, 

játékok indítása, futtatása. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  
Média, elektronikus média, információforrás, weblap (www), 

weboldal, blog, személyes adat, e-szolgáltatás, internet  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

5. Könyvtári informatika  Órakeret 

4 óra  

Előzetes tudás  
Az ábécé ismerete. Értő olvasás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A könyvtár, mint információforrás megismertetése.  

Könyvtárhasználati műveltség iránti igény felkeltése. Analógiás 

gondolkodás fejlesztése, szabadpolc használatára ösztönzés.  

Ismeretek  Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek  

Kapcsolódási 

pontok  

Könyvtár fogalma, 

szerkezete, felépítése, 

szolgáltatásai 

(hagyományos). 

Az osztálykönyvtár. 

Az iskolai könyvtár.   

A könyvtárhasználat 

szabályai.  

Képes újságok, képeskönyvek nézegetése.  

Könyvespolc rendezése az osztályban tanári 

segítséggel (írók, címek). Tartalomjegyzék 

értelmezése, használata tanári útmutatás 

alapján. Látogatás az iskolai könyvtárban.  

Érdeklődésnek, életkori sajátosságnak 

megfelelő könyv kiválasztása. 

Tájékozódás a betűrendben tanári 

segítséggel. Könyvtári viselkedés 

alapszabályainak  

megismerése, törekvés a betartására.  

Magyar nyelv és 

irodalom:  

ábécé, betűrend, 

beszéd, olvasás.  

 Matematika:  

sorrend.  



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Könyvtár, tartalomjegyzék, szabadpolc, szerző, író, könyvcím, ábécé, 

betűrend, betűrendes keresés.  

Fejlesztés várt 

eredményei a negyedik 

évfolyam végén  

A számítógép fő részeinek ismerete, a billentyűzet és az egér 
tanult funkcióinak használata, „kommunikálás” a 
számítógéppel.  
A tanult informatikai alapfogalmak értése, használata.  

A sérült funkciók korrigálásának megkezdése.  

Egyszerű grafikus és szöveges felület megismerése, használata.  
Próbálkozás a grafikus önkifejezésben. 
A szépség és összhang megfigyelése a rajzos modellekben. 
Motiváció erősödése a közhasznú információk gyűjtésében.  
Cselekvések sorrendiségének felismerése, kifejezése, rendezése 
különféle formákban tanári segítséggel.  
Algoritmizáló és problémamegoldó gondolkodási képesség 
alkalmazására törekvés.  
Több infokommunikációs segít eszköz felismerése, használata 

segítséggel.  
Életkornak megfelelő, ismert elektronikus média eszközeinek 
használata önállóan vagy segítséggel.  
Játékos oktatóprogramok tudatos használata. Az itt szerzett 

ismeret felhasználása más tantárgyakban.  
Felfedező keresés az életkornak megfelel 
információhordozókban. Irányított információszerzés az 
internetről.  
Tanár, felnőtt segítségével, irányított kereséssel az életkorának, 
fejlettségének, érdeklődési körének megfelelő könyv, újság 
kiválasztása. Az osztály szabadpolcos könyvtárának használata, 
válogatás az érdeklődésnek megfelelően.  

Tájékozódás az iskola könyvtárában segítséggel.  

Könyvtári viselkedés alapvető szabályainak ismerete, 

gyakorlása, betartása.  

Az ötödik évfolyamba lépés minimum követelményei: 

 A számítógép fő részeinek ismerete, a billentyűzet és az egér tanult funkcióinak 

használata, „kommunikálás” a számítógéppel. 

 A tanult informatikai alapfogalmak értése, használata. 

 A sérült funkciók korrigálásának megkezdése. 

 Egyszerű grafikus és szöveges felület megismerése, használata.  
 Próbálkozás irányítással a grafikus önkifejezésben.  

 A szépség és összhang megfigyelése a rajzos modellekben. 

 Motiváció erősödése a közhasznú információk gyűjtésében. 

 Cselekvések sorrendiségének felismerése, kifejezése, rendezése különféle formákban 

tanári segítséggel. 
 Algoritmizáló és problémamegoldó gondolkodási képesség alkalmazására törekvés. 

 Több infokommunikációs segítő eszköz felismerése, használata segítséggel. 
 Életkornak megfelelő, ismert elektronikus média eszközeinek használata önállóan vagy 

segítséggel. 

 Játékos oktatóprogramok tudatos használata. Az itt szerzett ismeret felhasználása más 

tantárgyakban. 

 Felfedező keresés az életkornak megfelelő információhordozókban. 

 Irányított információszerzés az internetről. 



 

 

 Tanár, felnőtt segítségével, irányított kereséssel az életkorának, fejlettségének, érdeklődési 

körének megfelelő könyv, újság kiválasztása. 

 Az osztály szabadpolcos könyvtárának használata, válogatás az érdeklődésnek 

megfelelően. 

 Tájékozódás az iskola könyvtárában segítséggel. 

 Könyvtári viselkedés alapvető szabályainak ismerete, gyakorlása, betartása. 

  



 

 

19.2 Értékelési szempontok a tanulásban akadályozottak alsó 

tagozatán 

Magatartás 

Beilleszkedés, szabálytartás 

 Nagyszerűen beilleszkedik, a szabályokkal azonosul. 

 Jól beilleszkedik, a szabályokat követi. 

 Segítséggel beilleszkedik, a szabályokat igyekszik betartani. 

 Nehezen illeszkedik be, vét a szabályok ellen. 

Társaihoz való viszony 

 Társainak önként segít. 

 Társainak segít. 

 Társaival szemben visszahúzódó, közönyös. 

 Társaival kötekedő, durva. 

Viselkedés 

 Viselkedése mintaszerű. 

 Viselkedése nyugodt, alkalmazkodó, jó irányba befolyásolható. 

 Viselkedése visszahúzódó, passzív, szélsőséges, nehezen befolyásolható jó irányba. 

 Féktelen, öntörvényű, igen nehezen befolyásolható jó irányba. 

Egyéb: jó szándékú, rendbontó, kiegyensúlyozott, indulatos, barátságos, barátságtalan, derűs, 

virgonc, figyelmes, tiszteletlen, csendes, nagyhangú, jószívű, önző, segítőkész, türelmetlen, 

megértő, rosszalkodó 

Szorgalom 

Közösségi munkában való részvétel 

 Szívesen vesz részt közösségi munkában. 

 Részt vesz közösségi munkában. 

 Közösségi munkába bevonható. 

 Közösségi munkában nem vesz részt. 

Feladattudat: 

 Feladatait becsületesen végzi el. 

 Feladatait teljesíti. 

 Feladatait felületesen végzi el. 

 Feladatait elhanyagolja. 

Iskolalátogatás: 

 Rendszeresen és pontosan jár iskolába. 

 Néha késik. 

 Gyakran késik. 

 Igazolatlanul hiányzik. 

Egyéb: pontos, pontatlan, együttműködő, nem együttműködő, felületes, igyekvő, tevékeny, 

hanyag, érdeklődő, érdektelen, önálló, önállótlan, megbízható, megbízhatatlan, szorgalmas, 

elutasító, hangulatfüggő, kitartó 



 

 

Az 1. osztály értékelése: Mivel a tanulók az 1. évfolyam követelményeit 1 tanévnél hosszabb 

idő alatt teljesítik, értékelésük a következőképpen történik: 

1. tanév: félév Az első évfolyam negyedévének felel meg. 

A tanulók összefüggő szöveges értékelést kapnak, amely kitér 

 a beilleszkedésre, szokásrendszer elsajátítására 

 a társas viselkedésre, 

 önellátásra, önkiszolgálásra, 

 a tanuláshoz szükséges képességterületek jellemzésére, 

 mozgásállapotára, 

 motivációs bázisára és esetleges hátráltató tényezőkre 

évvége Az első évfolyam félévének felel meg. 

A tanulók aláhúzós szöveges értékelést kapnak, szöveges 

minősítéssel. 

magatartás: példás, jó, változó, rossz 

szorgalom: példás, jó, változó, hanyag 

magyar nyelv és irodalom: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, 

megfelelt, felzárkóztatásra szorul 

matematika: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, 

felzárkóztatásra szorul 

környezetismeret: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, 

felzárkóztatásra szorul 

technika, életvitel: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, 

fejlesztésre szorul 

rajz és vizuális kultúra: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, 

megfelelt, fejlesztésre szorul 

testnevelés és sport: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, 

megfelelt, fejlesztésre szorul 

ének-zene: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, 

fejlesztésre szorul 

etika/ hit- és erkölcstan: részt vett 

2. tanév: félév Az 1. évfolyam 3. negyedévének felel meg. 

A tanulók aláhúzós szöveges értékelést kapnak, szöveges 

minősítéssel. 

magatartás: példás, jó, változó, rossz 

szorgalom: példás, jó, változó, hanyag 



 

 

2. osztály 

Tantárgy Évközi értékelés Félévi/év végi értékelés 

Magyar nyelv és irodalom havi szöveges minősítés, 

felmérések százalékos 

értékelése 

kiválóan megfelelt 

aláhúzós értékelés és 

szöveges minősítés 

kiválóan megfelelt 

magyar nyelv és irodalom: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, 

megfelelt, felzárkóztatásra szorul 

matematika: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, 

felzárkóztatásra szorul 

környezetismeret: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, 

felzárkóztatásra szorul 

technika, életvitel: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, fejlesztésre 

szorul 

rajz és vizuális kultúra: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, 

megfelelt, fejlesztésre szorul 

testnevelés és sport: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, 

megfelelt, fejlesztésre szorul 

ének-zene: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, 

fejlesztésre szorul 

etika/ hit- és erkölcstan: részt vett 

évvége Az 1. évfolyam végének felel meg. 

A tanulók aláhúzós szöveges értékelést kapnak, szöveges 

minősítéssel. 

magatartás: példás, jó, változó, rossz 

szorgalom: példás, jó, változó, hanyag 

magyar nyelv és irodalom: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, 

megfelelt, felzárkóztatásra szorul 

matematika: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, 

felzárkóztatásra szorul 

környezetismeret: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, 

felzárkóztatásra szorul 

technika, életvitel: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, 

fejlesztésre szorul 

rajz és vizuális kultúra: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, 

megfelelt, fejlesztésre szorul 

testnevelés és sport: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, 

megfelelt, fejlesztésre szorul 

ének-zene: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, 

fejlesztésre szorul 

etika/ hit- és erkölcstan: részt vett 



 

 

jól megfelelt 

megfelelt 

felzárkóztatásra szorul 

jól megfelelt 

megfelelt 

felzárkóztatásra szorul 

Matematika havi szöveges minősítés, 

felmérések százalékos 

értékelése 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

felzárkóztatásra szorul 

aláhúzós értékelés és 

szöveges minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

felzárkóztatásra szorul 

Környezetismeret havi szöveges minősítés, 

felmérések százalékos 

értékelése 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

felzárkóztatásra szorul 

aláhúzós értékelés és 

szöveges minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

felzárkóztatásra szorul 

Ének-zene havi szöveges minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

aláhúzós értékelés és 

szöveges minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

Vizuális kultúra havi szöveges minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

aláhúzós értékelés és 

szöveges minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 



 

 

Informatika - - 

Etika/hit-és erkölcstan részt vett részt vett 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 

havi szöveges minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

aláhúzós értékelés és 

szöveges minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

Testnevelés és sport havi szöveges minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

aláhúzós értékelés és 

szöveges minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

 

  



 

 

3. osztály 

Tantárgy Évközi értékelés Félévi/év végi értékelés 

Magyar nyelv és irodalom havi szöveges minősítés, 

felmérések százalékos 

értékelése 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

felzárkóztatásra szorul 

aláhúzós értékelés és 

szöveges minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

felzárkóztatásra szorul 

Matematika havi szöveges minősítés, 

felmérések százalékos 

értékelése 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

felzárkóztatásra szorul 

aláhúzós értékelés és 

szöveges minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

felzárkóztatásra szorul 

Környezetismeret havi szöveges minősítés, 

felmérések százalékos 

értékelése 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

felzárkóztatásra szorul 

aláhúzós értékelés és 

szöveges minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

felzárkóztatásra szorul 

Ének-zene havi szöveges minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

aláhúzós értékelés és 

szöveges minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 



 

 

Vizuális kultúra havi szöveges minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

aláhúzós értékelés és 

szöveges minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

Informatika - részt vett 

Etika/hit-és erkölcstan részt vett részt vett 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 

havi szöveges minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

aláhúzós értékelés és 

szöveges minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

Testnevelés és sport havi szöveges minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

aláhúzós értékelés és 

szöveges minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

 

  



 

 

4. osztály 

Tantárgy Évközi értékelés Félévi értékelés Félévi/év végi 

értékelés 

Magyar nyelv és 

irodalom 

havi szöveges 

minősítés, felmérések 

százalékos értékelése 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

felzárkóztatásra 

szorul 

aláhúzós értékelés és 

szöveges minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

felzárkóztatásra 

szorul 

érdemjegy: 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

elégtelen 

Matematika havi szöveges 

minősítés, felmérések 

százalékos értékelése 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

felzárkóztatásra 

szorul 

aláhúzós értékelés és 

szöveges minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

felzárkóztatásra 

szorul 

érdemjegy: 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

elégtelen 

Környezetismeret havi szöveges 

minősítés, felmérések 

százalékos értékelése 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

felzárkóztatásra 

szorul 

aláhúzós értékelés és 

szöveges minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

felzárkóztatásra 

szorul 

érdemjegy: 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

elégtelen 

Ének-zene havi szöveges 

minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

aláhúzós értékelés és 

szöveges minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

szöveges minősítés: 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 



 

 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

fejlesztésre szorul 

 

Vizuális kultúra havi szöveges 

minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

aláhúzós értékelés és 

szöveges minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

szöveges minősítés: 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 

havi szöveges 

minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

aláhúzós értékelés és 

szöveges minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

szöveges minősítés: 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

Informatika havi szöveges 

minősítés, felmérések 

százalékos értékelése 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

felzárkóztatásra 

szorul 

aláhúzós értékelés és 

szöveges minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

szöveges minősítés: 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

Etika/ hit-és 

erkölcstan 

- részt vett részt vett 

Testnevelés és sport havi szöveges 

minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

aláhúzós értékelés és 

szöveges minősítés 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 

szöveges minősítés: 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

fejlesztésre szorul 



 

 

19.3 Tantárgyi követelmények a felső tagozaton 

Magatartás  

Példás (5) a tanuló magatartása, ha 

 minden szempontnak megfelelő, nincs osztályfőnöki figyelmeztetése sem, 

 a viselkedése mindenkor megfelel az iskolai szabályoknak, azokkal azonosul, 

 az iskolai és iskolán kívüli magatartása kifogástalan, társai számára példamutató, 

 a felnőttel szemben tisztelettudó, udvarias, társaival szemben segítőkész, 

 kulturáltan beszél mindenkivel, 

 a közösségbe nagyszerűen beilleszkedik. 

Jó (4) a tanuló magatartása, ha 

 kisebb hiányosságokkal felel meg a szempontsornak, nincs osztályfőnöki intője, 

 az iskolai szabályokat követi, 

 az iskolai és az iskolán kívüli magatartása kiegyensúlyozott, jó, 

 a felnőttel szemben tisztelettudó, társaival a kapcsolata jó, segítő, 

 törekszik a kulturált beszédre, 

 a közösségbe jól beilleszkedik. 

Változó (3) a tanuló magatartása, ha 

 a szempontsornak nem felelt meg folyamatosan, osztályfőnöki intője van, 

 vét az iskolai szabályok ellen, de hibái kijavítására törekszik, 

 iskolai és iskolánk kívüli magatartása problémás, 

 beszéde kifogásolható, 

 a közösségbe segítséggel beilleszkedik. 

Rossz (2) a tanuló magatartása, ha 

 a követelményeknek sorozatosan nem tesz eleget, osztályfőnöki és igazgatói intője van, 

 az iskola házirendjét többször súlyosan megszegi,  

 iskolai és iskolán kívüli magatartása komoly problémát jelent, 

 a felnőttel szemben tiszteletlen, társaival kötekedő, agresszív, társait rossz irányba 

befolyásolja, 

 beszéde goromba, durva, 

 a közösségbe nehezen illeszkedik be.  

A magatartás, a szorgalom értékelésénél maximálisan figyelembe vesszük az önmagához 

képest elért pozitív változást, fejlődést, amelynek szóban és írásban történő dokumentálással 

adhatunk nagyobb hangsúlyt. 

  



 

 

Magatartás 

 Példás (5) Jó (4) Változó (3) Rossz (2) 

1. Aktivitás, 

Példamutatás 

igen jó,  

nagyfokú 

közepes gyenge negatív vagy 

romboló 

2. Közösségi 

célokkal azonosulás, 

érdekeinek 

figyelembevétele, 

munkában való 

részvétel 

igen 

 

élen jár 

ellen nem vét  

 

aktívan részt 

vesz 

ingadozó 

 

közömbös 

szemben áll  

 

érdektelen 

3. Hatása a 

közösségre 

pozitív befolyást nem 

gyakorol 

nem árt negatív 

4. Törődés társaival gondos, 

segítőkész 

segítőkész ingadozó közömbös, gátló 

5.Házirend betartása betartja, arra 

ösztönöz 

betartja, részben tartja be sokat vét ellene 

6.Viselkedés, 

hangnem 

kifogástalan kivánnivalót 

hagy maga 

után 

udvariatlan, 

nyegle 

durva, goromba 

7.Fegyelmezettség nagyfokú megfelelő  gyenge elégtelen 

 

Szorgalom  

Példás (5) a tanuló szorgalma, ha 

 mindig készül, figyel, érdeklődik, tanulmányi munkáját felelősséggel végzi, 

 az órák alatt aktívan dolgozik, nagyfokú önállóságot mutat, 

 önként vállal közösségi munkát, feladatait becsületesen végzi, 

 felszerelése hiánytalan, 

 rendszeresen és pontosan jár iskolába. 

Jó (4) a tanuló szorgalma, ha 

 általában felkészült, kötelességtudata fejlődik, 

 az órai munkába bekapcsolódik, önállóságra törekszik, 

 közösségi munkában részt vesz, a kapott feladatokat szívesen végzi, 

 felszerelése általában rendben van, 

 rendszeresen, néha pontatlanul jár iskolába. 

Változó (3) a tanuló szorgalma, ha 

 felkészültsége nem rendszeres, kötelességeit esetenként elhanyagolja, de 

munkafegyelme lassan javul, 

 órai munkájában nem kitartó, sok segítséget, bíztatást igényel, 

 a segítséget elfogadja, önállósága fejlődik, 



 

 

 közösségi munkába bevonható, feladatvégzése még hullámzó teljesítményt mutat, 

 felszereléséről megfeledkezik,  

 elkésik az iskolából. 

Hanyag (2) a tanuló szorgalma, ha 

 felkészültsége hiányos, kötelességét elmulasztja, munkafegyelme alig javul, 

 órai munkájában figyelmetlen, érdektelen, önállóan alig dolgozik, segítséget nehezen 

fogad el, 

 közösségi munkában ritkán vesz részt, feladatait elhanyagolja, 

 felszerelése hiányos, rendetlen, 

 gyakran késik, igazolatlanul hiányzik. 

 

Szorgalom 

  Példás (5) Jó (4) Változó (3) Rossz (2) 

1. Tanulmányi 

munkája 

igényes figyelmes ingadozó hanyag 

2. Munkavégzés Kitartó, pontos, 

megbízható 

Rendszeres rendszertelen megbízhatatlan 

3. Általános 

tantárgyi 

munkavégzés, 

önálló munkavégzés 

Mindent 

elvégez 

Ösztönzésre 

dolgozik 

önállótlan Feladatait nem 

végzi el 

4.Többféle feladatot 

vállal-e? 

igen keveset ritkán nem 

5.Munkabeosztás-

önellenőrzés, önálló 

munkavégzés 

igen jó jó közepes gyenge vagy 

nincs 

6.Tanórán kívüli 

információk, 

közösségért végzett 

munka 

igen, sokszor rendszertelen előfordul ritkán egyáltalán nem 

 

  



 

 

Magyar nyelv és irodalom 

Az egyéni, a közösségi, a társadalmi kommunikáció alapja a magyar nyelv ismerete és 

használata. A nyelv kultúrát formál, őriz és közvetít. A nyelv az emberi kommunikáció, a 

gondolkodás, a tanulás, az önismeret kibontakozásának közege, előfeltétele és legfőbb 

eszköze. Kulcsszerepe van a kulturális önazonosság, tudatosság és kifejezőképesség, az 

erkölcsi, az esztétikai, a történeti és a kritikai érzék kialakításában. Az anyanyelvi készségek 

birtoklása segíti a társadalom közösségeiben való aktív részvételt. A magyar nyelv és 

irodalom műveltségi területnek meghatározó szerepe van az önálló tanulás kialakításában, az 

önműveléshez szükséges képességek fejlesztésében. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi 

kommunikációhoz szükséges képességek kialakítása, illetve fejlesztése, valamint az ehhez 

elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása. 

A magyar nyelv a tanulás célja és az ismeretszerzés eszköze is. Célja és feladata a 

szókincsfejlesztés és - gazdagítás, a növekvő igényű helyes nyelvhasználat erősítése, a nyelvi 

hátrányok csökkentése, a jövendő tanulmányokhoz szükséges és a felnőtt életben, az 

élethosszig tartó tanulás során használható olvasni és írni tudás (szövegértés és szövegalkotás) 

gondozása és továbbfejlesztése. A kultúrához hozzásegítő, valamint a nemzeti hovatartozás 

érzését növelő anyanyelvi képességeknek, készségeknek a továbbfejlesztése. 

Az irodalmi nevelés feladata az olvasás megszerettetése, az olvasási kedv felkeltése és 

megerősítése. Az irodalmi műveltség megalapozásához felső tagozatban a tantárgy az 

irodalmi élmény nyújtása mellett az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének legfontosabb 

eszköze. Alapvető feladata, hogy a tanulók szövegalkotási tudásának gyarapításával képessé 

váljanak a társadalmi kommunikációra, az önkifejezésre. 

Az alapozásban építeni kell a tanulók tapasztalatszerzésére, a fogalmak tartalmának 

lassú érlelésére, az értelmes és fejlesztő célú gyakoroltatásra. A pedagógus feltérképezi a 

tanulók egyéni fejlesztési szükségleteit. Kellő időt enged a tanulási feladatok pszichológiai 

feltételeinek beéréséhez, és személyre szóló fejlesztéssel és értékeléssel esélyt teremt a sikeres 

iskolai pályafutás, valamint az élethosszig tartó tanulás biztonságos megalapozásához. Az 

eszközszintű olvasás elsajátíttatása, az önkifejező írás megszerettetése, a szóbeli és írásbeli 

kommunikáció eszköztárának megismertetése, használatának megerősítése szintén a tantárgy 

tanításának célja és feladata.. 

A tantárgy feladatai közé tartozik a vizuális észlelés és differenciálás, auditív észlelés 

és differenciálás, fonematikus észlelés, érzékelés, figyelem, gondolkodás, emlékezőképesség, 

analizáló-szintetizáló képesség, ritmus, mozgás, finommotorika és a szem-kéz koordináció 

fejlesztése. A kommunikációs képességek fejlesztése, különféle élethelyzetekben az aktív és 

passzív szókincs-gazdagítás, a kommunikációs helyzetnek megfelelő kulturált nyelvi 

magatartás, viselkedés gyakorlása, továbbá a tanult nyelvi fordulatok alkalmazása tanulási 

helyzetben és a spontán beszédben is. Mindezek során megvalósul az önkorrekciós képesség 

fejlesztése, a hibakeresés, - javítás, a helyesírási problémahelyzetek felismertetése.  

Kiemelt feladat az önismeret erősítése, lehetőséget teremtve a véleménynyilvánításra, 

mások véleményének meghallgatására. A szövegtartalom visszaadásának gyakorlása 

különféle kommunikációs eszközökkel történik, fokozódó önállósággal valósul meg. 



 

 

Az írás eszközszintű használata, a helyesírási készség fejlesztése, továbbá a rendezett 

íráskép kialakítása az egyéni adottságok figyelembe vételével valósul meg.  

Az iskolai oktatás, nevelés a sérülésből, a fogyatékosságból eredő tanulási nehézségek 

leküzdését, a jól működő funkciók továbbfejlődését individualizált programok, terápiák, 

differenciáló pedagógiai eljárások alkalmazásával támogatja. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgyban az ismeretek és a fejlesztési követelmények 

felhasználásánál, továbbá az irodalmi művek feldolgozásánál ajánlott figyelembe venni a 

tanulóközösség összetételét, az írás, olvasás technikájának elsajátításában megjelenő egyéni 

különbségeket, a kommunikációs készség eltérő sajátosságait. 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók vonatkozásában az ismeretszerzési folyamatban 

a saját olvasási élmény, a hallás utáni szövegértés differenciált alkalmazása is lehetséges. Az 

irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése, a táblázatban megjelenő közműveltségi 

tartalmak a Nemzeti alaptanterv alapján kerültek meghatározásra, figyelembe véve a 

kerettantervvel megcélzott tanulókat. érintett. Elsajátításuk, az adott művekkel való 

ismerkedés tanári segítséggel, részletek feldolgozásával is megvalósítható.  

A szöveghű felidézésre ajánlott művek a táblázatokban dőlt szedéssel láthatók. Ezek 

kiválasztásánál is alkalmazható a differenciált követelmény. 

5-8. évfolyam 

A tantárgy fontos szerepet tölt be a nevelési célok elérésében és a kulcskompetenciák 

fejlesztésében. A kulcskompetenciák közül hangsúlyos az anyanyelvi kommunikáció, 

amelynek során a tantárgy tanítási tartalmait felhasználva, az egyéni különbségeket 

figyelembe véve szerepet kell kapnia az önkifejezésnek, a beszédértés és a beszédprodukció 

fejlesztésének. A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése kiemelt szerepet kap, mert 

az önismeret alakításával a tantárgy segíteni tudja a társadalmi beilleszkedést. A hatékony, 

önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyéni képességekhez igazodó ütem és elvárás megjelenik a 

tanítás-tanulás folyamatában.  

Az anyanyelv elsajátításának folyamatában az enyhén értelmi fogyatékos tanulók 

esetében a beszédcentrikusságot kell előtérbe helyezni. A beszédértés és beszédprodukció 

fejlesztése az egyén képességének és beszédállapotának figyelembe vételével történik, a nyelv 

funkcióinak megfelelően. 

A nyelvhasználat kommunikációs értékűvé fejlesztésével a tárgy hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanulók az egyéni képességekhez igazodóan, megfelelő szinten tudják alkalmazni a 

szóbeli és írásbeli kommunikáció eszköztárát az önkifejezéshez, társas érintkezéshez, 

önérvényesítéshez. 

 

A tantárgy sajátos fejlesztési célja a jövendő tanulmányokhoz szükséges és a felnőtt életben 

használható olvasni és írni tudás (szövegértés és szövegalkotás) gondozása és 

továbbfejlesztése, a kultúrához hozzásegítő, valamint a nemzeti hovatartozás érzését növelő 

anyanyelvi képességeknek, készségeknek a továbbfejlesztése, valamint a beszédkultúra, az 

önkifejezést segítő kommunikáció fejlesztése. 



 

 

A hatékony, önálló tanulás technikái az egyéni képességekhez és tanulási stílushoz 

igazodva alakulhatnak ki, felkészítve a tanulót az élethosszig tartó tanulásra. 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében a tanulás tanítása úgy és azért jelenik meg, 

hogy az egyénre szabott motiváció, egyéni tanulási módok feltárása, egyénre szabott 

értékelés, feladatadás segítségével el tudjuk érni az önálló ismeretszerzési képesség fejlődését, 

az egész életen át tartó tanulás elemeinek megismertetését, gyakoroltatását. 

A kulcskompetenciák közül a tantárgyban fokozott figyelem irányul az anyanyelvi 

kommunikációra az önkifejezés erősítése érdekében. Ennek során a hivatali kommunikáció 

gyakoroltatása is sor kerül, támogatva az önálló életvitelre való felkészítést. 

A segítségkérés, segítségnyújtás különböző formáinak megismertetése irodalmi-, 

ismeretterjesztő művekből gyűjtött példákkal történik, a társadalmi beilleszkedés segítésének 

érdekében.



 

 

5. osztály 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása 

Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Tanult beszédtechnikai elemek alkalmazása. Szóban kapott utasítások 

követése. Kialakult verstanulási technika. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A szókincs gyarapítása mellett a meglévő nyelvhasználati zavarok 

korrigálása, csökkentése, megszüntetése. Egyéni képességhez igazodóan: 

a helyes artikuláció, beszédtechnikai elemek alkalmazása, aktív és 

passzív szókincs fejlesztése, a tanult elemek beépítése a társas 

kapcsolatokba. A reproduktív beszéd képességének fejlesztése.  

Képességfejlesztési fókuszok: Kommunikációs képesség: 

szókincsbővítés, kifejezőkészség formai és tartalmi elemei. Percepció: 

verbális és vizuális hang, szó, mondat, szöveg. Vizuális és akusztikus 

figyelem. Emlékezet. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

Beszédtechnika: 

a) a helyes beszédlégzés 

b) megfelelő beszédhang, 

hanglejtés 

c) pontos artikuláció 

d) ritmus, tempó 

e) időtartam 

f) hangsúly, hangerő 

g) szünet 

h) a kommunikáció céljának 

megfelelő beszéd. 

 

Metakommunikáció: 

– mimika,  

– testtartás, 

– távolságtartás 

– tekintet. 

 

Beszéd(meg)értés: 

a) szavak  

b) mondatok  

c) szöveg szintjén. 

 

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. 

Ének-zene: ritmus, 

hangképzés, légvétel. 



 

 

Beszédkészség. 

Kommunikációs helyzet: 

– kapcsolatfelvétel, 

– kapcsolattartás, 

– vélemény- és 

szándéknyilvánítás, 

– vita, 

– kérés, 

– kérdés. 

Vers- és prózamondás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Artikuláció, beszédértés, beszédlégzés, beszélő szándéka, kommunikáció, 

összehasonlítás, csoportosítás, főfogalom, analógia, analízis-szintézis. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasás és az írott szöveg megértése Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás 

Szövegértő olvasás. 

Iskolai könyvtár használata.  

Tanulási technikák használata közvetlen tanári irányítással. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hangos és a néma olvasási technika, a szövegértő olvasás 

fejlesztése. Tények, adatok, információk felismerésében az önállóság 

növelése. Az olvasási kedv felkeltése, a könyvek iránti érdeklődés 

megalapozása, erősítése. A könyvekből történő tanulás megalapozása. 

Önálló könyvtárhasználat előkészítése. 

Képességfejlesztési fókuszok: Vizuális észlelés az olvasott szöveg 

értelmezése során. Figyelem. Auditív észlelés: szövegemlékezet. 

Emlékezet: olvasottak felidézése. Motiváció fenntartása, fejlesztése az 

olvasott szövegek megfelelő megválasztásával. Összefüggéslátás, 

összefüggések felismerése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

Szövegelemzés, szövegértő 

(néma) olvasás. 

Egyszerűbb szövegalkotás. 

Tanulást segítő eljárások.  

Szövegfeldolgozás. 

Könyvtárhasználat, 

Mondatok, szöveg értelmezése 

néma és hangos olvasással, 

a szövegből. 

Törekvés önálló olvasásra, 

szövegfeldolgozásra. 

Aktív és passzív szókincs 

Matematika: szöveges 

feladatok értelmezése, 

adatgyűjtés. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; 

természetismeret: 

szövegértelmezés, 



 

 

információszerzés különböző 

eszközei. 

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. 

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. 

szövegelemzés, 

tények, információk 

gyűjtése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tartalom, szövegbefogadás, egyszerűbb szövegalkotás. 

Média, ismeret, ismeretnyújtás, ismeretszerzés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Írás, szövegalkotás Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Írás különböző lehetőségeinek ismerete (másolás, írás emlékezetből, 

diktálás utáni írás, önálló írás), tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Írásbeli kifejezőképesség megerősítése, az írásbeli szövegalkotás 

legalapvetőbb szabályainak ismerete. Az írás eszközjellegű 

használatának kialakítása. A helyesírás fejlesztése: másolással, látó-

halló tollbamondással, emlékezetből írással.  

Képességfejlesztési fókuszok: 



 

 

Finommotorika fejlesztése írásmozgással. Téri tájékozódás: 

vonalközben való eligazodás, íráskép rendezése. Emlékezet – hosszú 

távú: aktív és passzív szókincs használata önálló írás esetén, tanult 

nyelvtani szabályok alkalmazása. Emlékezet – rövid távú: diktálás 

utáni írás. Hallási figyelem fejlesztése: diktálás utáni írás. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

Reproduktív írás 

Félig produktív írás 

A szöveg nyelvi 

jellegzetességei 

Szövegalkotás, szöveg-

átalakítás 

Leíró és elbeszélő jellegű 

szövegek (fogalmazás). 

Cím szerepe. 

Elbeszélés jellegű szöveg 

tagolódása: 

 bevezetés  

 tárgyalás  

 befejezés. 

Jellemzés: külső, belső 

tulajdonságok. 

Néhány mondatos szöveg önálló 

alkotása.  

Emlékezetből való írás. 

Tanult nyelvhelyességi, helyesírási 

ismeretek alkalmazása.  

Az írás közben felmerülő helyesírási, 

értelmezési probléma esetén 

javításkor a megfelelő segédkönyvek 

használata – tanári segítséggel. 

Kevés hibával másolás, szavak, 

mondatok látó-halló tollbamondás és 

emlékezet alapján történő írása. 

Feladatlapok, táblázatok kitöltése. 

Hangutánzó, hangulatfestő szavak 

beépítése a mondatokba, a szövegbe, 

stílushatásuk megfigyelése. 

Mondatok bővítése, mondatfajták 

beépítése az egyszerűbb szövegbe, a 

mondat szórendjének, az egyszerűbb 

szöveg mondatrendjének vizsgálata, a 

lehetséges változatok számbavétele. 

A tanult nyelvtani szabályok 

alkalmazásával rövid írásbeli szöveg 

alkotása.  

Címalkotás. 

Elbeszélő jellegű szöveg jellemző 

jegyeinek felismerése, gyűjtése. 

Leíró jellegű szöveg jellemző 

jegyeinek felismerése, gyűjtése. 

Képeslap írása. 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció 

fejlesztése. 

 

Vizuális kultúra; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: 

finommotorika 

fejlesztése. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Emlékezetből való írás, diktálás, nyelvtani szabály, egyszerű fogalmazás, 

leírás, elbeszélés. 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről Órakeret 

130 óra 

Előzetes tudás 

A tanuló alapvető kommunikációs helyzetekben eligazodik, tud 

kapcsolatot kezdeményezni, beszélgetésben részt venni. 

Ismeri az egyjelentésű, többjelentésű, azonos alakú, rokon értelmű, 

ellentétes jelentésű szavak fogalmát. Ezeket megpróbálja felismerni. 

Tanult helyesírási/mondattani szabályokat igyekszik alkalmazni. 

Tisztában van helyesírásunk alapelveivel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult nyelvtani, nyelvhelyességi ismeretek alkalmazásának 

fejlesztése. Szóbeli és írásbeli nyelvhasználat legalapvetőbb elveinek, 

normáinak elsajátíttatása. 

Képességfejlesztési fókuszok: Akusztikus figyelem: helyesírási 

szabályok. Szerialitás: betűrend. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

HANGOK, BETŰK: 

Magánhangzók, mássalhangzók. 

Az ábécé betűi. Betűrend. 

SZÓELEMEK, SZAVAK: 

Szótőhöz kapcsolódó toldalékok. 

Szótőhöz kapcsolódó toldalékok 

hangrendjének, illeszkedésének 

szabálya. 

Szótagolás, elválasztás 

MONDAT: 

Mondatfajták, mondatvégi 

írásjelek. 

Állító, tagadó mondatok. 

SZÖVEG: 

Felismerése. 

Elbeszélő, leíró szöveg 

Csoportosítás, válogatás, 

vizsgálódás. 

Betűrend készítése, lexikon 

használata. 

Elválasztás szabályainak 

alkalmazása. 

Szavak csoportosítása 

jelentéstartalmuk alapján. 

Gyűjtés, csoportosítás. 

Szavak átalakítása: 

– képzéssel 

– jelezéssel 

– ragozással. 

Szószerkezet alkotása, 

átalakítása. 

Szószerkezetek keresése, 

gyűjtése irodalmi szövegből. 

A szószerkezetek felismerése a 

mondatokban. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; 

természetismeret: 

kutató munkában a 

lexikonhasználat, 

betűrend gyakorlása. 



 

 

felismerése, megkülönböztetése. Mondat tagolása, tanult 

helyesírási szabályok 

(mondatkezdés, írásjelek, 

tulajdonnevek) alkalmazása.  

Helyes szórend meghatározása. 

Helyes hangsúly gyakorlása. 

Számbeli egyeztetés gyakorlása, 

ellenőrzése, javítása. 

Tanári útmutatás alapján 

szövegalkotás, kiegészítés, 

módosítás. Helyes 

mondatalkotás, rövid 

szövegalkotás szabályainak 

alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

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

szókincs, helyesírási szabály. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése Órakeret 

130 óra 

Előzetes tudás 

Irodalmi művek olvasásakor az élményt nyújtó szerep 

megtapasztalása. Az olvasottak értelmezése: cím, szereplők, helyszín 

megfogalmazásával. Vers és próza megkülönböztetése. Hangsúlyos 

olvasás. 

Dramatizálás elemeinek ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalmi ismeretek fejlesztése, az olvasás készséggé alakítása, 

fejlesztése. A tanulók nyelvi kulturáltságának növelése. 

Képességfejlesztési fókuszok: Emlékezet: memoriterek elsajátításával a 

hosszú távú emlékezet fejlesztése. Auditív figyelem, észlelés: hallott 

irodalmi szövegekből való tartalommondás, érzelmek, mondanivaló 

megfigyelése. Szókincsbővítés. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 



 

 

MŰNEMEK: LÍRA, EPIKA, 

DRÁMA 

MŰFAJOK: MESE: 

NÉPMESÉK, MŰMESÉK, 

MÁS NÉPEK MESÉI 

Feldolgozásra ajánlott művek: 

A kiskondás 

A csodakantár 

Tündérmese 

A tülökvár 

A kölcsönkért ruha 

A megfelezett ajándék 

A kóró és a kismadár 

A rút kiskacsa 

A paraszt és az ördög 

A nagyravágyó kisegér 

A holló meg a róka 

Az egerek és a macskák 

MONDA: 

Feldolgozásra ajánlott művek: 

Vérszerződés 

A fehér ló mondája 

A veszprémi Gizella-kápolna 

Szent László pénze 

A balatoni kecskeköröm 

Budán csak egyszer volt 

kutyavásár 

Trója pusztulása 

Romolusz és Rémusz 

Az irodalmi művek elemzése, 

értelmezése, az irodalmi 

szövegek alapstruktúrájának 

megismerése.  

Irodalmi művek műfaji 

jellemzőinek felismerése.  

Az egyes műnemek jellemző 

jegyeinek felismerése. 

Az alapvető emberi viselkedés- 

és magatartásformák, érzések, 

lelkiállapotok, hangulatok, 

erkölcsi fogalmak és értékek, a 

valóság és a képzelet 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. Szereplők 

tulajdonságainak gyűjtése, 

csoportosítása.  

A szöveg hangulatának 

jellemzése, megfogalmazása. 

Egy-egy szöveg(-részlet) 

bemutatása (szerepjáték, 

Ének-zene: ritmus 

jellemzői, szerepe. 

 

Vizuális kultúra: 

hangulat, érzelmek 

megjelenése a 

művészetekben. 

 

Erkölcstan: 

magatartás, érzelmek, 

erkölcsi értékek. 



 

 

NÉPDALOK: 

Feldolgozásra ajánlott művek: 

A Rátóti legények (csúfolódó 

dal) 

Két szál pünkösdrózsa 

(szerelmes dal) 

Sokat arattam (munkadal) 

Madárka, madárka (katonadal) 

BIBLIAI TÖRTÉNETEK: 

Feldolgozásra ajánlott 

történetek: 

A bábeli torony 

Ézsau és Jákob 

A Tízparancsolat 

A hegyi beszéd 

Az utolsó vacsora 

Jézus Pilátus előtt 

MÍTOSZOK, LEGENDÁK: 

Feldolgozásra ajánlott művek: 

Daidalosz és Ikarosz 

Prométheusz története 

Szent István király legendája 

Szent Gellért püspök legendája 

ELBESZÉLÉS:  

Feldolgozásra ajánlott művek: 

Móra Ferenc:  

A kincskereső kisködmön - 

részletek. 

Kosztolányi Dezső: Az angyal 

Fekete István: A bizonyítvány 

Janikovszky Éva: Velem mindig 

szituációs játék, felolvasás). 

A tanuló saját véleményének 

(szándék, hangulat) 

megfogalmazása. 

 

 



 

 

történik valami 

Csukás István: Játszani is csak 

komolyan lehet 

VERSEK, TÖRTÉNETEK: 

Természetről, barátságról, 

szeretetről 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Líra, epika, dráma, mese, népmese, műmese, monda, dal, népdal, mítosz, 

legenda, próza, elbeszélés, olvasónapló, regény, vers, rím, memoriter. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

ötödik évfolyam 

végén 

A tanuló társalgásban részt tud venni.  

Képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni.  

Képes kérdezni, véleményt elfogadni. 

Az olvasást az információszerzéshez és átadáshoz felhasználja. 

Képes könyvtárhasználatra, megadott szempontok alapján.  

Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári 

kérdések alapján). 

Olvasható, áttekinthető írás készítésére képes, megadott szempontok 

alapján. Tudja az írást kommunikációs célokra használni. 

Szavakat csoportosít, szóösszetételeket alkot, használ saját gondolatainak 

kifejezése érdekében. 

A tanult szószerkezeteket megpróbálja felismerni, csoportosítani. 

A kijelölt memoritereket megpróbálja szöveghűen, megfelelő hangsúllyal 

elmondani. 

Tanult irodalmi művek tartalmát ismeri, a szereplőket, helyszínt 

azonosítja. 

Irodalmi alkotások esetében tud összehasonlítani, értelmezni. 

Líra, epika, dráma fogalmát ismeri, tud ennek megfelelően csoportosítást 

végezni. 

 

  



 

 

6. osztály 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása 

Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Tanult beszédtechnikai elemek alkalmazása. Szóban kapott utasítások 

követése. Kialakult verstanulási technika. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szókincs gyarapítása mellett a meglévő nyelvhasználati zavarok 

korrigálása, csökkentése, megszüntetése. Egyéni képességhez 

igazodóan: a helyes artikuláció, beszédtechnikai elemek alkalmazása, 

aktív és passzív szókincs fejlesztése, a tanult elemek beépítése a társas 

kapcsolatokba. A reproduktív beszéd képességének fejlesztése.  

Képességfejlesztési fókuszok: Kommunikációs képesség: 

szókincsbővítés, kifejezőkészség formai és tartalmi elemei. Percepció: 

verbális és vizuális hang, szó, mondat, szöveg. Vizuális és akusztikus 

figyelem. Emlékezet. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási 

pontok 

Beszédtechnika: 

i) a helyes beszédlégzés 

j) megfelelő beszédhang, 

hanglejtés 

k) pontos artikuláció 

l) ritmus, tempó 

m) időtartam 

n) hangsúly, hangerő 

o) szünet 

p) a kommunikáció céljának 

megfelelő beszéd. 

Metakommunikáció: 

– mimika,  

– testtartás, 

– távolságtartás 

– tekintet. 

Beszéd(meg)értés: 

d) szavak  

e) mondatok  

f) szöveg szintjén. 

Beszédkészség. 

Kommunikációs helyzet: 

– kapcsolatfelvétel, 

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, lexikon vagy rokon értelmű 

szavak alkalmazása. 

Analógiák készítése, a 

következtetések megfogalmazása,  

analizálás-szintetizálás, különböző 

szempontok szerinti csoportosítások, 

fogalomalkotások. 

Vers- és prózamondás. 

Ének-zene: 

ritmus, 

hangképzés, 

légvétel. 



 

 

– kapcsolattartás, 

– vélemény- és 

szándéknyilvánítás, 

– vita, 

– kérés, 

– kérdés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Artikuláció, beszédértés, beszédlégzés, beszélő szándéka, kommunikáció, 

összehasonlítás, csoportosítás, főfogalom, analógia, analízis-szintézis. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasás és az írott szöveg megértése Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás 

Szövegértő olvasás. 

Iskolai könyvtár használata.  

Tanulási technikák használata közvetlen tanári irányítással. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hangos és a néma olvasási technika, a szövegértő olvasás 

fejlesztése. Tények, adatok, információk felismerésében az önállóság 

növelése. Az olvasási kedv felkeltése, a könyvek iránti érdeklődés 

megalapozása, erősítése. A könyvekből történő tanulás megalapozása. 

Önálló könyvtárhasználat előkészítése. 

Képességfejlesztési fókuszok: Vizuális észlelés az olvasott szöveg 

értelmezése során. Figyelem. Auditív észlelés: szövegemlékezet. 

Emlékezet: olvasottak felidézése. Motiváció fenntartása, fejlesztése az 

olvasott szövegek megfelelő megválasztásával. Összefüggéslátás, 

összefüggések felismerése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

Szövegelemzés, szövegértő 

(néma) olvasás. 

Egyszerűbb 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. 

A könyv, mint információforrás 

Matematika: szöveges 

feladatok értelmezése, 

adatgyűjtés. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; 

természetismeret: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés, 

tények, információk 

gyűjtése. 



 

 

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. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Tartalom, lényegkiemelés, szövegbefogadás, szövegalkotás. Média, 

ismeret, ismeretnyújtás, ismeretszerzés, lényegkiemelés, vázlat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Írás, szövegalkotás Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Írás különböző lehetőségeinek ismerete (másolás, írás emlékezetből, 

diktálás utáni írás, önálló írás), tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Írásbeli kifejezőképesség megerősítése, az írásbeli szövegalkotás 

legalapvetőbb szabályainak ismerete. Az írás eszközjellegű 

használatának. Önellenőrzés kialakítása. A helyesírás fejlesztése: 

másolással, látó-halló tollbamondással, emlékezetből írással. Saját és 

mások írásmunkáinak ellenőrzése, javítása a tanult nyelvtani 

szabályoknak megfelelően. 

Képességfejlesztési fókuszok: 

Finommotorika fejlesztése írásmozgással. Téri tájékozódás: 

vonalközben való eligazodás, íráskép rendezése. Emlékezet - hosszú 

távú: aktív és passzív szókincs használata önálló írás esetén, tanult 

nyelvtani szabályok alkalmazása. Emlékezet - rövid távú: diktálás 

utáni írás. Hallási figyelem fejlesztése: diktálás utáni írás. 



 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási 

pontok 

Reproduktív írás 

Félig produktív írás 

A szöveg nyelvi jellegzetességei 

Szövegalkotás, egyszerűbb 

szöveg-átalakítása 

Leíró és elbeszélő jellegű 

szövegek (fogalmazás). 

Címről tanultak átismétlése. 

Elbeszélés jellegű szöveg 

tagolódása: 

 bevezetés  

 tárgyalás  

 befejezés. 

Leírás irodalmi és 

ismeretterjesztő szövegekben. 

Jellemzés tipikus jegyei. 

Jellemzés szerkezete. 

Hír (hirdetés). 

Meghívó, e-mail, sms, csetelés. 

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, önellenőrző lapok 

használata - kevesebb tanári 

segítséggel. 

Kevés hibával vagy hibátlan 

másolással, szavak, mondatok, 

néhány mondatnyi szöveg látó-halló 

tollbamondás és emlékezet alapján 

történő írása. 

Feladatlapok, táblázatok kitöltése, 

postai űrlapok kitöltése; 

vázlatkészítés tanulása. 

Hangutánzó, hangulatfestő szavak, 

szólások, közmondások, idézetek 

beépítése a mondatokba, a 

szövegbe, stílushatásuk 

megfigyelése. 

Mondatok bővítése, 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 

Testnevelés és 

sport: 

mozgáskoordináci

ó fejlesztése. 

 

Vizuális kultúra; 

technika, életvitel 

és gyakorlat: 

finommotorika 

fejlesztése. 

 

Informatika: 

kommunikációs 

technikák. 



 

 

használata, 

 szűkítéssel: lényegkiemelés, 

tömörítés. 

Egyszerű elbeszélő jellegű szöveg 

alkotása írásban. 

Címalkotás. 

Meghívó, hír, hirdetés gyűjtése, 

megfigyelése, készítése. 

Leírás készítése, átalakítása 

bővítéssel, szűkítéssel. 

Olvasottakról vázlat készítése.  

Jellemzésből leírás, elbeszélés 

megfogalmazása, rögzítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

fogalmazás, leírás, elbeszélés, hír, jellemzés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről Órakeret 

130 óra 

Előzetes tudás 

A tanuló alapvető kommunikációs helyzetekben eligazodik, tud 

kapcsolatot kezdeményezni, beszélgetésben részt venni. 

Ismeri a többjelentésű, azonos alakú, rokon értelmű, ellentétes 

jelentésű szavak fogalmát. Ezeket felismeri, esetleg szövegben 

alkalmazza. 

A tanult szófajokban tud csoportosítani. 

Tanult helyesírási szabályokat igyekszik alkalmazni. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult nyelvtani, nyelvhelyességi ismeretek alkalmazásának 

fejlesztése. Szóbeli és írásbeli nyelvhasználat legalapvetőbb elveinek, 

normáinak elsajátíttatása. 

Képességfejlesztési fókuszok: Akusztikus figyelem: helyesírási 

szabályok. Szerialitás: betűrend. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 



 

 

BETŰK: 

Magánhangzók, mássalhangzók. 

Szótőhöz kapcsolódó toldalékok 

hangrendjének, illeszkedésének 

szabálya. 

A mássalhangzók egymásra 

hatása a beszédben, írásban 

(hasonulás, összeolvadás). 

SZÓELEMEK, SZAVAK: 

Szófajok: 

– ige 

– főnév 

– melléknév 

– névelő 

– számnév 

MONDATOK 

Tanult mondatfajták 

alkalmazása. 

Mondatalkotás. 

Szófajok, szavak mondatbeli 

funkciója. 

SZÖVEG 

Egyszerűbb szöveg alkotása. 

Csoportosítás, válogatás, 

vizsgálódás. 

Betűrend készítése, lexikon 

használata. 

Elválasztás szabályainak 

alkalmazása. 

Szavak csoportosítása szófajuk, 

jelentéstartalmuk alapján. 

Gyűjtés, csoportosítás. 

Szavak átalakítása: 

– képzéssel 

– jelezéssel 

– ragozással. 

Mondat tagolása, tanult 

helyesírási szabályok 

(mondatkezdés, írásjelek, 

tulajdonnevek) alkalmazása.  

Helyes szórend meghatározása. 

Helyes hangsúly gyakorlása. 

Számbeli egyeztetés gyakorlása, 

ellenőrzése, javítása. 

Egyszerűbb szöveg alkotása 

megadott szempontok alapján. 

Tanári útmutatás alapján 

szövegalkotás, kiegészítés, 

módosítás. Helyes 

mondatalkotás, szövegalkotás 

szabályainak alkalmazása. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; 

természetismeret: 

kutató munkában a 

lexikonhasználat, 

betűrend gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

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

szókincs, szófaj, helyesírási szabály. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése Órakeret 

130 óra 

Előzetes tudás 

Irodalmi művek olvasásakor az élményt nyújtó szerep 

megtapasztalása. Az olvasottak értelmezése: cím, szereplők, helyszín 

megfogalmazásával. Költői nyelv, irodalmi nyelv sajátosságainak 

ismerete. Vers és próza megkülönböztetése. Hangsúlyos olvasás. 

Dramatizálás elemeinek ismerete. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalmi ismeretek fejlesztése, az olvasás készséggé alakítása, 

fejlesztése. A tanulók nyelvi kulturáltságának növelése. 

Képességfejlesztési fókuszok: Emlékezet: memoriterek elsajátításával a 

hosszú távú emlékezet fejlesztése. Auditív figyelem, észlelés: hallott 

irodalmi szövegekből való tartalommondás, érzelmek, mondanivaló 

megfigyelése. Szókincsbővítés. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási 

pontok 

MŰNEMEK: LÍRA, EPIKA, 

DRÁMA fogalmak ismétlése 

 

MESÉK, MÍTOSZOK, 

LEGENDÁK, BIBLIAI 

TÖRTÉNETEK, MONDÁK, 

NÉPDALOK ismétlése 

NÉPBALLADA 

Feldolgozásra ajánlott művek: 

Kádár Kata 

Kőmíves Kelemen; 

VÁLOGATÁS A VÉGVÁRI 

KÖLTÉSZETBŐL 

Tinódi Lantos Sebestyén 

Bornemissza Péter 

REGÉNY: 

Feldolgozásra ajánlott művek: 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

Fekete István: Tüskevár 

KURUC KÖLTÉSZET 

ELBESZÉLŐ KÖLTEMÉNY: 

Feldolgozásra ajánlott mű: 

Petőfi Sándor: János vitéz 

  

Az irodalmi művek elemzése, 

értelmezése, az irodalmi szövegek 

alapstruktúrájának megismerése.  

Irodalmi művek műfaji 

jellemzőinek felismerése.  

Az egyes műnemek jellemző 

jegyeinek felismerése. 

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, az 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. 

Ének-zene: ritmus 

jellemzői, szerepe. 

 

Vizuális kultúra: 

hangulat, érzelmek 

megjelenése a 

művészetekben. 

 

Erkölcstan: 

magatartás, 

érzelmek, erkölcsi 

értékek. 

 

Informatika: 

megzenésített 

versek 



 

 

VÁLOGATÁS PETŐFI 

SÁNDOR VERSEIBŐL 

Feldolgozásra ajánlott művek: 

Egy estém otthon 

István öcsémhez 

Füstbe ment terv 

Falu végén kurta kocsma 

Szülőföldemen 

Kiskunság 

Befordultam a konyhára  

Reszket a bokor, mert... 

Szeptember végén 

Pató Pál úr 

Föltámadott a tenger 

Nemzeti dal 

ELBESZÉLÉSEK, 

REGÉNYRÉSZLETEK  

Feldolgozásra ajánlott művek: 

Tömörkény István: Csata a 

katonával 

Tamási Áron: Ábel trilógia 

Fekete István: Bogáncs 

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) 

megfogalmazása.  Egy-egy 

szöveg(-részlet) bemutatása 

(szerepjáték, szituációs játék, 

felolvasás). 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mese, népmese, mítosz, legenda, monda, dal, népdal, ballada, népballada, 

végvári vitézek, kuruc költészet, elbeszélés, elbeszélő költemény, 

olvasónapló, regény, vers, próza, rím, memoriter. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

hatodik 

évfolyam végén 

A tanuló társalgásban részt tud venni.  

Képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni.  

Képes meggyőzni, kérdezni, véleményt elfogadni. 



 

 

Az olvasást az információszerzéshez és átadáshoz felhasználja. 

Képes könyvtárhasználatra, megadott szempontok alapján.  

Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári 

kérdések alapján). 

Olvasható, áttekinthető írás 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 mondatot alkotni, átalakítani a közlés szándékához igazítva. 

A kijelölt memoritereket megpróbálja szöveghűen, megfelelő hangsúllyal 

elmondani. 

Tanult irodalmi művek tartalmát ismeri, a szereplőket, helyszínt 

azonosítja. 

Irodalmi alkotások esetében tud összehasonlítani, értelmezni, elemezni. 

Műnemek: líra, epika, dráma fogalmak ismerete. 

7. osztály 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása 

Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás 
Beszédtechnikai elemek használata. Életkorhoz közelítő, 

önkifejezéshez elegendő aktív és passzív szókincs. Beszélő 

szándékának felismerése. Szövegértő olvasás. Beleélő képesség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Improvizációs képesség fejlesztése. Memoriterekkel az emlékezet 

fejlesztése. A mondatfonetikai eszközök használatának fejlesztése. 

Képességfejlesztési fókuszok: Kommunikációs készség. Vizuális és 

auditív emlékezet. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 



 

 

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. 

Törekvés a szóbeli 

szövegalkotásban a változatos 

kifejezésformák alkalmazására. 

Hangos és néma olvasás, 

szövegelemzés. 

Adott témakörben 

helyzetgyakorlatok. 

Ének-zene: 

ritmusgyakorlatok. 

 

Testnevelés és sport: a 

mozgás kifejező ereje. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; 

természetismeret: 

ismeretterjesztő 

szövegek olvasása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Szövegelemzés, beleélő képesség, helyzetgyakorlat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasás és az írott szöveg megértése Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás A tanuló az olvasást információszerzéshez használja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasástechnika folyamatos fejlesztése mellett a szövegértés, a 

szóbeli kifejező- és szövegalkotó képesség fejlesztése; esztétikai 

élményt nyújtó olvasás. Önálló tanulás fejlesztése.  

Képességfejlesztési fókuszok: Szókincsbővítés. Figyelem. Akusztikus 

és vizuális észlelés: irodalmi művek hallgatása, olvasása. 

Gondolkodás: olvasottak elemzése. Összefüggések felismerése. 



 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

Hangos és néma olvasás, 

szövegelemzés. 

Hangulati szempontú 

szövegelemzés. 

Különböző jellegű, műfajú 

szövegek, pl. levél, napló, 

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, internet 

használata. 

Versek, prózai részletek 

szöveghű felidézése. 

Vázlatírás, lényegkiemelés, 

összefoglalás, tanári irányítással. 

Matematika: szöveges 

feladatok értelmezése. 

 

Informatika: 

ismeretszerzés.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szövegelemzés, közlés, szövegalkotás, illusztráció, lényegkiemelés, 

vázlat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Írás, szövegalkotás Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Írás használata kommunikációs céllal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Az írás technikája, valamint a helyesírás folyamatos fejlesztése mellett 

az írásbeli kifejezőképesség fejlesztése. Törekvés erősítése az írásbeli 

munkák rendezettségére, pontosságára. Az egyéni fogalmazási stílus 



 

 

céljai kialakításának, a választékos kifejezési formák használatának 

támogatása. 

Képességfejlesztési fókuszok: Vizuális észlelés: íráskép. Vizuális 

emlékezet: helyesírási szabályok alkalmazása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási 

pontok 

Helyesírás: 

magánhangzók illeszkedése, 

hasonulás, összeolvadás, 

összetett szavak, elválasztás, 

rövidítések kétféle írása, írásjelek 

használata stb. 

A mindennapi élet magán- és 

társas műfajai: leírás (fajtái), 

jellemzés, elbeszélés, önarckép, 

levél. 

Az írásbeli szövegalkotás 

változatos kifejezésformáinak 

(rokon értelmű és hangulatfestő 

szavak, idézetek) használata. 

Különböző témájú szövegek 

alkotása. 

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, 

tanári segítséggel a stílushibák 

javítása, a címzettnek, a témának 

és a mondanivalónak megfelelő 

rövid szöveg alkotása a 

mindennapi élet magán- és társas 

műfajaiban: leírás, jellemzés, 

elbeszélés, levél. 

Szövegalkotások javítása. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; 

természetismeret: 

lényegkiemelés, 

vázlatkészítés. 

 

Vizuális kultúra: 

esztétikus munka. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 
Önellenőrzés, nyelvtani szabály, stílus, egyéni írásmód, önkifejezés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek Órakeret 

130 óra 

Előzetes tudás Tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eddig tanult nyelvtani ismeretek megszilárdítása, ismétlése, a 

hiányok pótlása. 

Képességfejlesztési fókuszok: Hallási figyelem: nyelvtani szabályok. 

Vizuális észlelés: leírtak önellenőrzése. Emlékezet: tanult nyelvtani 



 

 

szabályok felidézése. Szerialitás. Intermodalitás. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási 

pontok 

SZAVAK: 

Szófajok. 

Szófajkör bővítése. 

A MONDAT: 

Fő mondatrészek. 

Bővítmények. 

SZÖVEG: 

Elbeszélő, leíró fogalmazás 

készítése tanári irányítással. 

Leírás fajtái. 

Levél jellemző jegyei. 

A levél formai, helyesírási 

követelményei. 

Szavak csoportosítása, átalakítása. 

Szószerkezetek átalakítása a szerkezet 

megváltoztatásával, bővítéssel, 

szűkítéssel, rokon értelmű szavak 

alkalmazásával. 

Szószerkezetek összeillesztésével 

mondatalkotás. 

Gyűjtés, válogatás. 

Gyakorlás, ellenőrzés, önellenőrzés, 

javítás. 

Mondatalkotás. 

Szövegből mondatok válogatása 

lényegkiemelés, idézet szempontjából. 

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 összefüggéseinek vizsgálata. 

Személyes történet elmondása 

megadott szempontok betartásával, 

témaválasztás alapján (témaválasztás, 

címadás, anyaggyűjtés, vázlat, 

Minden tantárgy: 

a tanult 

helyesírási 

szabályok 

alkalmazása. 



 

 

rendezés), a címzettnek, a témának és 

a mondanivalónak megfelelő szövegek 

a mindennapi élet magán- és hivatalos 

műfajaiban (irodalmi, zenei, 

filmélményekről, közösségi 

rendezvényről beszámoló készítése). 

A szerkezet (a bevezetés/előzmény, a 

befejezés) megváltoztatása. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Szófaj, átalakítás, csoportosítás, tagolás, szépirodalom, ismeretterjesztő 

irodalom, téma, témaválasztás, beszámoló. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése Órakeret 

130 óra 

Előzetes tudás Műfaji jellemzők ismerete, tájékozódás közöttük. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Irodalom iránti érdeklődés fenntartása. Megfelelően motivált 

befogadói magatartás kialakítása az irodalom és más művészeti 

ágak iránt. Megismert művek jellemzőinek, sajátosságainak 

megfigyelése, összefüggés-látás fejlesztése. Az élmények, érzések 

ismeretté, tudássá transzformálása. Epikai művek korábban tanult 

jellemzőinek felidézése. Az olvasott művek eseményeinek, 

történéseinek, logikai kapcsolatának, ok-okozati összefüggéseinek 

felismerése. Önálló feldolgozás irányított kérdésekkel. 

Könyvtárlátogatás az önálló ismeretszerzés folyamatában. 

Képességfejlesztési fókuszok: Emlékezet: memoriterek. Figyelem: 

különbözőség és hasonlóság a művekben. Gondolkodás: elemzés, 

összehasonlítás, analógiák felismerése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

NÉPKÖLTÉSZET, 

MŰKÖLTÉSZET 

ARANY JÁNOS 

Családdal kapcsolatos versek. 

A barátsággal kapcsolatos 

versek. 

Forradalmi versek. 

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 

Ének-zene; vizuális 

kultúra: a ritmus más-

más formái. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: az írók, 

költők művei, életrajzi 

adatai és a történelmi 

korok. 



 

 

A népről szóló versek. 

A szülőfölddel kapcsolatos 

versek. 

Öregkori versek. 

Balladák. 

Toldi. 

A REGÉNY 

Ajánlott művek: 

Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk 

Móricz Zsigmond: Légy jó 

mindhalálig 

Jules Verne: Nemo kapitány 

Erich Kastner: A két Lotti. 

A NOVELLA 

Ajánlott művek: 

Mikszáth Kálmán: A néhai 

bárány 

Mikszáth Kálmán: A ló, a 

bárányka és a nyúl 

Móricz Zsigmond: A hét krajcár  

VERSEK A SZERETETRŐL, A 

CSALÁDRÓL 

szándék megfogalmazása.  

Elbeszélő fogalmazás 

fogalmának ismerete. 

Szövegrészek tagozódásának 

(bevezetés, tárgyalás, befejezés) 

megfigyelése. Cselekmény tér- 

és időbeli viszonyainak 

meghatározása. Szereplők 

tulajdonságainak gyűjtése, 

csoportosítása. Szöveg hangulati 

tartalmainak véleményezése. 

Felolvasás. 

Elbeszélési és történeti átírás 

gyakorlása. 

Memoriterek megtanulása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Életrajzi adat, magyar irodalom, regény, novella, olvasónapló, vers, 

próza, rím, memoriter  

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

hetedik évfolyam 

végén 

A tanuló megpróbálja az olvasott művek mondanivalóját 

megfogalmazni, az olvasottak időrendi, történeti átlátására, 

összefoglalására. 

Megpróbál szövegalkotáskor az alkalomhoz és a helyzethez igazodni.  

Verset és prózát (részleteket) kontaktustartás mellett értelmezve, a 

(helyes) ritmus, hanglejtés és hangsúlyok alkalmazásával próbál 



 

 

elmondani, bemutatni (felolvasás). 

Képes különböző műfajú szöveg élményt nyújtó olvasására.  

Irányított kérdésekkel képes szövegelemzésre.  

Fogalmazásában, szóhasználatában, beszédében egyéni stílusa 

alakulóban van. 

Képes az írást céljainak elérése érdekében használni. 

A tanult nyelvtani szabályokat megpróbálja alkalmazni önálló írása 

során.  

Igyekszik rendezett külalakú, olvasható írást készíteni. 

A tanulás céljából tud lényeget kiemelni, vázlatot készíteni. 

Rendelkezik ismeretekkel a tanult írók, költők életéről. 

Olvasás útján szerzett ismereteiről írásban is öt-hat mondatban számot 

ad. 

Képes beszélgetni egy-egy irodalmi alkotásról. 

Az olvasottakban felismeri az ok-okozati összefüggéseket, logikai 

kapcsolatokat, cselekvések következményeit. Szöveghűen elmondja a 

tanult verseket, versrészleteket. 

8. osztály 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása 

Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás 
Beszédtechnikai elemek használata. Megfelelő, önkifejezéshez 

elegendő aktív és passzív szókincs. Beszélő szándékának felismerése. 

Szövegértő olvasás. Beleélő képesség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Memoriterekkel az emlékezet fejlesztése. A mondatfonetikai eszközök 

használatának fejlesztése. 

Képességfejlesztési fókuszok: Kommunikációs készség. Vizuális és 

auditív emlékezet. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 



 

 

Vers- és prózamondás. 

Tartalmi szempontú 

szövegelemzés. 

Mondatfonetikai eszközök. 

Az alkalomnak, a helyzetnek 

megfelelő szöveg alkotása, azok 

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. 

Törekvés a szóbeli 

szövegalkotásban a változatos 

kifejezésformák alkalmazására. 

Hangos és néma olvasás, 

szövegelemzés. 

Irodalmi művek csoportos 

dramatizálása. 

Adott témakörben 

helyzetgyakorlatok. 

Ének-zene: 

ritmusgyakorlatok. 

 

Testnevelés és sport: a 

mozgás kifejező ereje. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; 

természetismeret: 

ismeretterjesztő 

szövegek olvasása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Szövegelemzés, beleélő képesség, dramatizálás, helyzetgyakorlat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasás és az írott szöveg megértése Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás A tanuló az olvasást információszerzéshez használja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasástechnika folyamatos fejlesztése mellett a szövegértés, a 

szóbeli kifejező- és szövegalkotó képesség fejlesztése; esztétikai 

élményt nyújtó olvasás. Önálló tanulás fejlesztése.  

Képességfejlesztési fókuszok: Szókincsbővítés. Figyelem. Akusztikus 

és vizuális észlelés: irodalmi művek hallgatása, olvasása. 



 

 

Gondolkodás: olvasottak elemzése. Összefüggések felismerése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

Hangos és néma olvasás, 

szövegelemzés. 

Hangulati szempontú 

szövegelemzés. 

Különböző jellegű, műfajú 

szövegek, pl. levél, napló, 

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. 

Vázlatírás, lényegkiemelés, 

összefoglalás, tanári irányítással 

jegyzetkészítés. 

Matematika: szöveges 

feladatok értelmezése. 

 

Informatika: 

ismeretszerzés.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szövegelemzés, közlés, szövegalkotás, illusztráció, lényegkiemelés, 

vázlat, jegyzet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Írás, szövegalkotás Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Írás használata kommunikációs céllal. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írás technikája, valamint a helyesírás folyamatos fejlesztése mellett 

az írásbeli kifejezőképesség fejlesztése. Törekvés erősítése az írásbeli 

munkák rendezettségére, pontosságára. Az egyéni fogalmazási stílus 

kialakításának, a választékos kifejezési formák használatának 

támogatása. 

Képességfejlesztési fókuszok: Vizuális észlelés: íráskép. Vizuális 

emlékezet: helyesírási szabályok alkalmazása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási 

pontok 

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, önarckép, 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. 

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, 

önarckép, levél. 

Szövegalkotások javítása. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; 

természetismeret: 

lényegkiemelés, 

vázlatkészítés, 

írásbeli 

beszámolóknál a 

tanultak alkalmazása. 

 

Vizuális kultúra: 

esztétikus munka. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 
Önellenőrzés, nyelvtani szabály, stílus, egyéni írásmód, önkifejezés. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek Órakeret 

130 óra 



 

 

Előzetes tudás Tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eddig tanult nyelvtani ismeretek megszilárdítása, ismétlése, a 

hiányok pótlása. 

Képességfejlesztési fókuszok: Hallási figyelem: nyelvtani szabályok. 

Vizuális észlelés: leírtak önellenőrzése. Emlékezet: tanult nyelvtani 

szabályok felidézése. Szerialitás. Intermodalitás. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási 

pontok 

SZAVAK: 

Hangalak, jelentés. 

Helyesírásunk alapelvei. 

Szófajok. 

A szókincs rétegződésének 

fogalma, csoportosítása: 

– irodalmi változat, 

– köznyelvi változat, 

– népnyelvi változat 

(tájszók, 

nyelvjárások), 

– csoportnyelvek 

(szaknyelv, 

hobbinyelv, 

diáknyelv, argónyelv). 

Szókincs változásai. 

Szóképzés. 

MONDAT: 

Mondatfajták. 

Mondatrészek. 

Mondatalkotás  

– a beszélő szándéka, 

logikai minőség 

alapján. 

– átalakítás a szerkezet 

alapján 

– a beszélő 

kommunikációs 

szándékának 

megfelelően. 

Szavak csoportosítása, átalakítása. 

Szószerkezetek átalakítása a szerkezet 

megváltoztatásával, rokon értelmű szavak 

alkalmazásával. 

Szószerkezetek összeillesztésével 

mondatalkotás. 

Gyűjtés, válogatás, átalakítás. 

Gyakorlás, ellenőrzés, javítás. 

Mondatalkotás. 

Szövegből mondatok válogatása 

lényegkiemelés, 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 

összefüggéseinek vizsgálata. 

Személyes történet elmondása megadott 

szempontok betartásával, témaválasztás 

Minden tantárgy: 

a tanult 

helyesírási 

szabályok 

alkalmazása. 



 

 

SZÖVEG: 

Felépítése, tagolása, 

tömörítése. 

Szövegelemzés. 

Hangneme, stílusa. 

Levél, jellemzés. 

Vita, meghívás, köszöntés. 

Anyanyelvünk rétegei. 

alapján (témaválasztás, címadás, 

anyaggyűjtés, rendezés), a címzettnek, a 

témának és a mondanivalónak megfelelő 

szövegek a mindennapi élet magán- és 

hivatalos műfajaiban (önéletrajz, 

meghatalmazás, könyv- és műsorajánlás, 

irodalmi, zenei, filmélményekről, 

közösségi rendezvényről beszámoló 

készítése. 

Szűkítéssel, bővítéssel a hangulat, a stílus 

megváltoztatása, a szerkezet (a 

bevezetés/előzmény, a befejezés) 

megváltoztatása. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Szófaj, átalakítás, csoportosítás, tagolás, szépirodalom, ismeretterjesztő 

irodalom, téma, témaválasztás, önéletrajz, meghatalmazás, beszámoló. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése Órakeret 

130 óra 

Előzetes tudás Műfaji jellemzők ismerete, tájékozódás közöttük. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Irodalom iránti érdeklődés fenntartása. Megfelelően motivált 

befogadói magatartás kialakítása az irodalom és más művészeti 

ágak iránt. Megismert művek jellemzőinek, sajátosságainak 

megfigyelése, összefüggés-látás fejlesztése. Az élmények, érzések 

ismeretté formálása. Epikai művek korábban tanult jellemzőinek 

felidézése. Az olvasott művek eseményeinek, történéseinek, logikai 

kapcsolatának, ok-okozati összefüggéseinek felismerése. Önálló 

feldolgozás fejlesztése. Könyvtárlátogatás az önálló ismeretszerzés 

folyamatában. 

Képességfejlesztési fókuszok: Emlékezet: memoriterek. Figyelem: 

különbözőség és hasonlóság a művekben. Gondolkodás: elemzés, 

összehasonlítás, analógiák felismerése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

VERS ÉS PRÓZA ismétlés 

KÖLTŐINK A HAZÁÉRT, A 

A vers szereplőinek, 

formájának, tagozódásának, 

képeinek megfigyelése. 

Hasonlóságok, 

Ének-zene; vizuális 

kultúra: a ritmus más-

más formái. 

 



 

 

HALADÁSÉRT 

Ajánlott művek: 

Csokonai Vitéz Mihály: A 

reményhez (elégia) 

Kölcsey Ferenc: Himnusz; Huszt 

(epigramma) 

Parainesis Kölcsey Kálmánhoz 

Vörösmarty Mihály: Szózat 

Vörösmarty Mihály: A búvár Kund 

Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka 

A FORRADALOM 

GONDOLATA AZ 

IRODALOMBAN 

Victor Hugo: A néphez 

Tompa Mihály: A madár, fiaihoz 

Krúdy Gyula: A sánta honvéd 

JÓKAI MÓR 

Melyiket a kilenc közül? 

A huszti beteglátogatók 

A kőszívű ember fiai 

A Petőfi Sándor: Egy gondolat 

bánt engemet... 

Petőfi Sándor: Négy nap dörgött az 

ágyu... 

TEGNAP IRODALMA 

Ajánlott művek: 

Kosztolányi Dezső: Házi dolgozat 

Kosztolányi Dezső: Mostan színes 

tintákról álmodom 

Kosztolányi Dezső: Már néha 

gondolok a szerelemre 

Babits Mihály: Húsvét előtt 

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. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: az írók, 

költők művei, életrajzi 

adatai és a történelmi 

korok. 



 

 

Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú 

Juhász Gyula: Tiszai csönd 

Juhász Gyula: Magyar táj, magyar 

ecsettel 

Szabó Lőrinc: Lóci óriás lesz 

Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért 

Karinthy Frigyes: Magyarázom a 

bizonyítványom 

Áprily Lajos: Hóhullásban 

Illyés Gyula: Három öreg 

Illyés Gyula: Puszták népe 

NAPJAINK IRODALMA 

Ajánlott művek: 

Váci Mihály: Még nem elég! 

Váci Mihály: Toccata 

Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz 

TÖRTÉNETEK A 

GYERMEKÉVEKRŐL 

Ajánlott művek: 

Gárdonyi Géza: Két katicabogár 

Gyurkovics Tibor: A tanár úr 

notesza 

Carlo Collodi: Pinokkió 

SZÜLŐFÖLDÜNK 

Ajánlott művek: 

Petőfi Sándor: Az alföld 

Kosztolányi Dezső: Üllői-úti fák 

Tóth Árpád: Andrássy út  

Nagy László: Balaton parton 

Szabó Lőrinc: Szivárvány Pest 

fölött 

Kosztolányi Dezső: Alföld 

IRODALMI MŰFAJOK 

RENDSZEREZÉSE 



 

 

VILÁGIRODALOM: 

Ajánlott művek: 

A. A. Milne: Micimackó (részlet) 

Színházlátogatás 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Életrajzi adat, magyar irodalom, világirodalom, elégia, epigramma, 

olvasónapló, vers, próza, memoriter, színjáték. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

nyolcadik 

évfolyam végén 

A tanuló képes az olvasott művek mondanivalóját megfogalmazni, 

képes az olvasottak időrendi, történeti átlátására, összefoglalására. 

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). 

Képes különböző műfajú szöveg élményt nyújtó olvasására.  

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. 

A tanulás céljából tud lényeget kiemelni, vázlatot készíteni. 

Rendelkezik ismeretekkel a tanult írók, költők életéről. 

Olvasás útján szerzett ismereteiről írásban is öt-hat mondatban számot 

ad. 

Képes beszélgetni egy-egy irodalmi alkotásról. 

Az olvasottakban felismeri az ok-okozati összefüggéseket, logikai 

kapcsolatokat, cselekvések következményeit. Szöveghűen elmondja a 

tanult verseket, versrészleteket. 

 

  



 

 

MATEMATIKA 

A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ 

térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek megértését, a valóság 

megismerését. Feladata felkelteni a tanulók érdeklődését, segíteni a pozitív attitűd 

kialakulását a tantárgy tanulása iránt, tapasztalati úton megalapozva a tanulók matematikai 

ismereteit, változatos tevékenységekkel alakítva ki a matematikai fogalmakat. Fejlesztenie 

kell a tanulók matematikai készségeit (számlálás, számolás, mennyiségi következtetések, 

becslés, mérés, mértékegységváltás, szöveges feladatok megoldása) és matematikai 

képességeit (rendszerezés, kombinativitás, induktív-, deduktív- és valószínűségi 

következtetések), ezáltal lehetővé tenni a tanulók gondolkodásának fejlődését. 

A pontos matematikai nyelv használatára való törekvés, a gondolatok szabatos 

megfogalmazása tevékenységek során alakul a matematikatanulás szokásrendjének 

gyakorlásával, a pontos, fegyelmezett munkavégzés és az önellenőrzés igényének 

kialakításával együtt. 

A matematikai kompetencia fejlesztése a többi kulcskompetenciával együtt, egymással 

összhangban, egymást felerősítve valósítható meg. A matematikaórákon megszerzett 

készségek, képességek, ismeretek birtokában a tanulók alkalmassá válnak az önálló tanulásra, 

eszközként használják azokat más kompetenciaterületek elsajátítására, különböző 

kontextusokban (továbbtanulás, otthon, munkahely) való alkalmazásra. A matematikai 

nevelés hozzájárul a természettudományos és technikai kompetencia fejlődéséhez. Vannak 

közös fejlesztési területeik, mint a tájékozódási képesség fejlesztése térben, síkban, időben és 

a világ mennyiségi viszonyaiban. Vannak olyan készségek, mint a becslés, mérés, számlálás, 

számolás, melyeket alkalmaznak különböző számításoknál.  Az ének, zene tanulása fejleszti a 

matematikai gondolkodás különböző formáit. A ritmusgyakorlatok, kottaírás, kottaolvasás, 

számkotta használata hozzájárulnak az akusztikus és vizuális figyelem és emlékezet, valamint 

a szerialitás fejlesztéséhez. A matematikai kompetenciát eszközként használják a tanulók a 

földrajzi ismeretek tanulása során is. Tájékozódnak síkban különböző léptékű térképeken, 

térben a földgömbön és az időzónákban. Becslési, mérési és számolási készségüket 

alkalmazzák a távolságok becslésére, mérésére, a magassági számok pontos leolvasására, a 

földrészek, országok területe, lakossága és népsűrűsége közötti összefüggések értelmezésére, 

számításokra. A testnevelésórák nagymértékben hozzájárulnak a motoros képességek 

fejlődéséhez, ezzel segítik a tanulókat a matematikai és szerkesztő eszközök használatában. A 

különböző ugrások, dobások alkalmával fejlődik becslési, mérési készségük. 

Rendgyakorlatoknál a számlálásra végzett mozgássorok hozzájárulnak a számlálás ritmusának 

kialakulásához. A rajz tanítása során a vizuális nyelv alapelemeinek (vonalak, sík- és 

térformák) előállítása, azok rendezése, azonosságok, hasonlóságok észrevétele, arányok, 

kontrasztok megfigyelés, ismétlések, ritmusok leképezése, szimmetrikus alakzatok 

létrehozása segíti a formaérzékelés, a térlátás és vizuális gondolkodás fejlesztését, a 

geometriai ismeretek elmélyítését. A digitális kompetencia fejlesztése, IKT-eszközök 

használata hozzájárulnak a megismerési képesség, a verbális és a nonverbális kommunikáció 

fejlődéséhez. Az IKT az órákon segíti az önálló ismeretszerzést, a matematikai készségek, 

képességek fejlesztését, a matematika iránti pozitív attitűd kialakulását, az önismeret, az 

önértékelés fejlődését. Habilitációs foglalkozások keretében fejlesztő programok 

segítéségével hozzájárul a tanulók alapképességeinek fejlesztéséhez.  



 

 

A matematikai kompetencia elsajátítása érdekében különböző szervezeti keretekben 

(egyéni, páros, csoport- és kooperatív formában) tevékenykednek a tanulók. Ezáltal fejlődik 

együttműködési készségük, nő a toleranciájuk, kialakul egymás iránti érdeklődésük, 

megtanulják társaik elfogadását. 

A matematikatanulás hatékonyságának egyik fontos feltétele a módszerek 

megválasztása. A kisiskolások legfontosabb tevékenysége a játék. Ezért kezdetben játékos 

tevékenységek megszervezésével biztosítunk lehetőséget a gyerekeknek a közvetlen 

tapasztalatszerzésre.  

Az enyhén értelmi fogyatékos gyerekeknek hosszabb ideig (több éven át) lehetőséget 

kell teremteni a matematikai problémák cselekvéses tapasztalatra alapozó megoldására. A 

motiváló hatású tanulási környezet, a játékok, a különböző matematikai eszközök,  

IKT-eszközök, digitális tananyagok felkeltik a tanulók érdeklődését, igényét a világ 

megismerésére, saját ismereteik, képességeik fejlesztésére, az érdeklődés ébrentartására, 

pozitív attitűd kialakulására a tantárgy, a tanulás iránt, mindez biztosítéka a sikeres együtt-

tanulásnak.  

Az egy évfolyamba kerülő gyermekek pszichés funkciói, képességei, ismeretei, az 

egész személyiségük nagyon különbözőek. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók 

képességprofilja jelentősebb eltérést mutat, mint ép társaiké. Ezért nagyon fontos minden 

tanuló egyéni fejlődési folyamatának a megismerése és az ehhez igazodó differenciált 

nevelés, oktatás, fejlesztés. A pedagógusnak fel kell térképeznie az évfolyam tanulóinak 

ismereteit, képességeit, érdeklődésüket, motiváltságukat, tanulási stílusukat, szokásaikat, 

tempójukat. Fel kell tárni társas kapcsolataikat, fizikai és pszichés állapotukat.  

Szükséges és lehetséges differenciálni a tartalmak és tevékenységek szintjén egyaránt. 

A tartalmi differenciálás megnyilvánulhat a feladatok mennyiségében, a feladatok 

minőségében és a kivitelezés módjában. A tevékenységek szintje is különböző lehet. Lehet 

elvontan, verbális szinten megoldani a feladatokat, de ugyanazok a feladatok megoldhatók 

eszközökkel, a cselekvés szintjén. Differenciálni lehet segítésnyújtással is. Segíthetjük a 

tanulást eszközök biztosításával, az eszközök használatának segítésével, a feladat 

megismétlésével, a feladatok algoritmizálásával, mintaadással, analógia alkalmazásával és 

célirányos kérdésekkel.  

A tanulásban akadályozott tanulóknál gyakran előfordul súlyos képességzavar illetve 

valamelyik képesség hiánya. Ezeket a problémákat nem lehet kizárólag a tanítási órák keretei 

között orvosolni. Ilyen esetekben szükség van külön habilitációs foglalkozásokra, ahol 

célirányos fejlesztési terv alapján egyéni fejlesztéssel lehet korrigálni és/vagy kompenzálni a 

képességzavarokat és hiányokat.  

5–6. évfolyam 

A két év célja – mindvégig tevékenységre épülve – a tanulók alapkészségének megerősítése, 

gyakorlási lehetőségek beiktatásával. Az ismeretek bővítését konkrét tapasztalásra alapozva, a 

gondolkodási funkciók különböző sérülését, eltérő ütemű fejlődését figyelembe véve kell 

megvalósítani. Az egyénre szabott önálló tanulási eljárások és tanulási módok kialakítása 

támogatja az ismeretek bővítésének, a képességek és készségek megerősítésének lehetőségét, 

kiegészülve különböző szintű tevékenységekkel, cselekvéses és elvont szinten. A 



 

 

gondolkodási műveletek egyre elvontabb szinten jelennek meg, a gondolkodási fajták 

gyakorlása matematikai problémák megoldása során történik. A matematikai fogalmak, 

kifejezések megértése, egyre pontosabb használata a matematikatanulás folyamatában, a 

tanulók cselekvését a középpontba állítva történik. Figyelmet kell fordítani az alkotó kedv 

ösztönzésére, kreativitás fejlesztésére, törekedve a minél kitartóbb és pontosabb 

munkavégzésre, önellenőrzésre.  

A figyelem terjedelmének, tartósságának növelése, a koncentráció időtartamának 

növelése, az auditív és vizuális észlelés és érzékelés pontosságának fejlesztése minden 

tanórán fontos feladat.  

5. osztály 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Halmaz elemeinek adott, illetve választott szempont szerinti 

válogatása, csoportosítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Válogatás, csoportosítás, rendszerezés logikai összefüggések alapján. 

Analizáló, szintetizáló, döntési képesség fejlesztése.  

Cselekvéses, logikus gondolkodás gyakoroltatása.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

1.1. Halmazok 

Évfolyamozás.  

Személyek, tárgyak, logikai 

készlet elemeinek elhelyezése 

halmazábrákba.  

Évfolyamozás egy, illetve 

egyszerre két szempont alapján. 

Vizuális kultúra: 

alakzatok, színek, 

tájékozódás síkban. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szókincsbővítés, 

szövegértés, 

szövegalkotás. 

 

Természetismeret: 

kognitív képességek. 

 

Informatika: 

problémamegoldó 

Alaphalmaz, részhalmaz, 

kiegészítő halmaz. 

Részhalmaz előállítása különféle 

alaphalmazokon személyekkel, 

tárgyakkal, logikai készlet 

elemeivel. 

Az alaphalmaz, részhalmaz és 

kiegészítő halmaz kapcsolatának 

értelmezése. 

Metszethalmaz. Személyeknek, tárgyaknak, 

logikai készlet elemeinek 

megfigyelése, közös 

tulajdonságuk kiemelése, 



 

 

megfogalmazása, metszethalmaz 

képzése. 

gondolkodás, 

szimbólumok, jelek. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

formaérzékelés, 

finommotoros 

mozgáskoordináció. 

1.2. Matematikai logika 

Állítások igazságtartalma. 

Állítások megítélése 

igazságtartalmuk szerint. 

Állításokhoz halmazok alkotása. 

A logikai kifejezések pontos 

használata. 

Logikai „és” fogalmának 

használata. 

1.3. Kombinatorika. Kombinatorikus játékok. 

Elemek sorba rendezése. 

Lehetőségek sokféleségének 

észrevétele. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Halmaz, alaphalmaz, részhalmaz, metszethalmaz,  

logikai kifejezés, „és“. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számelmélet, algebra Órakeret 

62 óra 

Előzetes tudás 

Jártasság 100-as számkörben. 

Biztos műveletfogalom 20-as számkörben. 

Összeadás, kivonás 100-as számkörben tízesátlépés nélkül. 

Jártasság a tanult szorzótáblákban. 

Egyszerű szöveges feladatok megoldása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Matematikai eszközök célszerű használata. 

Konkretizálás, absztrahálás, kódolás, viszonyítás gyakoroltatása.  

Számolási készség fejlesztése, ellenőrzés, önellenőrzés gyakoroltatása. 

Megtartó emlékezet fejlesztése. 

Analógiás és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

Szövegértés, szövegalkotás, a matematikai nyelv egyre pontosabb 

használata.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 



 

 

2.1. Számok 

Számok 1000-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 alakban. 

Mennyiségek megszámlálása 

(pénz), tízes, százas, csoportok 

alkotása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

szövegalkotás. 

 

Ének-zene: ritmizálás, 

ütemezés, 

finommotoros 

mozgáskoordináció, 

auditív figyelem. 

Vizuális kultúra:  

ritmikus sorok, 

szerialitás. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció, 

nagymozgások. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: szerialitás, 

pénz beosztása. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

évszázadok, 

évszámok, királyok 

neve előtti szám, 

épületek építési 

évszáma. 

Informatika: kódolás, 

dekódolás, 

algoritmusok, 

matematikai és 

képességfejlesztő 

programok. 

Az 1000-es és számkör. 

A tízes számrendszer 

szerkezeti sajátossága. 

A helyiérték-táblázat 

szerkezete. 

Helyiérték-táblázat bővítése 

1000-ig. 

A helyi értékek között lévő 

összefüggések megfigyelése, 

megfogalmazása (tízszerese, 

tizedrésze; százszorosa, 

századrésze;  

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 

százforintosokkal. 

Számok képzése egy feltétellel. 

Római számok: 

I, V, X, L, C 

Tanult római számok írása, 

olvasása a mindennapi élet 

különböző területein (dátum, 

kerület, évszázad, óra 

számlapja). 

Viszonyítás. Számok összehasonlítása 

(azonos és különböző 

nagyságrendű számok) 

matematikai eszközökkel 

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 

számszomszédok leolvasása. 

Számok tulajdonságai. Számok tulajdonságainak 

megfigyelése, megfogalmazása 

Pontos matematikai fogalmak 

használata. 

Bontás. Számok bontása összeg- és 

szorzat alakra matematikai 

eszközökkel 

Bontások lejegyzése. 

Közönséges törtszámok 

Törtek a mindennapi életben. 

Törtrészek előállítása 

tevékenységgel (darabolás, 

színezés, kirakás). 

Összefüggések keresése, 



 

 

megfogalmazása az egész és a 

törtrészek között, a törtrészek 

száma és nagysága között. 

Közönséges törtek írása, 

olvasása, értelmezése. 

Negatív szám. 

Negatív számok a mindennapi 

életben. 

Hőmérsékletek leolvasása, 

hőmérő beállítása adott 

hőmérsékletre, hőmérséklet 

változásának megfigyelése, 

jelölése nyíllal. 

0 középpontú számegyenes 

készítése. 

Negatív számok keresése a 

számegyenesen. 

2.2. 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. 

Szorzó-, bennfoglaló táblák 

memorizálása. 

Összefüggések a műveletek 

között  

 

Műveletek közötti összefüggések 

felfedezése. 

Kerek tízesek, százasok, 

szorzása, osztása analógia 

alapján.  

Összefüggések a szorzó és 

bennfoglaló táblák között. 

Írásbeli műveletek. Műveletek megjelenítése, 



 

 

Összeadás, kivonás három- 

és négyjegyű számokkal. 

Kétjegyű számok szorzása 

egyjegyű szorzóval. 

Két- és háromjegyű számok 

osztása egyjegyű osztóval. 

Műveletekben szereplő 

számok elnevezése. 

Műveleti tulajdonságok. 

megoldása matematikai 

eszközökkel. 

Mennyiségek közötti 

összefüggések megállapítása. 

Műveletek eredményének 

becslése. 

Tapasztalatok gyűjtése a tagok 

és tényezők felcserélhetőségéről, 

a műveletek inverzitásáról. 

Matematikai fogalmak 

használata. 

Összeadás, kivonás 

közönséges törtekkel. 

Az egy egésznél kisebb törtek 

pótlása egy egészre. 

 

Egyszerű és összetett szöveges 

feladatok. 

Egyszerű szöveges feladatok 

értelmezése, megjelenítésük 

(lejátszással, kirakással, 

rajzban). 

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. 

Történések megjelenítése 

matematikai modellekkel. 

Tapasztalatok gyűjtése 

matematikai elemek 

párosításával, a tapasztalatok 

megfogalmazása. 

 

2.3. Számelméleti ismeretek 

Páros, páratlan számok. 

A páros-, páratlan számok 

fogalmának kiterjesztése az 

1000-es számkör számaival. 



 

 

 Gyakorlati tevékenységre épülő 

szabályalkotás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Geometria, mérés Órakeret 32 

óra 

Előzetes tudás 

Vonalak (görbe, egyenes) fajtái. 

Különböző helyzetű egyenesek (függőleges, vízszintes, ferde). 

Pont és vonal helyzete. 

Síkbeli alakzatok (háromszög, négyzet, téglalap, sokszög, kör). 

Térbeli alakzatok (kocka, téglatest, gömb). 

Alakzatok tükrözése síktükörrel. 

Szabvány mértékegységek (100-as számkörnek megfelelő). 

Négyzet-, téglalap kerülete, területe. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Geometriai alakzatok konstruálása, kreativitás és finommotorika 

fejlesztése. 

Tájékozódási képesség fejlesztése síkban, térben és mennyiségek között. 

Becslés, mérés és számolás gyakoroltatása. 

Fogalmi gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

3.1. A tér elemei 

Félegyenes, szakasz, szög. 

Egyenes és pont helyzetének 

vizsgálata. 

Félegyenes rajzolása, pont 

elnevezése. 

Szakaszok rajzolása, megmérése, 

kimérése, elnevezése. 

Derékszög előállítása 

hajtogatással, rajzolása 

Vizuális kultúra: 

tájékozódás térben, síkban, 

formaérzékelés, 

konstruálás, kreativitás. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: formaérzékelés, 



 

 

négyzethálón, jelölése. 

A szögek alkotórészeinek (szár, 

csúcs, szögtartomány) 

megnevezése. 

Szerkesztő eszközök használata. 

kreativitás, alkotókedv. 

 

Informatika: tájékozódási 

képesség, sík- és térlátás, 

rajzoló programok. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés, 

szövegalkotás. 

3.2. Síkbeli alakzatok 

Sokszög, háromszög, 

négyzet, téglalap és kör. 

Síkidomok előállítása, rajzolása. 

Síkidomok tulajdonságainak 

vizsgálata: határoló vonalak, 

oldalak száma, oldalak nagysága, 

oldalak helyzete alapján. 

Szabályos sokszög. Szabályos sokszögek oldalainak, 

szögeinek vizsgálata, 

azonosságok megállapítása. 

3.3. 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) 

3.4. Transzformációk 

Tükrözés, nagyítás, 

kicsinyítés. 

Síkidomok tükrözése egy 

tükörtengely segítségével 

négyzethálón. 

A síkidomok és tükörképük 

vizsgálata, összehasonlítása. 

Azonosságok, különbségek 

megállapítása.  

Vizuális kultúra: tükrös 

alakzatok. 

3.5. Szerkesztés 

Párhuzamos, merőleges, 

metsző egyenesek.  

Párhuzamos, merőleges és 

metsző egyenesek rajzolása 

négyzethálón 



 

 

Másolás. Szakaszok másolása vonalzóval. 

Az adott- és a kapott téri elemek 

összehasonlítása (ugyanakkora). 

Felezés. Szakaszok felezése vonalzóval. 

Szerkesztés. Négyzet és téglalap rajzolása 

négyzethálón. 

Különböző sugarú körök 

szerkesztése.  

3. 6. 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. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: becslés, mérés, 

számítás. 

 

Természetismeret: 

mérések, mértékegységek 

a fizikai és kémiai 

számításokban.  

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.  

Negyed-, fél-, háromnegyed óra 

leolvasása, beállítása. 

Időtartam érzékelése a 

mindennapi életből vett 

példákkal. 

Tájékozódás a naptárban. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

tájékozódás időben. 

Pénz.  Forint (Ft). 

Pénznemek megismerése, 

használata. 

Mennyiségek be- és felváltása. 

Mennyiségek kifizetése 



 

 

többféleképpen. 

3.7. Kerület, terület Sokszögek kerületének mérése 

és kiszámítása összeadással. 

Négyzet, téglalap kerületének 

mérése, kiszámítása 

összeadással. 

Négyzet és téglalap területének 

lefedése különböző alakú és 

nagyságú egységekkel. 

Négyzet és téglalap területének 

mérése az egységek 

összeszámlálásával. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

pénz, kerület, terület, szerkesztés.   

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Függvények, az analízis elemei Órakeret 

21 óra 

Előzetes tudás 

Tárgyak tulajdonságainak összehasonlítása, megkülönböztetése, 

kiemelése. 

Tárgyak sorba rendezése különféle tulajdonságok szerint. 

Összefüggések felfedezése, megfogalmazása, jelölése a gyermekek 

környezetéből vett példákon. 

A tanult számkörben számok sorba rendezése. 

Számsorok folytatása adott szabály-, vagy szabály felismerése alapján. 

Tevékenységre épülő gondolkodási műveletek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összehasonlítás, általánosítás, szabályalkotás, kiegészítés gyakorlása. 

Megismerési módszerek továbbfejlesztése. 

Összefüggések egyre elvontabb szinten történő kifejezése.  

Logikus gondolkodás fejlesztése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

4.1. Összefüggések Összefüggések felismerése, 

személyek, tárgyak, helyzetek, 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 



 

 

geometriai alakzatok, halmazok 

számai között; kifejezése rajzzal, 

jelekkel.  

szövegalkotás. 

 

Vizuális kultúra; 

testnevelés és sport: 

soralkotás. 

 

Ének-zene: hangsorok. 

4.2. Sorozatok Szabályjátékok logikai készlettel, 

számokkal. 

Szabály felismerése, 

megfogalmazása, lejegyzése, 

alkalmazása műveletekkel a 

hiányzó adatok pótlására. 

Ciklikus sorok folytatása. 

Állandó különbségű sorozatok 

folytatása mindlét irányban. 

 

4.3. 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.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Grafikon, értéktáblázat, összefüggés, szabály.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Statisztika, valószínűség Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 
Tartós, összpontosított figyelem. 

Együttműködési képesség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatgyűjtési technikák, adatok ábrázolási módjának megismertetése. 

A tanulók szemléletének formálása, „a valószínűségi gondolkodásmód” 

alapozása. 

Kombinatorikus gondolkodás és a valószínűségi szemlélet fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ Kapcsolódási pontok 



 

 

Tevékenységek 

5.1. Statisztika Statisztikai adatok gyűjtése, 

közvetlen környezetben 

megfigyelhető események 

megszámlálása, mérések 

eredménye. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: grafikonok 

értelmezése. 

5.2. A valószínűség-számítás 

elemei 

Valószínűségi kísérletek. 

Megfigyelések, vizsgálatok, 

játékos valószínűségi kísérletek 

(pénzfeldobás, golyóhúzás, 

különböző szerencsejátékok) 

végzése. 

Egyszerű valószínűségi 

kísérletek eredményeinek 

lejegyzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Lehetőség, kísérlet, adat. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 5. 

évfolyam végén 

Elemek halmazokba rendezése megadott szempont szerint.  

Adott tulajdonságú részhalmaz előállítása alaphalmazon.  

Közös tulajdonságok felismerése. 

Egyszerű állítások, tagadások megfogalmazása. 

Logikai kifejezések pontos használata. 

Biztos számfogalom 100-as számkörben. 

Jártasság 1 000-es számkörben. 

A törtszámok és a negatív számok ismerete. 

A szorzó- és bennfoglaló táblák tudása (szükség esetén táblázat 

segítségével). 

A tanult írásbeli műveletek megoldása. 

Egyszerű szöveges feladatok önálló megoldása. 

Testek és síkidomok csoportosítása a tanult tulajdonságok alapján 

megadott szempont szerint.  

Szabvány mértékegységek és a közöttük lévő váltószámok ismerete.  

A téglalap és a négyzet kerületének mérése, számítása; területének 

mérése lefedéssel. 

Szerkesztések: szögek és szakaszok rajzolása, párhuzamos-, merőleges 



 

 

egyenesek szerkesztése, téglalap- és négyzet rajzolása. 

Racionális számok összehasonlítása, összefüggések felfedezése, szabály 

megfogalmazása. 

Sorozatok folytatása a felismert szabály alapján. 

Adatok leolvasása táblázatból. 

Statisztikai adtok lejegyzése. 

 

6. osztály 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Halmaz elemeinek adott, illetve választott szempont szerinti 

válogatása, csoportosítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Válogatás, csoportosítás, rendszerezés logikai összefüggések alapján. 

Analizáló, szintetizáló, döntési képesség fejlesztése.  

Cselekvéses, logikus gondolkodás gyakoroltatása. Kombinatorikus 

szemlélet kialakítása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

1.1. Halmazok 

Évfolyamozás.  

Személyek, tárgyak, logikai 

készlet elemeinek elhelyezése 

halmazábrákba.  

Évfolyamozás egy, illetve 

egyszerre két szempont alapján. 

Megfigyelés, lényeges jegyek 

kiemelése, azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Vizuális kultúra: 

alakzatok, színek, 

tájékozódás síkban. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szókincsbővítés, 

szövegértés, 

szövegalkotás. 

Természetismeret: 

kognitív képességek. 

Informatika: 

problémamegoldó 

gondolkodás, 

szimbólumok, jelek. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

Alaphalmaz, részhalmaz, 

kiegészítő halmaz. 

Az alaphalmaz, részhalmaz és 

kiegészítő halmaz kapcsolatának 

értelmezése. 

A halmazábra különböző 

részeinek jelölése jelkártyákkal. 

Elemek besorolása a halmazábra 

különböző részeibe. 

Metszethalmaz. 
A halmazábra különböző 

részeinek elnevezése, 



 

 

metszethalmaz képzése. 

Alá- és fölérendeltségi viszony 

felismerése. 

Venn-diagram értelmezése. 

formaérzékelés, 

finommotoros 

mozgáskoordináció. 

1.2. Matematikai logika 

Állítások igazságtartalma. 

Állítások és tagadások 

megfogalmazása a halmazábra 

különböző részeiről. Állítások 

megítélése igazságtartalmuk 

szerint. 

A logikai kifejezések pontos 

használata. 

Tulajdonságok tagadása, a 

logikai „nem” fogalmának 

használata. Logikai „és” 

fogalmának használata. 

A „minden”, „van olyan”, „van, 

amelyik nem”, „egyik sem” 

kifejezések használata. 

1.3. Kombinatorika. 
Lehetőségek sokféleségének 

észrevétele. 

Variációk képzése különböző 

nem matematikai és matematikai 

elemekből tevékenységgel: 

néhány lehetőség, egyre több 

lehetőség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, alaphalmaz, részhalmaz, metszethalmaz,  

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

amelyik nem”. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számelmélet, algebra Órakeret 

62 óra 

Előzetes tudás 

Jártasság 1000-es számkörben. 

Biztos műveletfogalom 1000-es számkörben. 

Összeadás, kivonás 1000-es számkörben tízes átlépéssel is. 

Jártasság a tanult szorzótáblákban, írásbeli szorzás és osztás 

műveletében. 



 

 

Egyszerű szöveges feladatok megoldása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Matematikai eszközök célszerű használata. 

Konkretizálás, absztrahálás, kódolás, viszonyítás gyakoroltatása.  

Számolási készség fejlesztése, ellenőrzés, önellenőrzés gyakoroltatása. 

Megtartó emlékezet fejlesztése. 

Analógiás és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

Szövegértés, szövegalkotás, a matematikai nyelv egyre pontosabb 

használata.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

2.1. Számok 

Számok 10 000-es 

számkörben. 

Számfogalom megerősítése, 

biztos számfogalom kialakítása 

1000-es számkörben. 

Helyi érték, alaki érték, valódi 

érték közötti összefüggések 

megállapítása. 

Törekvés a matematikai 

fogalmak pontos használatára. 

Háromjegyű számok írása, 

olvasása, összehasonlítása, 

rendezése, számtulajdonságok 

megállapítása. 

Relációs jelek használata. 

Számok pontos és becsült 

(közelítő) helye a 

számegyenesen. 

Számok egyes, tízes, százas, 

ezres szomszédjainak 

megállapítása. 

Számok kerekítése, közelítő 

érték. 

Mennyiségek megszámlálása 

(pénz), tízes, százas, ezres 

csoportok alkotása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

szövegalkotás. 

Ének-zene: ritmizálás, 

ütemezés, 

finommotoros 

mozgáskoordináció, 

auditív figyelem. 

Vizuális kultúra:  

ritmikus sorok, 

szerialitás. 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció, 

nagymozgások. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: szerialitás, 

pénz beosztása. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

évszázadok, 

évszámok, királyok 

neve előtti szám, 

épületek építési 

évszáma. 

A 10 000-es számkör. 

A tízes számrendszer 

Helyiérték-táblázat bővítése 10 

000-ig. 

A helyi értékek között lévő 



 

 

szerkezeti sajátossága. 

A helyiérték-táblázat 

szerkezete. 

összefüggések megfigyelése, 

megfogalmazása (tízszerese, 

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 egy vagy több 

feltétellel. 

Informatika: kódolás, 

dekódolás, 

algoritmusok, 

matematikai és 

képességfejlesztő 

programok. 

Római számok: 

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

Tanult római számok írása, 

olvasása a mindennapi élet 

különböző területein (dátum, 

kerület, évszázad, óra 

számlapja). 

Viszonyítás. Számok összehasonlítása 

(azonos és különböző 

nagyságrendű számok) 

matematikai eszközökkel. 

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. Számok bontása összeg- és 

szorzat alakra matematikai 

eszközökkel. 

Bontások lejegyzése. 

Közönséges törtszámok 

Törtek a mindennapi életben. 

Egységtörtek, egységtörtek 

többszöröseinek előállítása- 

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, 

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. 

2.2. Műveletek 

Szóbeli műveletek. 

Összeadás, kivonás 10 000-es 

számkörben. 

Fejben számolás. 

Szóbeli összeadás, kivonás kerek 

tízesekkel, százasokkal, 

ezresekkel – az egyjegyű számok 

analógiájára. 

Műveletek modellezése. 



 

 

Szorzás, bennfoglalás A tanult szorzó- és bennfoglaló 

táblák készségszintű használata. 

Azonos tagú összeadások 

lejegyzése szorzással. 

Összefüggések a műveletek 

között  

Szorzó- és bennfoglaló 

táblák. 

Műveletek közötti összefüggések 

felfedezése. 

Szorzás 10-zel, 100-zal, 1000-rel 

Írásbeli szorzás, kétjegyűekkel, 

körátlépéssel 

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. 

Műveletek megoldása egyre 

elvontabb szinten. 

Műveletek eredményének 

becslése. 

Tapasztalatok gyűjtése a tagok 

és tényezők felcserélhetőségéről, 

a műveletek inverzitásáról. 

Műveletek közötti összefüggések 

megfigyelése, megfogalmazása, 

megjelenítése matematikai 

eszközökkel. 

Matematikai fogalmak 

használata. 

Számológép használata 

önellenőrzésre. 

Összeadás, kivonás 

közönséges törtekkel. 

Azonos nevezőjű törtek 

összeadása, kivonása. 

Az egy egésznél kisebb törtek 

pótlása egy egészre. 

Műveletek cselekvésben való 

értelmezése, lejegyzése. 

Egyszerű és összetett szöveges 

feladatok. 

Egyszerű és összetett szöveges 

feladatok értelmezése, 



 

 

Ismert és ismeretlen adatok 

megállapítása, az adatok közti 

összefüggések megfigyelése, 

megfogalmazása. 

A megfelelő matematikai 

művelet kiválasztása, a várható 

eredmény becslése, a művelet 

kiszámítása, ellenőrzése, adekvát 

válasz megfogalmazása a 

kérdésre. 

Problémák logikai sorrendjének 

megállapítása, a megoldás 

logikai menetének 

megfogalmazása. 

Összefüggések megértése, 

kódolása (számfeladat, 

számegyenes, táblázat, rajz, 

nyitott mondat, halmazábra, 

grafikon). 

2.3. Számelméleti ismeretek 

Oszthatósági szabályok. 

A páros-, páratlan számok 

fogalmának kiterjesztése az 10 

000-es számkör számaira. 

Oszthatósági szabályok 

felismerése matematikai példák 

megoldásával (2, 5, 10). 

Kulcsfogalmak/ 

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. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Geometria, mérés Órakeret 32 

óra 

Előzetes tudás 

Vonalak (görbe, egyenes) fajtái. 

Különböző helyzetű egyenesek (függőleges, vízszintes, ferde). 

Egyenesek egymáshoz viszonyított helyzete (párhuzamos, merőleges, 

metsző). 



 

 

Pont és vonal helyzete. 

Síkbeli alakzatok (háromszög, négyzet, téglalap, sokszög, kör). 

Térbeli alakzatok (kocka, téglatest, gömb). 

Tükrös alakzatok. 

Alakzatok tükrözése síktükörrel. 

Szabvány mértékegységek (100-as számkörnek megfelelő). 

Négyzet-, téglalap kerülete, területe. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Geometriai alakzatok konstruálása, kreativitás és finommotorika 

fejlesztése. 

Tájékozódási képesség fejlesztése síkban, térben és mennyiségek között. 

Becslés, mérés és számolás gyakoroltatása. 

Fogalmi gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

3.1. A tér elemei 

Félegyenes, szakasz, szög. 

Szakaszok rajzolása, 

megmérése, kimérése, 

elnevezése. 

Szögek fajtái, szögek 

rajzolása, mérése. 

A szögek alkotórészeinek 

(szár, csúcs, szögtartomány) 

megnevezése. 

Szerkesztő eszközök 

használata. 

Vizuális kultúra: 

tájékozódás térben, 

síkban, formaérzékelés, 

konstruálás, kreativitás. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

formaérzékelés, 

kreativitás, alkotókedv. 

Informatika: 

tájékozódási képesség, 

sík- és térlátás, rajzoló 

programok. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

szövegalkotás. 

3.2. 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. 

Síkidomok csoportosítása a 

megismert tulajdonságok 

alapján. 

Összehasonlítás adott 

szempont szerint. 

Azonosságok, különbségek 

megfogalmazása. 

3.3. Térbeli alakzatok 

Testek.  

Téglatest, kocka. 

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). 

3.4. 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. 

Vizuális kultúra: tükrös 

alakzatok. 

3.5. Szerkesztés 

Párhuzamos, merőleges 

egyenesek.  

Párhuzamos és merőleges 

egyenesek szerkesztése 

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 

szerkesztése. 

Szerkesztő eszközök 

használata. 

Szerkesztési lépések 

sorrendjének követése.  

3. 6. 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. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: becslés, 

mérés, számítás. 

Természetismeret: 

mérések, 

mértékegységek a fizikai 

és kémiai számításokban.  

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 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: tájékozódás 

időben. 



 

 

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. 

3.7. 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. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak    
Téri elem, síkbeli alakzat, térbeli alakzat, transzformáció, 

mértékegység, pénz, kerület, terület, szerkesztés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Függvények, az analízis elemei Órakeret  

20 óra 

Előzetes tudás 
Tárgyak tulajdonságainak összehasonlítása, megkülönböztetése, 



 

 

kiemelése. 

Tárgyak sorba rendezése különféle tulajdonságok szerint. 

Összefüggések felfedezése, megfogalmazása, jelölése a gyermekek 

környezetéből vett példákon. 

A tanult számkörben számok sorba rendezése. 

Számsorok folytatása adott szabály-, vagy szabály felismerése alapján. 

Tevékenységre épülő gondolkodási műveletek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összehasonlítás, általánosítás, szabályalkotás, kiegészítés gyakorlása. 

Megismerési módszerek továbbfejlesztése. 

Összefüggések egyre elvontabb szinten történő kifejezése.  

Logikus gondolkodás fejlesztése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

4.1. Összefüggések Összefüggések felismerése, 

kifejezése rajzzal, jelekkel.  

Összefüggések keresése megadott 

szempont szerint a látszólag 

különböző dolgok között. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

szövegalkotás. 

Vizuális kultúra; 

testnevelés és sport: 

soralkotás. 

Ének-zene: hangsorok. 

4.2. Sorozatok 
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 mindlét irányban. 

Változó különbségű sorozatok 

folytatása. 

Hányados sorozatok folytatása. 

4.3. 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. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Grafikon, értéktáblázat, összefüggés, szabály.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Statisztika, valószínűség Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 
Tartós, összpontosított figyelem. 

Együttműködési képesség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatgyűjtési technikák, adatok ábrázolási módjának megismertetése. 

A tanulók szemléletének formálása, „a valószínűségi gondolkodásmód” 

alapozása. 

Tapasztalatok bővítése a véletlen és nem véletlen eseményekről.  

Kombinatorikus gondolkodás és a valószínűségi szemlélet fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

5.1. Statisztika Statisztikai adatok gyűjtése, 

közvetlen környezetben 

megfigyelhető események 

megszámlálása, mérések 

eredménye. 

Ábrázolásuk grafikonon, 

diagramon közösen. 

Grafikonok, diagramok 

értelmezése, leolvasása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: grafikonok 

értelmezése. 

5.2. A valószínűség-számítás Megfigyelések, vizsgálatok, 



 

 

elemei 

Valószínűségi kísérletek. 

játékos valószínűségi kísérletek 

(pénzfeldobás, golyóhúzás, 

különböző szerencsejátékok) 

végzése. 

Egyszerű valószínűségi 

kísérletek eredményeinek 

lejegyzése. 

A lejegyzések összesítése 

táblázatba. 

A táblázat adatainak leolvasása, 

értelmezése. 

Tapasztalatok gyűjtése véletlen 

és biztos eseményekről. 

A „ biztos” és a „lehetetlen” 

fogalmak használata. 

Spontán tippelések az 

események várható 

bekövetkeztéről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Lehetőség, kísérlet, táblázat, adat, grafikon, diagram.  

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

hatodik 

évfolyam végén 

Elemek halmazokba rendezése több szempont szerint.  

Adott tulajdonságú részhalmaz előállítása alaphalmazon.  

Közös tulajdonságok felismerése, metszet előállítása. 

Egyszerű állítások, tagadások megfogalmazása. 

Logikai kifejezések pontos használata. 

Minél több lehetőség előállítása kombinatorikus feladatokban. 

Biztos számfogalom 100-as számkörben. 

Jártasság 1 000-es és 10 000-es számkörben. 

A törtszámok és a negatív számok ismerete. 

A szorzó- és bennfoglaló táblák tudása (szükség esetén táblázat 

segítségével). 

A tanult írásbeli műveletek megoldása (szükség esetén számológéppel). 

Egyszerű szöveges feladatok önálló megoldása. 

Testek és síkidomok egy és több szempontú csoportosítása a tanult 

tulajdonságok alapján. Szabvány mértékegységek és a közöttük lévő 



 

 

váltószámok ismerete.  

A téglalap és a négyzet kerületének mérése, számítása; területének 

mérése lefedéssel. 

Szerkesztések: szögek és szakaszok rajzolása, másolása, felezése; 

párhuzamos-, merőleges egyenesek szerkesztése, téglalap- és négyzet 

rajzolása. 

Racionális számok összehasonlítása, összefüggések felfedezése, szabály 

megfogalmazása. 

Sorozatok folytatása a felismert szabály alapján. 

Adatok leolvasása táblázatból, koordináta-rendszer adatpárjainak 

leolvasása, lejegyzése. 

Adatok táblázatba beírása a felismert szabály alapján, ábrázolásuk 

koordináta-rendszerben. 

Statisztikai adtok lejegyzése, ábrázolása egyszerűbb esetekben. 

Valószínűségi játékokban az esetek lejegyzése. 

 

7–8. évfolyam 

A két év célja a tanulók felkészítése az önálló életvitelre, az önálló munkavégzésre, az egyéni 

képességeikhez igazodó továbbtanulásra, a társadalmi beilleszkedés elősegítésére. Olyan 

ismeretek, képességek, készségek kialakítása, ami biztosítja az önálló tanulás lehetőségét, és 

felkészíti őket az egész életen át tartó tanulásra. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében 

kiemelt szerepe van az egyénre szabott önálló tanulási eljárások és módok használatának, 

alkalmazásának, a tanuló motiváltsága megteremtésének.  

A matematika tantárgy sajátos fejlesztési célja a figyelem terjedelmének, 

tartósságának fokozatos növelése és szinten tartása, a koncentrációképesség fejlesztése, az 

auditív és vizuális észlelés és érzékelés pontosságának fejlesztése. 

7. évfolyam    

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Elemek halmazokba rendezése két szempont szerint.  

Adott tulajdonságú részhalmaz előállítása alaphalmazon.  

Közös tulajdonságok felismerése, metszet előállítása. 

Egyszerű állítások, tagadások megfogalmazása. 

Logikai kifejezések pontos használata. 

Minél több lehetőség előállítása kombinatorikus feladatokban. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelő, elemző, lényeglátó és döntési képesség fejlesztése. 

Analógiás, logikus és kombinatorikus gondolkodás fejlesztése, a 

gondolkodási műveletek elmélyítésével. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

1.1. 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. 

Vizuális kultúra: 

alakzatok. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szókincsbővítés, 

kifejezőképesség, 

szövegértés, 

szövegalkotás. 

Természetismeret; 

történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; földrajz: 

halmazelméleti, 

logikai ismeretek 

használata. 

 

Informatika: 

algoritmus, 

problémamegoldó 

gondolkodás. 

1.2. Matematikai logika 

Állítások és tagadások 

igazságtartalma. 

Állítások alap-, rész- és 

kiegészítő halmazokról. 

Állítások halmazok metszetéről. 

Hibás állítások javítása. 

Feltétel tagadása: a logikai 

„nem”. 

1.3. 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). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, alaphalmaz, részhalmaz, kiegészítő halmaz, metszethalmaz. 

 

Tematikai egység/ 
2. Számelmélet, algebra Órakeret 



 

 

Fejlesztési cél 65 óra 

Előzetes tudás 

Jártasság 10 000-es számkörben. 

Biztos műveletfogalom 100-as számkörben. 

Összeadás, kivonás 10 000-es számkörben.  

Jártasság a tanult szorzótáblákban. 

Egyszerű szöveges feladatok megoldása.  

Törtszám fogalmának ismerete. 

Negatív szám fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Matematikai eszközök biztos, célszerű használatának kialakítása. 

Konkretizálás, absztrahálás, kódolás gyakoroltatása. 

Elemzés, összehasonlítás, csoportosítás és általánosítás egyre 

önállóbb alkalmazása.  

Matematikai problémamegoldás, logikus gondolkodás egyre 

elvontabb szinten. 

Szövegértés, szövegalkotás, a matematikai nyelv egyre pontosabb 

használata.  

A számlálási, számolási, becslési és ellenőrzési képesség, valamint a 

megtartó emlékezet fejlesztése. 

Kíváncsiság ébrentartása, az önbizalom folyamatos megerősítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

2.1. Számok 

Számok 100 000-es 

számkörben. 

Számfogalom megerősítése, 

biztos számfogalom 

kialakítása 100 000-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 

Földrajz: népesség 

száma, területek 

nagysága. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Szövegértés, 

szövegalkotás. 

Kifejezőképesség, 

mondatértés, 

mondatalkotás. 

Ének-zene: ritmizálás, 

ütemezés, 



 

 

megállapítása. 

Számok kerekítése. 

Tájékozódási képesség 

fejlesztése. 

Számok bontása összeg és 

szorzat alakban. 

Problémamegoldó gondolkodás 

fejlesztése. 

finommotoros 

mozgáskoordináció, 

auditív figyelem. 

Vizuális kultúra: 

ritmikus sorok, 

szerialitás. 

Testnevelés és sport: 

nagymozgások, 

mozgáskoordináció. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: szerialitás, 

vásárlás (pl. fél-

negyed kiló). 

Pénz beosztása. 

Informatika: kódolás, 

dekódolás, 

algoritmusok. 

Matematikai- és 

képességfejlesztő 

programok. 

Az 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. 

A helyi értékek között lévő 

számkör: összefüggések 

megfigyelése, megfogalmazása 

(tízszerese, tizedrésze). 

Összefüggésekre való 

emlékezés. 

Teljes öt- és 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 feltétellel. 

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 nevezőjű törtek írása 

tizedes tört alakban. 

Helyiérték-táblázat kiterjesztése 

a tizedes törtek felé. 

Tájékozódás a  

helyiérték-táblázatban 

Összefüggések megállapítása a 

tized- és századrészek között. 

Tizedes törtek modellezése. 

Tapasztalatok gyűjtése a 

mindennapi életben használt 

tizedes tört formában felírt 

mennyiségekről. 

Tizedes törtek írása  

helyiérték-táblázatba, olvasásuk. 

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. 

2.2. 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. 

Összefüggések megértése, 

megfogalmazása. 

Matematikai nyelv pontos 

használata. 

Írásbeli műveletek 

Összeadás, kivonás 100 000-

es számkörben. 

Háromjegyű számok 

szorzása kétjegyű szorzóval.  

Öt- és hatjegyű számok 

osztása egyjegyű osztóval, 

háromjegyű számok osztása 

kétjegyű osztóval. 

Maradék az osztásban. 

Műveletek értelmezése, 

megoldása matematikai 

eszközökkel. 

Mennyiségek közötti 

összefüggések megállapítása, 

lejegyzése nyitott mondatokkal. 

Műveletek eredményének 

becslése.  

Becslés, számolás, ellenőrzés. 

Tapasztalatok gyűjtése a tagok 



 

 

és tényezők felcserélhetőségéről, 

a műveletek inverzitásáról. 

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. 

Tájékozódás a helyiérték-

táblázatban. 

Matematikai nyelv pontos 

használata. 

Egyszerű és összetett 

szöveges 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. 

Mennyiségi következtetések. 

Becslés, számítás, ellenőrzés. 

Problémamegoldó gondolkodás 

fejlesztése. 

2.3. Számelméleti ismeretek 

Páros, páratlan számok. 

Oszthatósági szabályok. 

A tanult ismeretek felidézése, 

kiterjesztése a100 000-s 

számkörre. 

Oszthatósági szabályok 

alkalmazása matematikai példák 

megoldásával (2, 5, 10). 

Kulcsfogalmak/ 

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. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Geometria, mérés Órakeret 

33 óra 

Előzetes tudás 

Testek és síkidomok egy és több szempontú csoportosítása a tanult 

tulajdonságaik alapján. 

Szabvány mértékegységek és a közöttük lévő váltószámok ismerete. 

A téglalap és a négyzet kerületének mérése, számítása; területének 



 

 

mérése lefedéssel. 

Szerkesztések: szögek és szakaszok rajzolása, másolása, felezése; 

párhuzamos-, merőleges egyenesek szerkesztés, téglalap, négyzet 

rajzolása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Konstruálás, kreativitás fejlesztése sík- és térmértani alakzatok 

előállításával, fogalomalkotás. 

Szerkesztési ismeretek bővítése, szerkesztőeszközök egyre pontosabb 

használata, finommotorika fejlesztése.  

A tiszta, áttekinthető munka iránti igény kialakítása. 

Becslés, mérés képességének fejlesztése.  

Mértékváltások következtetéssel, analógiás gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

3.1. 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. 

Vizuális kultúra: 

térszemlélet, térlátás; 

sík- és térgeometriai 

ismeretek, kreativitás.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

formaérzékelés, 

kreativitás, 

alkotókedv. 

Ki- és megmérés, 

szerkesztések, 

szerkesztőeszközök 

használata, háztartási 

ismeretek. 

3.2. Síkbeli alakzatok 

Síkidomok. 

Síkidomok előállítása, 

vizsgálatuk, csoportosításuk a 

megállapított tulajdonságok 

alapján. 



 

 

Háromszög. Háromszögek előállítása 

tépéssel, vágással, rajzolással. 

Tulajdonságok megállapítása 

méréssel (oldalak, szögek). 

Osztályozásuk oldalak 

hosszúsága szerint: különböző 

oldalú, egyenlő szárú és egyenlő 

oldalú (szabályos) háromszögek. 

Osztályozásuk szögek nagysága 

szerint: hegyes-, derék- és 

tompaszögű háromszögek. 

Informatika: 

tájékozódási képesség, 

sík- és térlátás, rajzoló 

programok. 

Természetismeret: 

mérések, 

mértékegységek a 

fizikai és kémiai 

számításokban. 

Kör. Különböző sugarú körök 

rajzolása. 

A kör alkotórészeinek rajzolása, 

elnevezése, jelölése: 

középpont, sugár, átmérő, 

körvonal, körlap. 

A sugár és az átmérő közötti 

összefüggés megállapítása 

mérések alapján. 

Speciális négyszögek.  Négyszögek vizsgálata az 

oldalaik helyzete, hosszúsága, 

szögeik nagysága és a 

szimmetriatengelyek száma 

szerint: 

– minden szöge derékszög 

(téglalap); 

– minden oldala egyenlő és 

minden szöge derékszög 

(négyzet); 

3.3. 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: 

– lapok, élek, csúcsok száma; 

– kiterjedésük (hosszúság, 

szélesség, magasság) mérete; 

– határoló lapok alakja, 

mérete; 

– határoló lapok helyzete. 

3.4. 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. 

3.5. Szerkesztés 

Szögek.  

Szögek szerkesztése: 120
 o
, 90

o
, 

60
o
 és 30

o
-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. 



 

 

3. 6. 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: km
2
, m

2
, 

dm
2
, cm

2
, mm

2
. 

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. 



 

 

3.7. 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.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak Szögfajta, háromszög, kör, négyszög, mértékegység, test. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Függvények, az analízis elemei Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Számok, mennyiségek, mértékegységek összehasonlítása, a közöttük 

lévő összefüggések, kapcsolatok felfedezése. 

Szabály felismerése, megfogalmazása, lejegyzése egyszerűbb 

esetekben. 

Állandó és változó különbségű sorozatok folytatása mindkét 

irányban adott és felismert szabály alapján. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összehasonlító, általánosító és lényegkiemelő képesség fejlesztése. 

Függvényszerű gondolkodás alapozása. 

Számköri ismeretek mélyítése sorozatok alkotásával. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 



 

 

4.1. Összefüggések Összefüggések konkrét 

mennyiségek, természetes 

számok, egységtörtek, geometriai 

alakzatok, mértékegységek 

között. 

A felismert összefüggések 

megfogalmazása 

viszonyszavakkal, kifejezése 

matematikai jelekkel.  

 

4.2. Sorozatok Számok rendezése. 

Állandó különbségű sorozatok 

folytatása adott és felismert 

szabály alapján, sorozatok 

kiegészítése. 

Ének-zene: hangsorok. 

Vizuális kultúra: 

soralkotás. 

Testnevelés és sport: 

soralkotás. 

4.3. Függvények megadása, 

ábrázolása 

Összetartozó adatpárok 

felismerése. 

Táblázatok hiányzó adatainak 

kiegészítése szabály 

megállapítása után. 

Tapasztalati függvények készítése 

leszámlált, mért adatok alapján. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Függvény 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Statisztika, valószínűség Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Tapasztalat az adatok gyűjtésében és lejegyzési módjaiban. 

Biztos és lehetetlen események megkülönböztetése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összehasonlítás, rendezés, általánosítás, következtetés gyakoroltatása 

és a logikus gondolkodás fejlesztése. Statisztikai adatok, grafikonok 

elemzésének alapozása. A valószínűségi szemlélet alapozása.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

5.1. Statisztika 

Statisztikai adatok, 

Adatok, tevékenységek, 

kísérletek eredményeinek 

gyűjtése.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: adatok (pl. 

villanyszámla) 



 

 

kísérletek.  Lejegyzésük, elemzésük, 

rendezésük, értékelésük. 

Ábrázolásuk grafikonnal, 

diagrammal.  

Adatok leolvasása a diagramról, 

táblázatból. 

értelmezése. 

Természetismeret: 

események 

bekövetkezésének 

megítélése. 

5.2. 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), játék-rulett). 

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. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak Lehetőség, kísérlet, táblázat, adat, statisztika, grafikon, diagram.  

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

hetedik 

évfolyam 

végére 

Elemek több szempont szerinti rendezése a halmazábrák különböző 

részeibe. 

Állítások és tagadások megfogalmazása a halmazábrákról.  

Állítások igazságának eldöntése. 

A logikai kifejezések pontos használata. 



 

 

Minél több (összes) lehetőség előállítása kombinatorikus feladatokban. 

Biztos számfogalom 10 000-es és 100 000-es számkörben. 

A törtszámok és a negatív számok ismerete. 

Szorzó- és bennfoglaló táblák ismerete (szükség esetén táblázat 

segítségével). 

A tanult írásbeli műveletek megoldása (szükség esetén számológéppel). 

Műveletek közönséges törtekkel és tizedes törtekkel. 

Egyszerű és összetett szöveges feladatok megoldása (szükség esetén 

segítséggel). 

Testek, síkidomok egy és több szempont szerinti csoportosítása. 

Speciális háromszögek, négyszögek megnevezése. 

Szakaszok, szögek szerkesztése, felezése; négyzet, téglalap és háromszög 

szerkesztése. 

Mértékváltások következtetéssel. 

Négyzet és téglalap területének számítása. 

Racionális számok összehasonlítása, összefüggések felfedezése, szabály 

megfogalmazása. 

Sorozatok folytatása a felismert szabály alapján. 

Adatok leolvasása táblázatból. 

Statisztikai adatok lejegyzése, ábrázolása egyszerűbb esetekben. 

Valószínűségi játékokban az esetek lejegyzése. 

 

8. évfolyam    

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Elemek halmazokba rendezése két szempont szerint.  

Adott tulajdonságú részhalmaz előállítása alaphalmazon.  

Közös tulajdonságok felismerése, metszet előállítása. 

Egyszerű állítások, tagadások megfogalmazása. 

Logikai kifejezések pontos használata. 

Minél több lehetőség előállítása kombinatorikus feladatokban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Megfigyelő, elemző, lényeglátó és döntési képesség fejlesztése. 

Analógiás, logikus és kombinatorikus gondolkodás fejlesztése, a 



 

 

céljai gondolkodási műveletek elmélyítésével. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

1.1. 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. 

Vizuális kultúra: 

alakzatok. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szókincsbővítés, 

kifejezőképesség, 

szövegértés, 

szövegalkotás. 

Természetismeret; 

történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; földrajz: 

halmazelméleti, 

logikai ismeretek 

használata. 

Informatika: 

algoritmus, 

problémamegoldó 

gondolkodás. 

Végtelen és üres halmaz. Végtelen és üres halmazok 

megfigyelése, létrehozása. 

Halmazok kapcsolatának 

vizsgálata. 

1.2. Matematikai logika 

Állítások és tagadások 

igazságtartalma. 

Állítások és tagadások 

megfogalmazása a végtelen és 

üres halmazokról. 

Feltétel tagadása: a logikai 

„nem”. 

Több feltétel egyidejű 

teljesülése: logikai „és”. 

Valamelyik feltétel teljesülése: 

logikai „vagy”. 

1.3. 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). 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, alaphalmaz, részhalmaz, kiegészítő halmaz, metszethalmaz, 

üres halmaz, végtelen halmaz, variáció.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számelmélet, algebra Órakeret 

65 óra 

Előzetes tudás 

Jártasság 10 000-es számkörben. 

Biztos műveletfogalom 1000-es számkörben. 

Összeadás, kivonás 10 000-es számkörben.  

Jártasság a tanult szorzótáblákban. 

Egyszerű szöveges feladatok megoldása.  

Törtszám fogalmának ismerete. 

Negatív szám fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Matematikai eszközök biztos, célszerű használatának kialakítása. 

Konkretizálás, absztrahálás, kódolás gyakoroltatása. 

Elemzés, összehasonlítás, csoportosítás és általánosítás egyre 

önállóbb alkalmazása.  

Matematikai problémamegoldás, logikus gondolkodás egyre 

elvontabb szinten. 

Szövegértés, szövegalkotás, a matematikai nyelv egyre pontosabb 

használata.  

A számlálási, számolási, becslési és ellenőrzési képesség, valamint a 

megtartó emlékezet fejlesztése. 

Kíváncsiság ébrentartása, az önbizalom folyamatos megerősítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

2.1. Számok 

Számok 1 000 000-s 

számkörben. 

Számfogalom megerősítése, 

biztos számfogalom 

kialakítása 100 000-es 

számkörben. 

Pontos matematikai fogalmak 

elmélyítése, használata. 

Összehasonlítási képesség 

fejlesztése, a relációs jelek 

használata. 

Pontos és becsült (közelítő 

helye) helyük keresése a 

számegyenesen. 

Számok egyes, tízes, százas, 

Földrajz: népesség 

száma, területek 

nagysága. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Szövegértés, 

szövegalkotás. 

Kifejezőképesség, 



 

 

ezres, tízezres szomszédainak 

megállapítása. 

Számok kerekítése. 

Tájékozódási képesség 

fejlesztése. 

Számok bontása összeg és 

szorzat alakban. 

Problémamegoldó gondolkodás 

fejlesztése. 

mondatértés, 

mondatalkotás. 

Ének-zene: ritmizálás, 

ütemezés, 

finommotoros 

mozgáskoordináció, 

auditív figyelem. 

Vizuális kultúra: 

ritmikus sorok, 

szerialitás. 

Testnevelés és sport: 

nagymozgások, 

mozgáskoordináció. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: szerialitás, 

vásárlás (pl. fél-

negyed kiló). 

Pénz beosztása. 

Informatika: kódolás, 

dekódolás, 

algoritmusok. 

Matematikai- és 

képességfejlesztő 

programok. 

Az 1 000 000-s számkör: 

Helyi érték, alaki érték, 

valódi érték kapcsolata. 

Számfogalom, mint a mérés 

eredménye, mérőszám. 

A helyi értékek között lévő 

összefüggések megfigyelése, 

megfogalmazása (tízszerese, 

tizedrésze). 

Összefüggésekre való 

emlékezés. 

Teljes öt- és hatjegyű számok 

írása, olvasása, értelmezése. 

Számok értelmezése a valóság 

mennyiségeivel. 

Különböző mennyiségek 

kifizetése tíz-, száz-, ezer-, 

tízezer forintosokkal. 

Becslés, mérés, ellenőrzés. 

Számok képzése egy vagy több 

feltétellel. 

Viszonyítás. A relációs jelek (< >  = ), 

használata. 

Számok helye a számsorban. Tájékozódás a számegyenesen és 

a számtáblákon. 

Egyes-, tízes-, százas-, ezres-, 

tízezres számszomszédok 

leolvasása. 

Bontás. Számok bontása összeg- és 

szorzat alakra.  

Bontások lejegyzése. 

Törtszámok. 
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. 

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. 

Hőmérsékletek leolvasása, 

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. 

2.2. 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. 

Három- és négyjegyű 

számok szorzása két- és 

háromjegyű szorzóval.  

Öt- és hatjegyű számok 

osztása egyjegyű, kétjegyű 

osztóval. 

 

Műveletek értelmezése, 

megoldása matematikai 

eszközökkel. 

Mennyiségek közötti 

összefüggések megállapítása, 

lejegyzése nyitott mondatokkal. 

Műveletek megoldása egyre 

elvontabb szinten, a fokozatok 

betartásával.  

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 közönséges 

törtekkel. 

Közönséges törtek szorzása 

közönséges tört számmal. 

Közönséges törtek osztása 

közönséges törttel, a reciprok 

érték fogalmának értelmezése. 

Műveletek cselekvésben való 

értelmezése, rajzos 

megjelenítése. 

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. 

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. 

Mennyiségi következtetések. 

Becslés, számítás, ellenőrzés. 

Problémamegoldó gondolkodás 

fejlesztése. 

2.3. Számelméleti ismeretek 

Páros, páratlan számok. 

Oszthatósági szabályok. 

A tanult ismeretek felidézése, 

kiterjesztése a 1 000 000-s 

számkörre. 

Oszthatósági szabályok 

alkalmazása matematikai példák 

megoldásával (2, 5, 10). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

törtvonal; egyszerűsítés, bővítés, egész szám, negatív szám, pozitív szám, 

plusz, mínusz, római szám, többszörös. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Geometria, mérés Órakeret 65 

óra 

Előzetes tudás 

Testek és síkidomok egy és több szempontú csoportosítása a tanult 

tulajdonságaik alapján. 

Szabvány mértékegységek és a közöttük lévő váltószámok ismerete. 

A téglalap és a négyzet kerületének mérése, számítása; területének 

mérése lefedéssel. 

Szerkesztések: szögek és szakaszok rajzolása, másolása, felezése; 

párhuzamos-, merőleges egyenesek szerkesztés, téglalap, négyzet 

rajzolása. 

A tematikai 

egység nevelési-

Konstruálás, kreativitás fejlesztése sík- és térmértani alakzatok 

előállításával, fogalomalkotás. 



 

 

fejlesztési céljai Szerkesztési ismeretek bővítése, szerkesztőeszközök egyre pontosabb 

használata, finommotorika fejlesztése.  

A tiszta, áttekinthető munka iránti igény kialakítása. 

Becslés, mérés képességének fejlesztése.  

Mértékváltások következtetéssel, analógiás gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

3.1. 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: 

– 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. 

3.2. 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. 

3.3. Szerkesztés 

Szögek.  

Szögek összeadása, kivonása, 

felezése, szögek másolása. 

Négyzet, téglalap.  Négyzet és téglalap szerkesztése 

adott méretek alapján. 

Háromszög.  Háromszög szerkesztése adott 

méretek alapján. 

3. 4. 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: km
2
, m

2
, 

dm
2
, cm

2
, mm

2
. 

Térfogatmérés. Térfogat mérése választott és 

szabványmértékegységekkel. 

Szabványmértékegységek 

értelmezése, neve, jele: m
3
, dm

3
, 

cm
3
.
 

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.  

Időtartam számítása. 

Mértékváltások a különböző 

időmértékek között. 

Tájékozódás a naptárban. 

Pénz.  Pénzhasználat, kifizetés, be- és 

felváltás. 

Háztartási költségvetés 

tervezése. 

3.5. 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.  

3.6. Térfogat, felszín 

A téglatest és kocka 

felszíne. 

Testekhez testhálók rendelése. 

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. 

Kulcsfogalmak/ 

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

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Függvények, az analízis elemei Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Számok, mennyiségek, mértékegységek összehasonlítása, a közöttük 

lévő összefüggések, kapcsolatok felfedezése. 

Szabály felismerése, megfogalmazása, lejegyzése egyszerűbb 

esetekben. 

Állandó és változó különbségű sorozatok folytatása mindkét 

irányban adott és felismert szabály alapján. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összehasonlító, általánosító és lényegkiemelő képesség fejlesztése. 

Függvényszerű gondolkodás alapozása. 

Számköri ismeretek mélyítése sorozatok alkotásával. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

4.1. Összefüggések Összefüggések konkrét 

mennyiségek, természetes 

számok, egységtörtek, geometriai 

alakzatok, mértékegységek 

között. 

A felismert összefüggések 

megfogalmazása 

viszonyszavakkal, kifejezése 

matematikai jelekkel.  

 



 

 

4.2. Sorozatok Számok rendezése. 

Állandó és váltakozó különbségű 

sorozatok folytatása adott és 

felismert szabály alapján, 

sorozatok kiegészítése. 

Hányados sorozatok folytatása. 

Ének-zene: hangsorok. 

Vizuális kultúra: 

soralkotás. 

Testnevelés és sport: 

soralkotás. 

4.3. 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. 

Kulcsfogal

mak/ 

fogalmak 

Függvény, koordináta-rendszer, tengely, középpont. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Statisztika, valószínűség Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Tapasztalat az adatok gyűjtésében és lejegyzési módjaiban. 

Biztos és lehetetlen események megkülönböztetése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 
Összehasonlítás, rendezés, általánosítás, következtetés gyakoroltatása 

és a logikus gondolkodás fejlesztése. Statisztikai adatok, grafikonok 



 

 

céljai elemzésének alapozása. A valószínűségi szemlélet alapozása.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

5.1. Statisztika 

Statisztikai adatok, 

kísérletek.  

Adatok, tevékenységek, 

kísérletek eredményeinek 

gyűjtése.  

Lejegyzésük, elemzésük, 

rendezésük, értékelésük. 

Ábrázolásuk grafikonnal, 

diagrammal.  

Adatok leolvasása a diagramról, 

táblázatból. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: adatok (pl. 

villanyszámla) 

értelmezése. 

Természetismeret: 

események 

bekövetkezésének 

megítélése. 

5.2. A valószínűség-számítás 

elemei 

Valószínűségi kísérletek. 

 

Gyakoriság. 

Egyszerű valószínűségi kísérletek 

eredményeinek lejegyzése 

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. 

Következtetés a relatív 

gyakoriságra. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak Lehetőség, kísérlet, táblázat, adat, statisztika, grafikon, diagram.  

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

nyolcadik 

Állítások és tagadások megfogalmazása a halmazábrákról.  

Állítások igazságának eldöntése. 



 

 

évfolyam 

végére 

A logikai kifejezések pontos használata. 

Minél több (összes) lehetőség előállítása kombinatorikus feladatokban. 

Biztos számfogalom 10 000-es és 100 000-es számkörben. 

Jártasság 1 000 000-s számkörben. 

A törtszámok és a negatív számok ismerete. 

Szorzó- és bennfoglaló táblák ismerete (szükség esetén táblázat 

segítségével). 

A tanult írásbeli műveletek megoldása (szükség esetén számológéppel). 

Műveletek közönséges törtekkel és tizedes törtekkel. 

Egyszerű és összetett szöveges feladatok megoldása (szükség esetén 

segítséggel). 

Testek, síkidomok egy és több szempont szerinti csoportosítása. 

Speciális háromszögek, négyszögek megnevezése. 

Szakaszok, szögek szerkesztése, felezése; négyzet, téglalap és háromszög 

szerkesztése. 

Henger és kúp tulajdonságainak ismerete. 

Mértékváltások következtetéssel. 

Négyzet és téglalap területének számítása. 

Kocka és téglatest felszínének számítása, térfogatának mérése. 

Racionális számok összehasonlítása, összefüggések felfedezése, szabály 

megfogalmazása. 

Sorozatok folytatása a felismert szabály alapján. 

Adatok leolvasása táblázatból, koordináta-rendszer adatpárjainak 

leolvasása, lejegyzése.   

Adatok beírása táblázatba a felismert szabály alapján, ábrázolásuk 

koordináta-rendszerben. 

Statisztikai adatok lejegyzése, ábrázolása egyszerűbb esetekben. 

Valószínűségi játékokban az esetek lejegyzése. 

 

  



 

 

TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALMI ISMERETEK 

19.3.1.1 Óraszámok  

Évfolyamok 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám 2 2 2 2 

Éves óraszám 72 72 72 72 

 
5–8. évfolyam  

  

Az Ember és társadalom műveltségterület a felső tagozatban ismerteti meg a tanulókkal a 

múltról való tudás jelentőségét; valamint a társadalmi együttélés, a közösséghez tartozás 

szerepét és lehetőségeit. A történelem, az erkölcstan, az etika, a hon- és népismeret, a 

társadalmi, gazdasági és állampolgári ismeretek ismeretköreihez kapcsolódó 

tevékenységformák biztosítják a feltételeket a tanulók számára a közműveltségi tartalmak 

elsajátításához.  

A műveltségi terület tanítási-tanulási folyamatában figyelembe kell venni a 

tanulásban akadályozottság gyógypedagógiai-pszichológiai jellemzőit, különös tekintettel a 

sajátélmény tevékenységek fókuszba helyezésére. Az Ember és társadalom 

műveltségterület fontos szerepet kap – a tanulásban akadályozottság kritériumait 

figyelembe véve – a térbeli és időbeli tájékozódás, valamint az időbeli viszonyítás 

fejlesztésében. Lehetővé teszi az emberiség kulturális értékeinek megismerését; a 

történelmi és társadalmi összefüggések megértését. Az ismeretek folyamatos bővítésével 

hozzájárul a tanulásban akadályozott tanulók személyiségének fejlődéséhez, különös 

tekintettel a kritikai gondolkodásra, a kommunikáció köréhez tartozó tevékenységek 

hatékony alkalmazására, a nemzeti érzés és az európai tudat erősítésére.   

A műveltségterületen középpontba kell állítani a múlt reális megismerését, a térben 

és időben való pontos tájékozódást, a nemzeti- és európai identitástudat kialakítását, az ok-

okozati összefüggések láttatását. A célcsoport tanulóinak képessé kell válniuk az alapvető 

tanulságok levonására, az ítéletalkotásra, a törvényszerűségek felismerésére, a 

véleménynyilvánításra úgy, hogy a pedagógia mindvégig figyelembe vegye a tanulásban 

akadályozott gyermekek gyógypedagógiai-pszichológiai jellemzőit.   

A műveltségterület tanítási-tanulási folyamatában az egyéni képességek figyelembe 

vételével központi szerepet kap a differenciálás, a gyakorlatban alkalmazva a korszerű 

óravezetési technikák adaptált változatait; pozitív módon erősítve a tanulók 

ismeretszerzésre irányuló törekvéseit.    

A fejlesztési feladatok közül fókuszba kerül a cselekvés szintjén a 

megkülönböztetésazonosítás-összehasonlítás képességének, az algoritmusok 

felismerésének, az elvonatkoztatás és általánosítás képességének a fejlesztése.   

A tantárgy a tanulásszervezési eljárások, módszerek megválasztásával támogatja a 

kommunikációs készségek és képességek fejlesztését, az elfogadó és elutasító attitűd 

felismerését és megkülönböztetését, a kritikai és a történelmi gondolkodás kialakítását, a 



 

 

térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztését, az ismeretszerzéshez kapcsolódó eszközök 

adekvát használatát. A tudás elsajátításában központi szerepet kapnak az anyanyelvi 

kommunikáció; a digitális illetékesség; a hatékony, önálló tanulás; és a szociális és 

állampolgári kulcskompetenciák.  

Az Ember és társadalom műveltségterület a tanítási-tanulási folyamatokon keresztül 

olyan nevelési célokat valósít meg, amelyek az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára 

is biztosítják a szűkebb és tágabb környezetbe való beilleszkedést; elősegítik a közösséghez 

tartozás pozitív élményeinek átélését. Kiemelt figyelmet kell fordítani a személyiség 

erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozására. Az életkori jellemzőkhöz illeszkedő – 

spontán belátáson alapuló – szabálytudat kialakítására, a szabálykövetési képesség 

megerősítésére, az alkalmazkodás és az önérvényesítés, a felelősségvállalás képességének 

alapozására. Az alapvető szociális konvenciókhoz való alkalmazkodást ki kell alakítani, az 

ebben való jártasságokat tovább kell erősíteni a tanuló sikeres közösségi beilleszkedése 

érdekében. A demokratikus részvétel megismerésének gyakorlása kiemelt nevelési cél; 

amelyet lépésről lépésre kell megvalósítani, közvetlen tapasztalatszerzés útján (pl. az 

iskolaközösség életében való aktív részvétel). Az empatikus és problémákra érzékeny 

attitűd kialakítása alapozza meg a szociális képesség fejlődését, mint a nevelési célok egyik 

sarokpontját.  

A felső tagozatban bővíteni kell a nevelési célokat: a közösségi szabályok 

kialakításában a tanuló aktív szerepet vállal, a szabályokat belső elhatározásból alkalmazza, 

a változó körülményekhez rugalmasan alkalmazkodik, ismeri a szeretet, bizalom, türelem, 

együttérzés fogalmát, a közösségben pozitív erkölcsrend mentén találja meg a helyét. A 

tanuló a közösségi élethez esetlegesen kapcsolódó negatív élményeket képes feldolgozni, 

ismerve azok negatív hatásait. A hazaszeretet, a nemzeti összetartozás érzése tudatosul 

benne a tanulmányai során megismert történelmi és kulturális értékek alapján. A 

véleménynyilvánítás, döntéshozatal, képviselet jogát képességei szerint képes gyakorolni, 

ismeri jogait és kötelességeit.   

 

5–6. évfolyam  

  

Az alsó tagozat tudásanyagára építve kell megismertetni a tanulókkal az emberi közösség 

történetét, továbbá a történések jelennel való kapcsolatát. A tanulásban akadályozott 

tanulók képességeit figyelembe véve kell bemutatni a történelem eseményeit, különös 

tekintettel az összefüggésekre. A műveltségterületen középpontba kell állítani a (1) múlt 

reális megismerését, (2) a pontos tájékozódást térben és időben, (3) a nemzeti- és európai 

identitástudat kialakítását, (Ő) az ok-okozati összefüggések láttatását. A tanulóknak 

képessé kell válniuk az alapvető tanulságok levonására, az ítéletalkotásra, a 

törvényszerűségek felismerésére, a véleménynyilvánításra, a tanulásban akadályozott 

gyermekek gyógypedagógiai-pszichológiai jellemzőinek figyelembevételével. Ebben a 

szakaszban ismerkednek meg a tanulók a történelmi időszámítással, a történelmi korokkal 

és színterekkel. A különböző képek, szemléltetések, digitális tananyagok segítik a 

tájékozódást a történelmi korokban. A történelmi képzetek helyes kialakítását dramatikus 

technikák alkalmazása segíti. Az ismeretanyag lehetőséget ad a kort jellemző mítoszok és 



 

 

mondák, művészeti és zenei értékek megismerésére. A több irányból történ demonstrálás 

segíti el a tanulásban akadályozott tanulók számára, hogy megismerjék, a különböző 

történelmi korok társadalmaiban hogyan éltek az emberek. A célcsoporthoz tartozó tanulók 

időbeli tájékozódásának fejlesztésekor hangsúlyt kell fektetni a múlt, a jelen és a jövő 

közötti viszonyításra – elsősorban a mindennapi élet eseményeire utalva. A folyamatos 

fejlesztés eredményeképpen erősödik a tanulók időről alkotott képzete, az események 

sorendje közötti összefüggések felismerése. Az időről alkotott képzetek kialakítását segíti 

az időszalag.  A történelmi színtereken keresztül a tanulók téri tájékozódása fejlődik, 

elsősorban történelmi térképek segítségével.   

A társadalmi ismeretek tanítási-tanulási folyamatai során a tanulók megismerkednek 

a családi és iskolai közösséghez való tartozás fontosságával és szerepeivel. Tudatossá válik 

a diákok számára a közösségben elfoglalt helyük, megismerik jogaikat és 

kötelezettségeiket. Felismerik a közösség alakulásának jelentőségét, egyúttal az egyén 

szerepét a csoportban.  

5. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az őskor és az ókori 

Kelet   
Órakeret 20 óra 

Előzetes tudás Elemi topográfiai 

ismeretek. Tájékozódás és 

viszonyítás térben és 

időben. 

 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 
Civilizációk emlékezete – a 

történelmi megismerés 

fogalmának kialakítása. 

Kooperatív technikák 

alkalmazása.   

Képességfejlesztési 

fókuszok: tér- és időbeli 

képességek, képzelet. 

 

Ismeretek Fejlesztési 

követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

1.1. Az őskori ember 

világa Az ember 

megjelenése és 

elterjedése a Földön. 

A barlanglakó és a 

termelő ősember.  

A tűz szerepe az 

emberiség történetében.  

Földművelés, 

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, az emberiség 

megjelenésének elterjedési 

helye és irányvonala. Az 

ókori államok helyének 

Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvi kommunikáció, 

beszédprodukció; 

drámajáték.  

  

Természetismeret:  

tájékozódás a térképen.  



 

 

állattenyésztés.  

Cserekereskedelem.  

  

1.2. Ókori keleti 

örökségünk 

Mezopotámia. 

Egyiptom. Kína.  

India.  

  

1.3 Ószövetségi 

történetek A világ 

keletkezéséről való 

ismeretek.  

A világ teremtése.  

Az Édenkert.  

A Vízözön 

megkeresése a térképen.  

Illusztráció készítése. A 

témához kapcsolódó tartalmi 

elemek válogatása, 

megkülönböztetése, 

összehasonlítása. Tematikus 

képanyagok elemzése, 

összehasonlítása, 

megkülönböztetése.  

Ismeretszerzés a 

dokumentumok forrásairól. 

Kiállítási anyag – rajzok, 

makettek, képanyagok – 

összeállítása a kor jellegzetes 

ruházataiból, használati 

eszközeiből. Jellemzések, 

példák felsorolása. Időszakos 

és állandó kiállítások 

látogatása a  

múzeumban. Gyűjtőmunka 

az őskorhoz és az ókori 

Kelet világához 

kapcsolódva.   

  

Vizuális kultúra: őskori 

művészetek.  

  

Matematika: időszámítás, 

pénzhasználathoz kötődő 

számítások.  

  

Informatika: interaktív 

taneszközök használata 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Jelen , múlt, régmúlt, 

barlanglakó ősember, 

régészeti lelőhely , 

barlangrajz, őskori 

eszközhasználat, őskori 

mesterség, állattenyésztés, 

növénytermesztés, sumér, 

Tigris, Eufrátesz, ékírás, 

Nílus, fáraó, múmia, 

piramis, porcelán, selyem, 

papír, Nagy fal, Indus, 

maharadzsa, tízes 

számrendszer, állam, 

birodalom, édenkert, Isten, 

föld, ég, növény, állat, 

vízözön, első emberpár. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Az antikvitás Órakeret 30 óra 

Előzetes tudás Az őskor és az ókori Kelet.  



 

 

Tantárgyi fejlesztési célok Civilizációk emlékezete – az 

antikvitás, mint az európai 

alapműveltség bölcsőjének 

bemutatása.  

Kooperatív technikák 

alkalmazása.  

Képességfejlesztési fókuszok: 

tér- és időbeli tájékozódás, 

képzelet. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

2.1. Az ókori Görögország – 

istenek, hősök, tudósok, 

művészek és az olimpia 

Történetek a görög 

mondavilágból.  

Az ókori tudományok 

és művészetek.  

Az ókori olimpiai játékok.  

2.2. Az athéni 

demokrácia és a görög-

perzsa háborúk A 

legjelentősebb görög 

városállamok: Athén és  

Spárta.  

Az ókori Athén és Spárta 

mindennapjai.  

A görög-perzsa 

háborúról: a marathóni 

csata (Kr. e. 90). A trójai 

faló története. 

 2.3. Hadvezérek, csaták, 

uralkodók az ókori 

Rómában A római 

hadsereg és a katonák 

élete.  

Róma fénykora. 

Julius Caesar.  

Augustus császár.  

Rómaiak hazánk területén.  

A Római Birodalom 

Időábrázolás síkban és 

térben (időszalag-

időtorony). Történet 

olvasása, feldolgozása. A 

témához kapcsolódó 

tartalmi elemek válogatása. 

Csata modellezése. 

Helyszínek megkeresése a 

térképen. Tematikus 

képanyagok elemzése. 

Antik és modern – 

összehasonlításra épül 

feladatok a tudomány, a 

művészetek és a sport 

témakörében. Beszélgetés 

az olimpiai eszméről. Athén 

és Spárta – a városállamok 

különbségeinek felfedezése. 

Történet olvasása Athénről. 

A görög főváros antik 

történelmi emlékhelyeinek 

képről történ ő felismerése. 

A hadviselés eszközei, az 

életmód modellezése. 

Romulusz és Rémusz 

történetének 

összehasonlítása a 

valósággal. Az ókori Róma 

nevezetes épületeinek 

bemutatása. Az olasz 

főváros legfontosabb tárgyi 

emlékeinek megnevezése 

képről.  Bepillantás az ókori 

Magyar nyelv és irodalom:  

szókincsbővítés; szövegértés.  

  

Földrajz: tájékozódás a 

térképen.  

  

Rajz és vizuális kultúra: az 

antik kor építészete.  

  

Matematika: 

számítások 

alapműveletekkel.  

  

Testnevelés és sport:  

ókori és modern sportágak.  

  

Informatika: IKT 

taneszközök alkalmazása. 



 

 

bukása.  

2.4. Újszövetségi 

történetek  

A keresztény vallás 

kialakulása és 

elterjedése.  

Jézus Krisztus születése.  

Krisztus Pilátus előtt.  

Az utolsó vacsora.  

A feltámadás. 

Róma mindennapjaiba: 

öltözködés, szórakozás, 

társasági élet, 

rabszolgapiac, iskola 

(beszélgetés, életképek 

modellezése,  

illusztrációkészítés). A római 

hadsereg bemutatása – 

beszélgetés 

alapvetőszempontok szerint a 

hadviselés legfontosabb  

 elemeiről: (1) fegyverek, (2) 

stratégia, (3) emberi 

tényezők (katonák). 

Illusztrációk készítése.  

Pannónia provincia 

helyzetének, szerepének 

megismerése a Római 

Birodalom területén. A bukás 

okainak közös feltárása. 

Történetek olvasása, 

beszélgetés Jézus Krisztus 

életéről – szerepe a 

történelem alakulásában.  

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Időszalag-időtorony, Hellász, 

Perzsa Birodalom, Marathón, 

Trójai faló, Olimpia, Athén, 

Akropolisz, városállam, 

szoptató anyafarkas, 

Romulusz és Rémusz, Róma, 

Itália, Tiberis, Colosseum, 

padlófűtés, tóga, tunika, 

lakoma, mozaikpadló, 

viasztábla, rabszolgapiac, 

árverés, gladiátor, légió, 

teknősbéka-alakzat, 

hajítógép, hódítás, provincia, 

Pannónia, császár, hadvezér, 

őrtorony, borostyánút, 

Aquincum, barbár, monda, 

Jézus Krisztus, betlehemi 

királyok, feltámadás. 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. A középkori Európa Órakeret 18 óra 

Előzetes tudás Ismeretek az antikvitásról.  

Tantárgyi fejlesztési célok A ciklusosság 

megismertetése a 

történelmi korszakok 

tükrében. 

Nézőpontváltás 

alkalmazása.  

Kooperatív technikák 

alkalmazása.  

Képességfejlesztési fókuszok: 

tér- és időbeli képességek, 

képzelet. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

3.1.  A nyugati és a 

keresztény államiság 

főbb jellemzői  

A hunok szerepe a Római 

Birodalom hanyatlásában.  

  

3.2.   Az iszlám vallás, az 

arab hódítás kulturális 

hagyatéka (A legalapvetőbb 

ismeretek szintjén.)  

  

3.3.   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. 

 

Történetek olvasása, 

megbeszélése. A vallások, 

mint különböző kultúrák 

közvetítői – 

csoportosítások, 

fogalomgyűjtések – 

különös tekintettel a 

tanulói célcsoport eltér 

tanulási képességeire. A 

középkori világ vezet 

vallásainak 

összehasonlítása.  

Adatok leolvasása térképről. 

Tematikus képanyagok 

elemzése, összehasonlítása. 

A középkor különböző 

társadalmi csoportjai – 

fogalmakhoz, 

azonosságokhoz és 

különbségekhez kötődő 

feladatok. A szerzetesi 

életmód modellezése. Európa 

legjelentősebb középkori 

városainak megkeresése a 

térképen. A középkori város, 

mint kulturális színtér 

bemutatása. A hadviselés és 

a vallások kapcsolatának 

felismerése a középkori 

Magyar nyelv és irodalom:  

szemelvények a 

szépirodalomból; 

illemszabályok.  

  

Vizuális kultúra:  

művészetek és vallás 

kapcsolata.  

  

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek: a természetes és 

az épített környezet  



 

 

kereszténység tükrében. A 

lovagi életmód – a 

lovagokhoz kapcsolódó 

eszménykép bemutatása – 

illemszabályok a 

gyakorlatban.  

A lovagi tornák modellezése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Vallás, kereszténység, 

iszlám, Keletrómai 

Birodalom, Nyugatrómai 

Birodalom, Bizánc, hun, 

király, nemes, jobbágy, 

lovag, lovagi torna, pápa, 

latin nyelv, szerzetes, 

kolostor, város, hadviselés, 

illemszabály. 

 

 

A fejlesztés várt eredménye az 5. évfolyam 

végén 
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 idő- 

szalagon felismeri a tárgyalt történelmi 

idő- szakokat, évszámokat, kapcsol hozzá 

tanult ismeretet. Időrendbe helyezi a 

tanult eseményeket időszalagon, 

időtornyon. Az adott tematikai egység 

tárgyalt témaköreiben – képességeinek 

megfelel en – írásban és/vagy szóban 

számot ad a tanult elemi történelmi 

ismereteiről.  

Különbséget tesz a különböző történelmi 

korok, a világtörténelem eseményei között. 

Ismeri a világtörténelem tanult 

fordulópontjait. Megkülönbözteti a történetek 

mesés és valóságos eseményeit. A történelmi 

hősökkel érzelmileg képes azonosulni. Ok-

okozati összefüggéseket tanári irányítás 

mellett fölismer.   

 

 

 



 

 

6. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. A magyarság 

történetének kezdetei 
Órakeret 38 óra 

Előzetes tudás Ismeretek a középkori 

Európáról 
 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 
Fogalomalkotás a magyar 

nemzettörténet legfontosabb 

eseményeiről.  

Kooperatív technikák 

alkalmazása.  

Képességfejlesztési 

fókuszok: térbeli- és 

időbeli tájékozódás, 

történelmi gondolkodás. 

 

Ismeretek Fejlesztési 

követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

1.1 Történetek a 

magyarság 

vándorlásáról és a 

honfoglalásról  

      A magyarok eredete.  

Rege a 

csodaszarvasról. 

Vérszerződés 

      A Kárpát-medence 

      a honfoglalás előtt.  

Honfoglalás, letelepedés. 

Kalandozó hadjáratok.  

1.2. Az államalapítás: Géza 

és Szent István  

Géza fejedelem.  

       Szent István, 

Magyarország királya.  

Államalapítás.  

Koronázási ékszerek.  

  

1.3. Az Árpád-ház uralkodói, 

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. Idő- 

szalagon, időtornyon történő 

ábrázolás – összefüggések 

felismerése.  Rajzos történeti 

napló készítése. A lakóhely 

történelmi emlékhelyeinek 

fölkeresése. Látogatás az 

Országházban, a koronázási 

ékszerek megtekintése. 

Jelképek ábrázolása 

kézműves technikákkal. 

Történelmi szituációk 

bevonásával tananyag, 

tananyagrészletek 

elmondása. A jelentős 

történelmi személyiségekről 

három-négymondatos 

 



 

 

szentjei  

Szent László, 

a lovagkirály. 

Szent Imre 

herceg. Szent 

Gellért.  

Árpád-házi Szent Margit.  

Könyves Kálmán.  

I. András.  

A királyi dekrétumok 

szerepe a 

nemzettörténetben. 

 IV. Béla.  

1.4. Nagy Lajos, a hódító és 

törvényhozó  

Anjou-házi királyok: 

Károly Róbert és Nagy 

Lajos  

Gazdasági intézkedések 

Mindennapi élet az 

Anjou-házi királyok 

idején  

  

1.5. Hunyadi János a 

törökellenes küzdelmek élén  

A nándorfehérvári diadal  

  

1.6. Hunyadi Mátyás 

portréja  

Az igazságos Mátyás  

Élet Mátyás király 

udvarában  

Élet a Mátyás-kori 

városokban  

  

1.7. A mohácsi csata és 

beszámoló készítése. 

Szövegalkotás képről, 

képsorozatról. Tárgyi 

emlékek gyűjtése, 

válogatása.  

Játéktevékenységek a lovagi 

életmód reprezentációjának 

érdekében. Tárgyi és írásos 

történelmi emlékek 

felismerése, csoportosítása. 

A különböző várostípusok 

jellemzőinek csoportosítása. 

A külső veszélyek 

felismerésének szerepe az 

ország életében. A törökök 

és a magyarok 

motivációinak felismerése, 

megfogalmazása. A Mátyás 

királyról szóló mesék 

erkölcsi tanulságai. A 

reneszánsz erények 

megfogalmazása 

szépirodalmi szemelvények 

tükrében. A történelmi 

szituációk eljátszása.  

A legfontosabb nemzeti 

történelmi adatok 

rendezése időszalagon, 

időtornyon. Szövegértési 

feladatok megoldása.  

Különböző élethelyzetek 

bemutatása, jellemzőinek 

összehasonlítása. A 

törökök és a magyarok 

motivációinak felismerése, 

megfogalmazása. 



 

 

következményei  

A mohácsi vész 

előzményei – a Dózsa-

féle parasztháború    

A mohácsi vész  

A három részre szakadt  

Magyarország 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Vándorlás, honfoglalás, 

Urál-hegység, Levédia, 

Etelköz, Kárpát-medence, 

államalapítás, állam, 

koronázási ékszer, szent, 

lovagkirály, törvény, 

hódítás, gazdaság, diadal, 

csata, királyi udvar, szabad 

királyi város, mez város, 

bányaváros, reneszánsz, 

erény, parasztfelkelés, 

Királyi Magyarország, 

Erdélyi Fejedelemség, 

Török Hódoltság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. A világ és Európa a kora 

újkorban 
Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás Ismeretek Magyarország 

történetének kezdeteiről. 
 

Tantárgyi fejlesztési célok A történelmi gondolkodás 

képességének kialakítása és 

fejlesztése.  

Kooperatív technikák 

alkalmazása.  

Képességfejlesztési fókuszok: 

kauzális gondolkodás, 

képzelet, tér-és időbeli 

tájékozódás    

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

2.1. A nagy földrajzi Történelmi szövegek Magyar nyelv és irodalom: 



 

 

felfedezések Amerika 

felfedezése.  

Felfedezők és hódítók.  

  

2.2. Vallási újítók – 

reformáció és katolikus 

megújulás  

Történetek a kor 

emberének 

gondolkodásáról; 

reformáció és 

ellenreformáció.  

2.3. Fényes uralkodói 

udvarok  

XIV. Lajos udvara.  

  

2.4. Az alkotmányos 

királyság létrejötte 

Angliában   

  

2.5. A felvilágosult 

gondolkodók 

olvasása, feldolgozása a nagy 

földrajzi felfedezőkről. 

Időszalagon, idő- tornyon 

Amerika fölfedezésének 

meghatározása – jelenhez 

való viszonyítása. 

Atlaszhasználat – helyszínek 

megkeresése a térképen; 

adatok olvasása térképről. 

Református és katolikus 

templom látogatása, a 

hasonlóságok és eltérések 

megfigyelése. Az 

alkotmányos királyság múltja 

és jelene – képek 

csoportosítása, jellemzők 

összehasonlítása és  

megkülönböztetése. 

Különböző 

információforrásokból 

szóbeli következtetések 

megfogalmazása. A 

gyarmatosítók és az 

őslakosok ellentétének 

megvilágítása különböző 

szituációs játékokon 

keresztül. A különböző 

keresztény vallási irányzatok 

jegyeinek 

megkülönböztetése, 

szókártyák csoportosítása. 

Társadalmi-történelmi, 

erkölcsi problémák 

felismerése, megfogalmazása 

elemi szinten.   

szövegértés.  

  

Természetismeret: a 

természettudományos 

fölfedezések.  

  

Matematika:  

számolás-mérés; adatok 

összevetése.  

  

Vizuális kultúra: a barokk 

kor művészete.  

  

Technika, életvitel és 
gyakorlat:  

modellkészítés.  

  

Földrajz: a fölfedezések 

hatása az emberiség Földről 

alkotott gondolkodására.  

  

Informatika:  

interaktív taneszközök 

használata. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Felfedezés, világmindenség, 

távcső, mikroszkóp, 

Kopernikusz, Amerigo 

Vespucci, Kolumbusz 

Kristóf, vallás, reformáció, 

ellenreformáció, katolikus, 

protestáns, királyi udvar, 

felvilágosodás, gyarmat, 

gyarmatosító, őslakó, 

függetlenségi harc. 

 



 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési 

cél 
3. Magyarország a XVI–

XVIII. században 
Órakeret 22 óra 

Előzetes tudás Ismeretek a világról és 

Európáról a kora újkorban. 
 

Tantárgyi fejlesztési célok A történeti megismerés 

eszközeinek, módszereinek 

kialakítása és fejlesztése.  

Kooperatív technikák 

alkalmazása.  

Képességfejlesztési fókuszok: 

képzelet, tér-és időbeli 

tájékozódás. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

3.1. Végvári 

küzdelmek 

Szigetvár. Eger.  

Drégelyvár. 

Kőszeg.  

  

3.2. Bocskai István és a hajdúk 

Bocskai szerepe a magyar 

reformációban.  

  

3.3. Az Erdélyi Fejedelemség 

       virágkora Bethlen Gábor 

idején  

 3.4. Zrínyi Miklós, a hadvezér  

3.5. A Rákóczi-szabadságharc 

kiemelkedő 

személyiségei, céljai 

Zrínyi Ilona, Munkács 

hős asszonya.  

Thököly Imre.  

II. Rákóczi Ferenc élete.  

  

3.6. Magyarország újjáépítése 

Történetek olvasása, 

feldolgozása. Végvárak 

megkeresése a térképen. 

Tinódi históriás énekeinek 

hallgatása kortárs 

lantművészek  

előadásában. Bocskai 

Istvánról, Bethlen Gáborról 

történet feldolgozása. A 

végvárakról rajz, makett 

készítése. A hős 

várkapitányok jellemzése, 

tulajdonságok 

csoportosítása. Művészeti 

alkotások gyűjtése az 

eseményekről. Események 

sorrendbe helyezése. 

Drámajáték – II. Rákóczi 

Ferenc életének fölidézése. 

Bécs, Bécsújhely, 

Sárospatak, Kassa 

városainak megmutatása a 

térképen. Kurucok és 

labancok – történet 

feldolgozása. Részletek 

megtekintése kapcsolódó 

történelmi filmekből. 

Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvi  

kommunikáció;  

végvári költészet; 

szövegértés.  

  

Természetismeret: természeti 

kincsek.  

  

Matematika: számítások 

alapműveletekkel.  

  

Földrajz: térképhasználat.  

  

Ének-zene: reneszánsz és 

barokk zene hallgatása.  

  

Vizuális kultúra:  

reneszánsz és barokk m 

alkotások.  

  



 

 

a Habsburg Birodalomban. 

Nemzetiségi viszonyok. 

Hétköznapi élet a kurucok és 

labancok korában. 

Informatika:  

interaktív taneszközök 

használata. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Végvár, vitéz, szablya, lant, 

Tinódi Lantos Sebestyén, 

önálló magyar hadsereg, 

politikus, költő, hadvezér, 

Buda visszafoglalása, 

minaret, mecset, dzsámi, 

hajdú, kuruc, labanc, 

históriás ének. 

 

 

A fejlesztés várt eredményei a 6. évfolyam 

végén 
A tanuló alapvető szinten tájékozódik a 

történelmi térképen. Az időszalagon 

felismeri a tárgyalt történelmi időszakokat, 

évszámokat, kapcsol hozzá tanult ismeretet. 

Időrendbe helyezi a tanult eseményeket 

időszalagon, idő- tornyon. Az adott 

tematikai egység tárgyalt témaköreiben – 

képességeinek megfelel en – írásban és/vagy 

szóban számot ad a tanult elemi történelmi 

ismereteiről.  

Különbséget tesz a különböző történelmi 

korok, valamint a magyar és a 

világtörténelem eseményei között. Ismeri a 

világtörténelem tanult fordulópontjait; a 

magyar történelmi tudáskánon legfontosabb 

sarokpontjait – évszámok, események, 

uralkodók tükrében.  A magyar koronázási 

ékszereket megnevezi. A megismert mondák, 

legendák, rövid történetek tartalmát 

segítséggel elmondja.  Megkülönbözteti a 

történetek mesés és valóságos eseményeit. A 

történelmi hősökkel érzelmileg képes 

azonosulni. Ok-okozati összefüggéseket 

tanári irányítás mellett fölismer.   

 
7-8. évfolyam 

  

A történelem tanításának alapvető célja ebben a szakaszban nemzeti történelmünk 

kiemelkedő eseményeinek felelevenítése a kritikai gondolkodás tükrében. A társadalmak 

kialakulásának történelmi körülményei, azok működésének sajátosságai felkészíti a 

tanulókat a történelmi múlt értelmezésére, egyúttal a társadalmi jelenségek közötti 



 

 

hatékony eligazodásra. A tanítástanulás folyamatában központi cél, hogy felébressze az 

enyhe értelmi fogyatékos tanulókban a társadalom kérdései iránt való érdeklődést, 

elősegítse a diákok hazaszeretetének további erősödését, továbbá hozzásegítse őket ahhoz, 

hogy elfogadják Magyarország jogilag szabályozott demokratikus értékeit.  

Az Ember és társadalom műveltségterület tanítás-tanulás folyamatán belül a tanulók 

célcsoportjára való tekintettel a képességek, jártasságok és készségek formálása az 

ismeretszerzés gyakorlatában történik. A történelem és társadalmi ismeretek tananyagának 

elsajátítása során a diák megismeri, hogy a történelem eseményei az ember megjelenésének 

kezdetét l fogva egymással összefüggésben, társadalmi keretek között mennek végbe. A 

műveltségterület tartalmának elsajátítása során tényszer , valós és alkalmazható 

ismeretekhez jut, és képességének megfelel en gyarapítja tudását. Kialakul a tanuló pozitív 

attitűdje a történelmi múlthoz, erősödik nemzeti identitása.  

7. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Történelmi áttekintés Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás Az ötödik-hatodik 

évfolyamon tanult 

történelmi ismeretek.  

 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 
A tanult történelmi 

csomópontok felidézése 

térben és időben.  

Kooperatív technikák 

alkalmazása.  

Képességfejlesztési 

fókuszok: vizuális és 

auditív emlékezet, 

analitikus és szintetikus 

gondolkodás. 

 

Ismeretek Fejlesztési 

követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

A történelem 

forrásai és a 

történelmi 

időszámítás, őskori 

társadalmak.  

  

Az ókori társadalmakról 

tanultak  

Időszalag készítése, a 

történelmi források 

megnevezése a tanult 

történelmi korokból. A 

régész eszközeinek 

megnevezése. 

Múzeumlátogatás, őskori 

leletek megtekintése. 

Térképről leletek helyének 

leolvasása. A zsákmányoló 

és a termelő ősember 

életmódjának 

Magyar nyelv és irodalom:  

kommunikáció; dramatizálás; 

irodalmi szemelvények.  

  

Természetismeret: a 

tudomány helyzete az egyes 

történelmi korokban.  

  



 

 

átismétlése   

Az ókori Kelet.  

Az ókori 

Görögország. Az 

ókori Róma.  

  

A középkori 

Magyarországról tanultak 

átismétlése  

(korai szakasz, érett 

szakasz, kés i szakasz)   

Árpád-házi királyok. 

Anjou-házi királyok és a 

Hunyadiak.  

Hazánk három részre 

szakadása 

összehasonlítása.  

Térképhasználat, 

terepasztal alkalmazása. 

Tárgyi emlékek 

fölismerése az ókorból, 

különös tekintettel az 

ókori Kelet, Görögország 

és Róma hagyatékaira. A 

forrásokhoz kapcsolódóan 

szövegfeldolgozás. 

Térképhasználat. Adatok 

leolvasása időszalagról, 

idő- toronyról. A 

vándorlás és honfoglalás 

állomásainak 

megnevezése. 

Múzeumlátogatás, a 

koronázási ékszerek 

megtekintése. 

Tablókészítés a tanult 

uralkodókról. Tematikus 

feladatlapok megoldása 

Matematika: 

számítások 

alapműveletekkel.  

  

Vizuális kultúra:  

festészet.  

  

Ének-zene: válogatás a 

népdalkincsből.  

  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: magyar népi 

mesterségek.  

  

Földrajz: térképolvasás.  

  

Informatika: interaktív  

taneszközök használata.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Az ötödik-hatodik 

évfolyamon megismert 

fogalmak. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. A forradalmak és a 

polgárosodás kora 

Európában 

Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás Ismeretek a XVII–XVIII. 

századi Magyarországról 
 

Tantárgyi fejlesztési célok A nemzettudat és az 

állampolgári ismeretek 

kialakítása, tudatosítása, 

fejlesztése.  

Kooperatív technikák 

alkalmazása.  

Képességfejlesztési fókuszok: 

kauzális gondolkodás, 

 



 

 

hazaszeretet. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok  

1.1 A francia forradalom 

vívmányai és árnyoldalai  

A nagy francia 

forradalom – a polgári 

átalakulás kezdete.  

  

1.2. Napóleon fölemelkedése 

és bukása  

Napóleon élete, híres 

háborúi Európában.  

  

1.3. Az ipari forradalom 

találmányai  

Ipari találmányok és 

feltalálóik.  

  

1.4. A magyar reformkor 

képvisel i (Széchenyi, 

Kossuth,  

Kölcsey, Wesselényi) 

A polgárosodás 

Magyarországon.  

1.5. A forradalom és 

szabadságharc 

kiemelkedő 

személyiségei és 

céljai  

Gróf Széchenyi István 

élete és munkássága.  

Báró Wesselényi Miklós. 

Kossuth Lajos.  

Táncsics Mihály.  

Ellenzéki szervezkedés az 

1840-es években.  

A magyar nyelv 

A történelmi események 

időrendi sorrendbe 

rendezése. Adatok olvasása 

térképről. Gyűjtő munka a 

történelmi személyiségek 

életér l. Dramatikus 

technikák: vita, a társadalom 

különböző csoportjai 

képviselőinek szerepében. 

Érvek ütköztetése. 

Plakátkészítés a francia 

forradalom jelszavaival. 

Fogalomalkotás az újkori 

társadalom és gazdaság 

jellemzőiről. 

Információgyűjtés a gőz 

erejéről. Ismeretanyagok  

gyűjtése a történelmi 

anyagokhoz, beszámoló 

készítése Mária Terézia 

koráról. Egy-egy történelmi 

korról eseménynaptár 

készítése. Szóbeli beszámoló 

a tanult reformkori 

személyiségek 

tevékenységér l  

szókártyák és képek 

segítségével. A történelmi 

személyiségek 

tevékenységeinek 

csoportosítása. A reformkori 

országgyűlések vívmányai – 

táblázatba rendezés. 

Helytörténeti kiállítások, 

múzeumok látogatása.  

Képvetítés – adatgyűjtés, 

tények  

megfogalmazása – 

véleménycsere. Részvétel  

helytörténeti sétákon a 

reformkorhoz köt d 

emlékhelyekhez. Öltözékek, 

viseletek megnevezése és 

Magyar nyelv és irodalom: 

Vitakészség; a hivatalossá 

vált magyar nyelv. Himnusz 

és a Szózat  

  

Természetismeret:  

feltalálók és találmányok.  

  

Matematika: számítások 

alapműveletekkel.  

  

Ének-zene: nemzeti 

himnuszok; Kossuth Lajos 

toborzódalai.  

  

Rajz és vizuális kultúra: a 

történelmi események 

ábrázolása képzőművészeti 

alkotások tükrében.  

  

Földrajz: topográfiai 

ismeretek; településformák 

az újkorban – Európa 

országai.  

  

Informatika: interaktív 

taneszközök alkalmazása. 



 

 

hivatalossá tétele.  

Az 1848. március 15-i 

események Pesten. Az első 

független magyar kormány 

megalakulása, intézkedései. 

A szabadságharc 

legfontosabb eseményei. 

bemutatása. Időszalag, 

térkép használata. 

Események képei – 

időrendben történ 

csoportosítás.  

Az első független magyar 

kormány bemutatása, adatok 

gyűjtése a miniszterekről. 

Múzeumlátogatás az 

1848/49. évi forradalom és 

szabadságharc 

eseményeihez 

kapcsolódóan.  

Feladatlapok megoldása. 

Interaktív tananyagok 

alkalmazása lehetőség 

szerint. Az aradi vértanúkról 

adatok gyűjtése, 

megemlékezés a hősökről.   

Kulcsfogalmak/ fogalmak  Polgári forradalom, 

nemzetállam, függetlenségi 

harc, polgár, szabad paraszt, 

munkás, törvényhozás, 

országgyűlés, gőzgép, 

gőzmozdony, gőzhajó, 

gyáripar, vasúthálózat, 

gőzeke, vetésforgó, reform, 

haladó gondolkodás, nemzeti 

megújulás, 

 magyar nyelv, gróf, báró, 

Magyar Tudományos 

Akadémia, kőhíd, pesti árvíz, 

Védegylet, röpirat, pozsonyi 

országgyűlés – alsótábla, 

felsőtábla, törvényjavaslat, 

törvény, haladó, maradi, 

márciusi ifjak, ellenzék, 

Pilvax Kávéház, Landerer 

Nyomda, Helytartótanács, 

Városháza, pákozdi csata, 

tábornok, trónfosztás, 

világosi fegyverletétel, aradi 

vértanúk. 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. A nemzetállamok kora Órakeret 15 óra 

Előzetes tudás Ismeretek a forradalmakról 

és a polgárosodás koráról 

Európában és 

Magyarországon. 

 

Tantárgyi fejlesztési célok A nemzeti, hazafias érzelmek 

szerepének bemutatása a 

nemzetállam életében.   

Kooperatív technikák 

alkalmazása.  

Képességfejlesztési fókuszok: 

kritikai gondolkodás, 

kauzalitás. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

2.1. Az egységes 

német nemzetállam 

létrejötte Az olasz 

nemzetállam 

létrejötte.  

Az egységes német állam 

magalakulása.  

  

2.2. Polgárháború az 

Egyesült Államokban  

A rabszolgaság 

eltörléséért vívott harc.  

  

2.3. A megtorlás és a 

kiegyezés Magyarországon  

A gyarmatosítás 

szerepe a világpolitika 

alakulásában – az 

alapvető ismeretek 

szintjén.  

  

2.4. A dualista 

Magyarország jelent s 

személyiségei  

Gyűjtő munka a 

könyvtárban.  

Adatok gyűjtése térképről.  

Adatok leolvasása 

időszalagról, időtoronyról – 

évszámok bejelölése. 

Információk gyűjtése a 

XIX. század polgárainak 

mindennapjairól. 

Történelmi események 

időrendi sorba rendezése. 

Magyarok mindennapjai a 

szabadságharc leverése után 

– életképekről tények 

megfogalmazása önálló 

vélemények hozzáfűzésével. 

Drámajáték – a néma 

ellenállás megjelenítése a 

Habsburg elnyomás idején. 

A kiegyezés pozitív 

következményei – fogalmak 

azonosítása, csoportosítása, 

megkülönböztetése 

Magyarország és Ausztria 

szempontjából. Budapest 

fejlődése a XIX. század 

második felében – épületek 

azonosítása korabeli 

képekről. A kiegyezéshez 

köt d történelmi 

személyiségekről adatok, 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés.  

  

Természetismeret: tudósok, 

feltalálók és találmányaik 

(Ganz Ábrahám, Irinyi 

János, Eötvös Loránd, 

Semmelweis Ignác).  

  

Matematika: számítások 

alapműveletekkel.  

 

Rajz és vizuális kultúra: 

építészet.  

  

Informatika:  

interaktív taneszközök 

alkalmazása 



 

 

A kiegyezés jelentősége  

  

2.5. Az Osztrák-Magyar  

Monarchia együtt él népei 

Az Osztrák-Magyar  

Monarchia.  

  

2.6. Birodalmak versenye a 

világ újrafelosztásáért, élet a 

gyarmatokon   

képek gyűjtése (Deák 

Ferenc, Ferenc József, 

Erzsébet királyné).  

Gazdasági-társadalmi 

változások – fogalmak 

csoportosítása, egyeztetése. 

A változások szerepének 

felismerése az emberek 

életében. A  

vasúthálózat fejlődése – 

adatok, képek gyűjtése a 

XIX. század második felének 

magyar vasútépítéséről.   

Kulcsfogalmak/ fogalmak Rémuralom, teljhatalom, 

önkényuralom, néma 

ellenállás, osztrák császár, 

magyar király, Osztrák-

Magyar Monarchia, tőke, 

bank, vasúthálózat, 

gőzmalom, gőzeke, 

gőzcséplőgép, hajógyártás, 

mozdony- és vagongyártás, 

Budapest, világváros, 

Városliget, Operaház. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Hazánk és a nagyvilág a 

XX. század első felében 
Órakeret 15 óra 

Előzetes tudás Ismeretek a nemzetállamok 

koráról. 
 

Tantárgyi fejlesztési célok A történelmi tanulás 

képességének fejlesztése.  

Kooperatív technikák 

alkalmazása.  

Képességfejlesztési fókuszok: 

empátia, kritikai 

gondolkodás. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

3.1. Az első világháború 

jellemzői és 

Gyűjtő munka a 

könyvtárban a „nagy 

Magyar nyelv és irodalom: 

szépirodalmi szemelvények; 



 

 

következményei 

Európában és 

Magyarországon Az első 

világháború előzményei. 

Az első világháború 

kirobbanása.  

Hazánk részvétele az első 

világháborúban.  

Az első világháború 

főbb eseményei. 

Őszirózsás 

forradalom. 

Tanácsköztársaság.  

  

3.2. Trianon és 

következményei Az 

Osztrák-Magyar 

Monarchia fölbomlása. 

A trianoni döntés és 

következményei.  

  

 

háborúról.” Az Antant és a 

Központi hatalmak 

országainak csoportosítása. 

Térképhasználat. 

Helyszínek, adatok 

leolvasása a történelmi 

térképekről. Háborús 

frontvonalak 

meghatározása. Képek 

gyűjtése, csoportosítása 

folyóiratokból. A 

gyűjtemény alapján rövid 

fogalmazás készítése. 

Adatok leolvasása 

időszalagról, időtoronyról 

– évszámok bejelölése. 

Játékfilmrészlet (pl. 

Nyugaton a helyzet 

változatlan), 

dokumentumfilm részletek 

megtekintése előzetes 

szempontok alapján. 

Információk gyűjtése a 

XX. század első felében élt 

polgárainak 

mindennapjairól. 

Történelmi események 

időrendi sorba rendezése. 

Fiktív levél írása a 

frontvonalról. Frontok 

modellezése terepasztalon 

– a villámháború és az 

állóháború fogalmának 

kialakítása. Az 

országhatárokon belül és 

kívül él magyarok 

mindennapjai a trianoni 

döntést követ en – 

életképekről tények 

megfogalmazása önálló 

vélemények 

hozzáfűzésével. A 

személyes vélemény és a 

tény megkülönböztetése. 

érvelési készségek és 

képességek.  

  

Természetismeret: a XX. 

század első felének 

legjelentősebb fölfedezései   

  

Matematika: – számítások 

alapműveletekkel; 

területszámítások; – 

halmazok; számítások 

tizedes törtekkel.  

  

Földrajz: topográfiai 

ismeretek. Rajz és vizuális 

kultúra: a  

világháborúk hatása a 

művészeti ágakra.  

  

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek: mindennapi 

életvezetés megváltozott 

körülmények között.  

  

Informatika: interaktív 

taneszközök alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Merénylet, trónörökös, 

világháború, antant, központi 

hatalmak, hadüzenet, 

állóháború, villámháború, 

front, lövészárok, tank, 

tengeralattjáró, felderítő 

 



 

 

repülőgép, mérges gáz, 

őszirózsás forradalom, 

köztársaság, 

Tanácsköztársaság, trianoni 

békeszerződés, jóvátétel, 

hitelfelvétel, bank, rádió 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Társadalmi szabályok Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás Alapvető szabályok a 

környezetünkben. 
 

Tantárgyi fejlesztési célok A szabálytudat erősítése. A 

közösségi együttélés 

szabályainak megismertetése, 

gyakorlása.  

Kooperatív technikák 

alkalmazása.  

Képességfejlesztési fókuszok: 

erkölcsi érzék, kritikai 

gondolkodás. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

4.1. Szokás, hagyomány, 

illem, erkölcs, jog  

A szokás és a hagyomány 

Illemtani alapismeretek  

Az erkölcsi jó és rossz  

A jog szerepe az emberek 

mindennapjaiban  

  

4.2. Az emberi alapjogok  

  

4.3. A gyermekek jogai, 

diákjogok   

Hivatalos ügyeink  

Közismert népszokások, 

néphagyományok 

fölelevenítése.  

Az erkölcsi értékekhez 

kapcsolódó csoportosítások 

a jó és a rossz fogalmának 

tükrében. A jog és erkölcs 

kapcsolatának értelmezése 

egyszer példákon 

keresztül, különös 

tekintettel a gyakoribb 

normasértésekre. Az 

emberi alapjogokról való 

beszélgetés – az oki tényez 

k összegyűjtése. Az 

Emberi és polgári jogok 

nyilatkozata – a legfőbb 

pontok megismerése. 

Jogok és kötelességek a 

társadalomban – 

beszélgetés az emberek 

Magyar nyelv és irodalom:  

kommunikáció, fogalmazási 

ismeretek.  

  

Természetismeret: 

szokásrendek a természet 

világában.  

  

Matematika: 

halmazalkotási m 

veletek.  

  

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek:  

életvezetési technikák.  



 

 

(ügyintézés) együttéléséhez szükséges 

normákról.  

Különbségek föltárása az 

okok és az okozatok 

szempontjából – saját 

gondolatok szóbeli 

megfogalmazása. A 

Gyermekek jogairól szóló 

1989. évi ENSZ Egyezmény 

alapelveinek értelmezése. 

Beszélgetés az iskola 

házirendjéről – a diákokat 

megillet jogok, a diákélethez 

kapcsolódó kötelességek. A 

gyermekek helyzete a 

világban – beszélgetés, 

adatgyűjtés különböző 

kontinensen élő gyermekek 

életéről, mindennapjairól. A 

mindennapi élethez kötődő 

egyszerűbb ügyek  

intézéséhez szükséges 

információk gyűjtése. 

Mindennapi ügyintézések 

modellezése, a 

lebonyolításhoz kötődő 

kommunikációs és illemtani 

szabályok tükrében.  Az 

ügyintézés alapvető faktorai 

– ügyintézési technikák 

lépésről lépésre.  

Ügyintézés a világhálón – 

internetes felületről 

ügyintézési lehetőségek, 

egyszerűbb alkalmazások 

összegyűjtése. 

  

Földrajz: az egyén és a 

közösség szerepe a hazai és 

a világ országai 

együttműködésének 

tekintetében.  

  

Informatika:  

interaktív taneszközök 

használata; ügyintézés a 

világhálón. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Szokás, hagyomány, illem, 

erkölcs, jó és rossz, jogok 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Állampolgári ismeretek Órakeret10 óra 

Előzetes tudás Társadalmi szabályok.  



 

 

Tantárgyi fejlesztési célok Az állampolgársághoz 

kapcsolódó ismeretek 

elsajátíttatása, 

médiatudatosság erősítése.  

Kooperatív technikák 

alkalmazása.  

Képességfejlesztési fókuszok: 

kritikai gondolkodás, 

kauzalitás. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

5.1. Államformák, politikai 

rendszerek  

  

5.2. Demokratikus alapelvek  

  

5.3.  Magyarország politikai 

intézményei   

  

5.4. A média és a 
nyilvánosság szerepe  

A televízió 

világa A rádió 

világa  

Az internet világa  

  

5.5. Állampolgári jogok és 

kötelességek  

Állampolgári jogok  

Állampolgári kötelességek.   

Államformák: köztársaság 

és királyság – legfontosabb 

jellemzők összegyűjtése. A 

demokratikus és a 

diktatórikus politikai 

rendszer jellemzőinek 

azonosítása, példák 

gyűjtése. A demokrácia 

szerkezeti pontjainak 

megállapítása. A 

demokratikus választás 

modellezése. A 

demokratikus alapelvek 

legfőbb alkotóelemeinek 

összegyűjtése. Az antik és 

a modern demokrácia 

összehasonlítása tartalmi 

szempontok szerint. 

Beszélgetés a 

törvényhozás, a 

végrehajtás és az 

igazságszolgáltatás 

intézményeiről az elemi 

ismeretek szintjén. A 

törvények szerepe az 

emberek életében – 

véleményalkotás.  

Látogatás a Parlamentben. 

Helyi önkormányzat 

fölkeresése. A 

tömegtájékoztatás 

eszközeinek megismerése. 

Híradó megtekintése – 

beszélgetés a tanulócsoport 

számára könnyen érthető 

hírekről. A 

Magyar nyelv és irodalom: 

kommunikáció; szépirodalmi 

szemelvények.  

  

Természetismeret: a hangyák 

világa.  

  

Matematika: halmazalkotási 

m veletek, számlálás; 

arányok.  

  

Rajz és vizuális kultúra: a 

témához kapcsolódó 

képzőművészeti alkotások; 

építészet: az Országház.  

  

Ének-zene: zeneművek.  

  

Földrajz: a Föld országai.  

  

Informatika: interaktív 

taneszközök használata 



 

 

tömegtájékoztatáshoz 

területén. Az alapvetőjogok 

és kötelességek értelmezése, 

példák gyűjtése. 

Tablókészítés.  Kapcsolódó 

előnyök meghatározása. Napi 

újságcikkekhez kapcsolódó 

szövegértési feladatok 

megoldása. Az 

információátadás torzulása a 

nyilvánosságban, a tény és a 

vélemény közötti 

különbségek meghatározása. 

A közösségi portálokon való 

jelenlét – beszélgetés az 

alkalmazás előnyeiről és 

hátrányairól.  

Információgyűjtés és 

csoportosítás az állampolgári 

jogok és kötelezettségek. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Államforma, köztársaság, 

királyság, demokrácia, 

demokratikus alapelvek, 

kormány, törvényszék, 

parlament, híradó, média, 

vélemény, tény, közösségi 

portál, állampolgári jog és 

kötelezettség. 

 

 

A fejlesztés várt eredményei a 7. évfolyam 

végén 
A tanuló kezelni tudja a kiemelkedő 

történelmi személyiségekről gyűjtött 

életrajzi adatokat. Ismeri a reformkor 

haladó politikusainak nevét és 

törekvéseikről néhány mondatban 

beszámol.  A reformkor eseményei között 

történelmi összefüggéseket szempontsor 

szerint fölismer tanári irányítás mellett.   

Összefüggéseket tud említeni a 

világtörténelem és hazánk történelmének 

eseményei között. A nemzeti 

alapműveltséghez tartozó évszámokhoz 

történelmi ismeretet kapcsol. Az adott 

tematikai egység tárgyalt témaköreiben – 

képességeinek megfelel en – írásban 

és/vagy szóban számot ad a tanult elemi 



 

 

történelmi ismereteiről. Gazdasági, 

társadalmi változásokra példát tud 

mondani.   

A térképen meg tudja mutatni a 

szabadságharc legfontosabb helyszíneit, 

szempontsor alkalmazásával beszámol a 

történelmi eseményekről. Információkat 

képes gyűjteni a történelmi atlaszból.   

Képről felismeri gróf Széchenyi Istvánt, 

Kossuth Lajost, Táncsics Mihályt, Deák 

Ferencet. Felismeri Budapest történelmileg 

nevezetes épületeit. Felismeri, hogy a 

trianoni békeszerződés mekkora 

veszteségeket jelentett hazánk számára.   

Néhány történelmi tárgyú verset, 

elbeszélést, regényt ismer. 

Magyarországhoz, hazánk történelmi 

személyiségeihez pozitív attitűddel 

viszonyul.  

A tanult ismeretekhez kapcsolódó 

dokumentumanyagot képességei szerint 

értelmezi. Egyszer összefüggéseket 

fölismer, azokból következtetéseket képes 

levonni. A történelem műveltségterülethez 

kapcsolódó eszközöket, tantárgyi 

segédleteket a jártasság szintjén tudja 

alkalmazni.  

A tanuló képességei szerint elsajátítja a 

társadalomhoz, állampolgársághoz alapvető 

ismereteket. Felismeri az emberi 

közösséghez kapcsolódó kulcsszerep 

tényezőket és folyamatokat; utóbbi területen 

lehetőségei szerint tájékozódik. Az alapvető 

emberi jogokat és kötelességeket ismeri; az 

alkotó, demokratikus közösség értékrendjét 

elfogadja.  

Tájékozódik a hivatalos ügyintézés 

módjaiban, annak illetékes és korszer 

formáiban.   

A média és nyilvánosság szerepét ismeri, 

azok különböző területein képességei 

szerint tájékozódik; egyúttal különbséget 

próbál tenni tény és vélemény között.  A 

világháló közösségi portáljain való 

részvétel lehetőségeiről tud, az egyéni 

virtuális jelenlét előnyeiről és hátrányairól 

képet alkot. 

 



 

 

8. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Hazánk és a nagyvilág a 

XX. század első felében 
Órakeret 18 óra 

Előzetes tudás Ismeretek a nemzetállamok 

koráról. 
 

Tantárgyi fejlesztési célok A történelmi tanulás 

képességének fejlesztése.  

Kooperatív technikák 

alkalmazása.  

Képességfejlesztési fókuszok: 

empátia, kritikai 

gondolkodás. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

1.1.A nagy gazdasági 

világválság és 

következményei az  

Egyesült Államokban és  

Európában  

A nagy gazdasági 

világválság.  

  

1.2. Diktatúrák és diktátorok  

Európában  

Kommunizmus, 

fasizmus és 

nemzetiszocializmus 

Lenin, Sztálin, 

Mussolini,  

Hitler.  

A nemzetiszocialista, 

fasiszta eszmék 

térhódítása Európában.  

Adolf Hitler hatalomra 

jutása és a 

nemzetiszocialista 

eszmék előretörése.  

1.3. Politikus portrék a két 

A gazdasági válság 

megfogalmazása, 

jellemzőinek csoportosítása. 

Mindennapi élet 

modellezése a nagy 

gazdasági világválság 

idején. Dramatikus 

technikák alkalmazása – 

szituációs játékok. Érvek 

megfogalmazása a 

fajgyűlölettel, 

idegengyűlölettel szemben. 

A fasiszta és a szövetséges 

országok csoportosítása. 

Bekövetkezett változások 

felismerése a háborús 

kronológia áttekintésével. A 

II. világháború 

hadieszközeinek 

megnevezése.  

Háborúellenes plakát 

készítése.  

Fasiszta eszmék felismerése. 

Antifasiszta, háborúellenes 

versek gyűjtése, felolvasása. 

Tablókészítés. Játékfilm-

részlet  

(pl. Schindler listája),  

dokumentumfilmek 

megtekintése, 

Magyar nyelv és irodalom: 

szépirodalmi szemelvények; 

érvelési készségek és 

képességek.  

  

Természetismeret: a XX. 

század első felének 

legjelentősebb fölfedezései 

az atombomba.  

  

Matematika: – számítások 

alapműveletekkel; 

területszámítások; – 

halmazok; számítások 

tizedes törtekkel.  

  

Földrajz: topográfiai 

ismeretek. Rajz és vizuális 

kultúra: a  

világháborúk hatása a 

művészeti ágakra.  

  

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek: mindennapi 

életvezetés megváltozott 



 

 

világháború közötti  

Magyarországon 

Magyarország a két 

világháború között – 

Horthy Miklós 

kormányzó.  

 1.4. A határon túli 

magyarság sorsa  

Hazánk helyzete a 

második világháború 

kirobbanása előtt. 

1.5. A második 

világháború jellemzői és 

következményei 

 A második világháború 

kirobbanása.  

A második világháború 

főbb eseményei, technikai 

újításai. A második 

világháború befejezése.  

A párizsi békeszerződés 

 1.6. Magyarország a 

második világháborúban  

Hazánk belépése a 

második világháborúba.  

Hazánk szerepe a 

második világháborúban. 

A Don-kanyar magyar 

katonái: megemlékezés a 

hősi halottakról.  

 1.7. A holokauszt Európában 

és  

Magyarországon  

Hazánk német 

megszállása. Deportálás.  

Koncentrációs táborok 

Európában. 

megbeszélése. A 

világháborúkhoz köt d 

emlékhely felkeresése. 

Életkép a koncentrációs 

táborokban – jellemzők 

gyűjtése. Részletek 

olvasása, értelmezése Anna 

Frank naplójából. 

Következtetések 

megfogalmazása a II.  

világháború eseményeinek 

tükrében, tanári irányítás 

mellett. 

körülmények között.  

  

Informatika: interaktív 

taneszközök alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak világválság, 

munkanélküliség, fasizmus, 
 



 

 

nemzetiszocializmus, 

fajgyűlölet, antifasiszta, 

hadiállapot, zsidótörvény, 

koncentrációs tábor, 

deportálás, Don-kanyar, 

nyilas hatalomátvétel, 

atombomba, Hirosima, 

Nagaszaki, párizsi 

békeszerződés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Hazánk és a nagyvilág a 

XX. század második 

felében 

Órakeret 20 óra 

Előzetes tudás Ismeretek hazánkról és a 

nagyvilágról a XX. század 

első felében. 

 

Tantárgyi fejlesztési célok A történelmi tanulás 

képességének fejlesztése.  

Kooperatív technikák 

alkalmazása.  

Képességfejlesztési fókuszok: 

kritikai gondolkodás, 

kauzalitás 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

2.1. A hidegháború: az 

Egyesült Államok és a 

Szovjetunió vetélkedése  

Hatalmi csoportosulások 

kialakulása a II. világháború 

befejezése után. 

2.2. A kettéosztott 

Európa  

        A berlini fal 

kiépítése.  

 2.3. Az arab–izraeli 

konfliktusok Izrael állam 

létrejötte.  

  

Adatok, tényinformációk 

gyűjtése a XX. század 

második felében élt polgárok 

mindennapjairól.  Időszalag, 

időtorony alkalmazása, 

történelmi évszámok 

jelölése. 

Térképről adatok leolvasása. 

Rövidítések – fogalmak 

egyeztetése (pl. ENSZ, 

NATO, Varsói Szerződés). 

A keleti blokk és a nyugati 

blokk országainak 

csoportosítása. Mindennapi 

élet modellezése a 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés; szépirodalmi 

szemelvények; érvelési 

készségek és képességek.  

  

Természetismeret: fegyveres  

konfliktusok hatása az élő 

világra.  

  

Matematika: számítások 

alapműveletekkel; 

halmazok.  



 

 

2.4. A szovjet megszállás és a 

kommunista diktatúra 

jellemzői  

Magyarországon  

Rákosi Mátyás hazánk 

élén:  

A sztálini rendszer 

magyarországi 

másolata. Az emberek 

élete az 1950-es évek 

elején.  

 2.5. Az 1956-os forradalom 

és szabadságharc kiemelkedő 

személyiségei és céljai  

Az 1956-os forradalom 

és  

Nagy Imre 

miniszterelnöksége.  

2.6. A Kádár-korszak 

jellemzői (a megtorlástól a 

rendszer bukásáig)  

A forradalom 

megtorlása.  

A gazdasági reformok 

évei.  

Az 1980-as évek vége, a 

Kádár-rendszer válsága.  

2.7. A demokratikus 

viszonyok megteremtése és 
kiépítése  

Magyarországon   

A demokratikus 

átalakulás és a 

piacgazdaság létrejötte.  

A népképviseleten 

alapuló demokrácia 

kiépülése   

  

2.8. A határon túli 
magyarság sorsa   

Az 1989-es romániai 

demokratikus vezetés alatt 

álló és a szocialista vezetés 

alatt álló országokban. A 

személyi kultusz 

jellemzőinek csoportosítása. 

A tervgazdálkodás – 

rámutatás a hamis 

eszményekre egyszer 

modellezéssel. Tárgyi és 

írásos emlékek megtekintése 

az ötvenes évekből. A 

személyi kultusz, a diktatúra, 

a pártállam jellemző 

jegyeinek fölismerése.  

Évszámok jelölése 

időszalagon. Szocialista 

iparvárosok jelölése 

térképen; rajz, makett 

készítése a gyárvárosokról. 

Címerek összehasonlítása a 

XX. század különböző 

korszakaiban. Jellemzők 

megkülönböztetése.  

Gyűjtőmunka – tárgyi 

emlékek a tárgyalt történelmi 

időszakokból.  

Látogatás az 19ő6-os 

forradalomhoz kapcsolódó 

múzeumi kiállításon. 

Játékfilm, dokumentumfilm 

megtekintése az 1956-os 

forradalomról és 

szabadságharcról. Képek 

gyűjtése, csoportosítása a 

hatvanas, hetvenes, 

nyolcvanas évek hazai 

életmódjáról. A Kádár-

korszak legfontosabb 

jegyeiről történő 

fogalomalkotás, a társadalmi 

berendezkedéshez 

kapcsolódó jellemzők 

rendezése, csoportosítása 

főfogalmak alá. 

Csoportosítás tanári irányítás 

mellett: okok, melyek a 

  

Földrajz: topográfiai 

ismeretek.  

  

Rajz és vizuális kultúra: a 

XX. század második 

felének legfontosabb 

művészeti alkotásai.  

  

Informatika:  

interaktív taneszközök 

alkalmazása. 



 

 

forradalom az erdélyi 

magyarság szempontjából   
kommunista hatalom 

összeomlásához vezettek. 

Plakátképek bemutatása: a 

szovjet csapatok kivonulása 

Magyarország területéről. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak hidegháború, berlini fal, 

személyi kultusz, 1956 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. A globalizálódó világ és 

Magyarország 
Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás Ismeretek hazánkról és a 

nagyvilágról a XX. század 

második felében. 

 

Tantárgyi fejlesztési célok A történelmi tanulás 

képességének fejlesztése.  

Kooperatív technikák 

alkalmazása.  

Képességfejlesztési fókuszok: 

kritikai gondolkodás; 

megkülönböztetés, 

azonosítás, összehasonlítás a 

cselekvés szintjén. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

3.1. Az Európai Unió 

létrejötte és az európai 

polgárok alapvető jogai  

Az Európai Unió szerepe a 

történelmi- társadalmi- 

gazdasági események 

alakulásában  

3.2. A vasfüggöny lebontása 

és következményei a keleti 

blokk országaiban  

A szocialista 

államrendszerek  

fölbomlásának 

következményei  

3.3. Globális problémák: 

Plakátkészítés az Európai 

Unió történetéhez 

kapcsolódóan. A 

legfontosabb események 

jelölése időszalagon. A 

szocialista országok 

utódállamai nevének, f 

városainak csoportosítása – 

az adott nemzethez köt d 

információk gyűjtése. Az új 

államhatárok megkeresése a 

térképen. Különböző 

technológiákról történ 

információgyűjtés. 

Tablókészítés az utóbbi két 

évtized technikai 

Magyar nyelv és irodalom:  

szövegértés; válogatás a 

nemzetiségek irodalmának 

szemelvényeiből.  

Természetismeret: 

természetvédelem.  

Matematika: számítások 

alapműveletekkel.  

Földrajz: az Európai Unió 

országai.  

Ének-zene: az Európai  

Unió himnusza   

Rajz és vizuális kultúra: 



 

 

urbanizáció, 

környezetszennyezés, 

terrorizmus, migráció, 

klímaváltozás  

A tudományos-technikai 

forradalom hatása az 

emberek mindennapi 

életére  

3.4. Az Alaptörvény, a 

jogállamiság intézményei a 

mai  

Magyarországon  

Az Alaptörvény múltja és 

jelene – az alapvető jogok  

3.5. A gazdasági élet 

területei és a munka világa  

3.6. A határon túli 

magyarság sorsa  

3.7. A magyarországi romák 

kultúrája, helyzetének 

változásai 

változásairól. Érvek és 

ellenérvek gyűjtése, azok 

ütköztetése a fogyasztói 

társadalom témaköréhez 

kapcsolódóan tanári 

irányítás mellett. A 

Magyarországon életbe 

lépett Alaptörvény 

értelmezése. Feladatok 

megoldása az alapvető 

jogok érvényesítésével 

kapcsolatosan.  

Gyűjtőmunka, tablókészítés.   

Magyarországon élő 

nemzetiségekhez kötődő 

tradíciók bemutatása – 

hagyományőrző 

foglalkozások keretében. A 

határainkon túl él magyarság 

helyzete a világban – fotók 

gyűjtése, honlapok keresése; 

információk gyűjtése a 

magyar identitás 

megőrzésével kapcsolatosan, 

tanári irányítás mellett. 

Fogalmak, képek 

csoportosítása a globalizált 

világ témakörében.   

a nemzeti 

kisebbségekhez tartozó 

művészek jeles 

alkotásai.  

  

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek:  

nemzetiségekhez kötődő 

mesterségek.  

  

Informatika:  

interaktív taneszközök 

alkalmazása 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Európai Unió, Szovjetunió, 

Csehszlovákia, Jugoszlávia, 

államrendszer, államhatár, 

jóléti társadalom, globális 

probléma, fenntarthatóság, 

fogyasztói társadalom, 

alaptörvény, jogállamiság, 

demográfia, népesedés, 

kisebbség, vallás, határon túli 

magyarság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Pénzügyi és gazdasági 

kultúra 
Órakeret 12 óra 



 

 

Előzetes tudás Állampolgári ismeretek    

Tantárgyi fejlesztési célok A tudatos pénzhasználat – a 

pénzügyi kultúra fejlesztése.  

Kooperatív technikák 

alkalmazása.  

Képességfejlesztési fókuszok: 

kritikai gondolkodás. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok  

4.1. A jövedelem szerepe a 

családban  

Bevételek és kiadások  

Megtakarítás, hitel  

Rezsi  

Zsebpénz  

4.2. A pénz és formái 

Érme és bankjegy  

Virtuális pénz, 

bankkártya Árfolyam, 

infláció  

4.3. Pénzintézetek és 

tevékenységük   

Hitel  

Kamat  

Tőke  

 4.4. Vállalkozói 

alapismeretek 

A bevételek és kiadások 

modellezése havi 

lebontásban. A 

bevételtípusok 

megkülönböztetése, 

példákon keresztül. A 

megtakarítás és hitel – 

egyszer gyakorlati példákon 

keresztül. A rezsiköltségek 

összehasonlítása a háztartás 

kiadásainak tükrében. A 

pénz szerepe az emberek 

életében – historikus 

szemlélet tabló készítése. A 

magyar fizetőeszközhöz 

kötődő bankjegyek és érmék 

megkülönböztetése 

játékpénzek 

felhasználásával. Különböző 

fizetési módok modellezése. 

A pénzromláshoz 

kapcsolódó adatok gyűjtése. 
A különböző 

pénzek átváltása – a 

legegyszerűbb számítások 

szintjén. Érdekességek 

gyűjtése a pénz világáról. A 

bankok szerepe az emberek 

életében – információgyűjtés 

a hitelről. A hitel és a 

visszaadott kölcsön 

összegének összehasonlítása. 

A vállalkozás működésének 

összetevői – elemi 

információk gyűjtése a 

témában.   

Magyar nyelv és irodalom:  

kommunikáció.  

Természetismeret: 

energiatakarékosság.  

Matematika: 

alapműveletek; 

mértékváltások.  

Vizuális kultúra: 

bankjegyeken és 

bankkártyákon látható m 

vészi ábrázolások.  

Földrajz: más országok 

pénznemei.  

Informatika:  

interaktív taneszközök 

használata. 



 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Jövedelem, bevétel, kiadás, 

megtakarítás, rezsi, hitel, 

zsebpénz, pénz, bankjegy, 

érme, pénzromlás, bank, 

bankkártya, hitel, árfolyam, 

kamat, tőke, vállalkozás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. A munka világa Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás Alapvető pénzügyi és 

gazdasági ismeretek. 
 

Tantárgyi fejlesztési célok A munkavállalásra ösztönzés. 

Különböző foglalkozások és 

munkahelyek 

megismertetése.  

Kooperatív technikák 

alkalmazása.  

Képességfejlesztési fókuszok: 

kritikai gondolkodás. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

5.1. 

Elhelyezkedés és 

munkavállalás A 

munka és a 

munkaviszony 

jelentősége  

5.2. Gazdasági ágazatok, 

foglalkozások   

Mezőgazdaság  

Ipar  

Bányászat 

Energiatermelés 

Kereskedelem  

Vendéglátás  

Közlekedés  

Távközlés  

Bank  

Információk 

gyűjtése, 

rendszerezése a 

munkavállalásról.   

Munkaszerződések 

értelmezése, elemzése, 

megbeszélése. 

Munkalehetőségek gyűjtése 

különböző forrásokból. 

Különböző foglalkozási 

ágazatok gyűjtése 

újsághirdetésekből, 

világhálóról. Szituációs 

játékok különböző 

munkaviszonyhoz 

kapcsolódó helyzetek 

megjelenítésére. A 

munkaviszonnyal 

kapcsolatos  

jogok és kötelességek 

csoportosítása. Adatok, 

információk gyűjtése és 

Magyar nyelv és irodalom:  

kommunikáció; szövegértés.  

 Matematika: számítások 

alapműveletekkel.  

 Ének-zene: népdalok, 

munkadalok.  

 Vizuális kultúra:  

képzőművészeti 

alkotások a munka 

világából.  

 Technika, életvitel és 

gyakorlat: a munka szerepe 

az ember életében.  

 Földrajz: érdekes munkák a 

világ minden tájáról.  



 

 

Biztosítás  

Egyéb  

 5.3. Fizikai és 

szellemi munka 

csoportosítása a 

foglalkozások világából. A 

fizikai és szellemi munka 

azonosságainak és 

különbségeinek feltárása. 

Szakmák azonos és eltérő 

jegyeinek feltérképezése.  

Tablókészítés 

 Informatika:  

interaktív taneszközök 

használata. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Munka, munkaviszony, 

foglalkozás, munkahely, 

gazdaság, gazdasági 

ágazatok, mez gazdaság, ipar, 

bányászat, energiatermelés, 

kereskedelem, vendéglátás, 

közlekedés, távközlés, bank, 

biztosítás, fizikai munka, 

szellemi munka.  

 

 

A fejlesztés várt eredményei a 8. évfolyam 

végén 
Összefüggéseket tud említeni a 

világtörténelem és hazánk történelmének 

eseményei között. A nemzeti 

alapműveltséghez tartozó évszámokhoz 

történelmi ismeretet kapcsol. Az adott 

tematikai egység tárgyalt témaköreiben – 

képességeinek megfelelően – írásban 

és/vagy szóban számot ad a tanult elemi 

történelmi ismereteiről. Gazdasági, 

társadalmi változásokra példát tud mondani.  

Információkat képes gyűjteni a történelmi 

atlaszból.   

A második világháború főbb helyszíneiről, 

évszámairól, legfontosabb eseményeiről a 

térkép adatainak segítségével beszámol. A 

nemzetiszocialista, fasiszta eszmék tartalmát 

fölismeri, a faj- és idegengyűlöletet 

elutasítja.  

Néhány történelmi tárgyú verset, elbeszélést, 

regényt ismer. Magyarországhoz, hazánk 

történelmi személyiségeihez pozitív 

attitűddel viszonyul.  

A tanult ismeretekhez kapcsolódó 

dokumentumanyagot képességei szerint 

értelmezi. Egyszer összefüggéseket fölismer, 

azokból következtetéseket képes levonni. A 

történelem műveltségterülethez kapcsolódó 

eszközöket, tantárgyi segédleteket a jártasság 



 

 

szintjén tudja alkalmazni.  

A tanuló képességei szerint elsajátítja a 

gazdasághoz kapcsolódó alapelvet, 

ismereteket.   

A média és nyilvánosság szerepét ismeri, 

azok különböző területein képességei szerint 

tájékozódik; egyúttal különbséget próbál 

tenni tény és vélemény között.  A világháló 

közösségi portáljain való részvétel 

lehetőségeiről tud, az egyéni virtuális 

jelenlét előnyeiről és hátrányairól képet 

alkot.   

Ismereteket szerez a jövedelem szerepéről az 

ember életvezetésének tükrében. Fogalmi 

képet alkot a pénzről, a pénzintézetekről, 

azok tevékenységeiről; utóbbiak lehetséges 

szerepéről az életpálya felépítésének 

tükrében.  A fizikai és szellemi munka 

jellegzetességeit megkülönbözteti, 

tájékozódik az egyes gazdasági ágazatokban, 

reális képet alkot a munkavállalás 

jelentőségéről.    

Az élethosszig tartó tanulás fontosságát, az 

egyén állandó alkalmazkodásának szerepét 

képessége szerint magára vonatkoztatja 

folyamatosan változó világunkban. 

 

FÖLDRAJZ  

Óraszámok  

Évfolyamok 6. 7. 8. 

Heti óraszám 1 1 2 

Éves óraszám 36 36 72 

 

6–8. évfolyam   

  

A Földünk–környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb 

környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival. Elősegíti, hogy 

megismerjék és megfigyeljék nemzeti értékeinket, legyen képük hazánk természeti, 

társadalmi-gazdasági adottságairól, valamint az európai integrációban betöltött szerepéről.  

Megismerteti – lehetőség szerint a gyakorlatban – a szűkebb és a tágabb természeti és 

társadalmi környezetben való tájékozódás, eligazodás alapvető eszközeit és módszereit. 

Vizsgálódásának középpontjában a természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti 

folyamatok, jelenségek, valamint napjaink eseményei állnak. Valamennyit a társadalom 



 

 

szemszögéből mutatja be a természet-, a társadalom- és a környezettudományok vizsgálódási 

módszereinek alkalmazásával.   

A tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodása, 

helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész; a Föld 

egységes, és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű, takarékos gazdálkodást. A 

műveltségi terület minden jelenséget és folyamatot tér- és időbeli változásában, fejlődésében 

mutat be, kutatva az okokat és az összefüggéseket. A tanulók megismerik a változásokat, 

válságokat előidéz gazdasági és társadalmi folyamatokat is. Így fokozatosan kialakulhat a 

felelős magatartásuk a szűkebb és a tágabb természeti, illetve társadalmi környezet iránt.   

A globalizálódó gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok értékelésével 

lehetővé válik, hogy a tanulók megismerjék az emberiség egész bolygónkra kiterjed 

természetátalakító tevékenységét, valamint az ebből fakadó, szintén világméret természeti és 

társadalmi problémákat.   

A műveltségi terület tartalmi elemeinek feldolgozása a szűkebb és tágabb 

környezetünkről megszerzett ismeretek bővítése mellett hozzájárul a tanulók képességeinek 

fejlődéséhez. A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve értékelési módszerek 

alkalmazásával segíti az anyanyelvi kommunikáció fejlődését. A fogalmakkal, 

kulcsfogalmakkal az enyhén értelmi fogyatékos tanulók többször, változó helyzetekben 

találkoznak, így a kulcsfogalmak egyre gazdagodó tartalommal épülnek be az egyes tanulók 

fogalmi rendszerébe, szókincsébe.   

Az Európai Unió, valamint a távoli országok természeti és társadalmi-gazdasági 

sajátosságainak bemutatásával a tantárgy hozzájárul a nyitott és befogadó magatartás 

kialakulásához, felkelti az igényt az eltérő kultúrák megismerése iránt. Felhívja a tanulók 

figyelmét a társadalmi-gazdasági érdekcsoportok tevékenységére, amelyek pusztítják a Föld 

természeti kincseit, értékeit, amelyek megőrzése a következő nemzedékek számára is fontos.  

Mindezzel hozzájárul a felelős és tudatos környezeti magatartás alakításához.  

A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhető 

kölcsönhatások feltárásával a műveltségi terület tartalmainak feldolgozása hozzájárul a 

korszerű természettudományi szemlélet és gondolkodásmód kialakulásához. Szüntelenül 

változó és globalizálódó világunk természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti 

folyamatainak megismeréséhez, megértéséhez elengedhetetlen a tanórákon kívüli 

tájékozódás, az információszerzés és a nyitott gondolkodás. Az enyhén értelmi fogyatékos 

tanulók oktatása-nevelése is elképzelhetetlen a tanulók egyre önállóbbá váló 

információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanítási-tanulási folyamatban növekvő 

hangsúlyt kap az információszerzés és feldolgozás képességének fejlesztése, különös 

tekintettel a digitális világ nyújtotta lehetőségek felhasználására.   

Hazánk és a világ társadalom-földrajzi jellemzőinek bemutatásával fejlődik a tanulók 

szociális és állampolgári kompetenciája. Napjaink hazai társadalmi-gazdasági folyamatainak 

megismerése nagymértékben hozzájárul a tanulóknak a gazdasági élet eseményeiben történ 

eligazodásához, későbbi, felnőttkori aktív munkaerő piaci szerepvállalásához.   

A Földünk – környezetünk műveltségi területben megfogalmazott célkitűzések, 

fejlesztési feladatok és az azokhoz köt d tartalmak elsajátítása a 6. évfolyamon kezdődik az 

enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskoláiban, emiatt nem kapcsolódik időben közvetlenül a 



 

 

műveltségi területet az 1-8. évfolyamon megalapozó Ember és természet műveltségi terület 

keretében megfogalmazottakhoz. A Földrajz tantárgy 6. évfolyamon kezdődő oktatása során 

törekedni kell az alapok felelevenítésére és az alapvető természettudományi – illetve részben 

a társadalom- és a környezettudományi – kapcsolatok megértésére. A műveltségi terület 

tartalmi és képességfejlesztési alapozása az 1–8. évfolyam alapján történik. Az 1–6. 

évfolyamra vonatkozó követelményrendszer már nemcsak az Ember és természet, hanem az 

Ember és társadalom műveltségi terület megfelel fejlesztési területeihez is szervesen 

kapcsolódik, és arra épít. A földrajz integráló jelleg tantárgy, amely a természeti, társadalmi, 

gazdasági és környezeti jelenségek, folyamatok összefüggéseinek megláttatásában és 

kölcsönhatásainak feltárásában alapvető szerepet tölt be, és a tanulók környezettudatos 

magatartásának alapozásáért és alakításáért is felelős.   

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók tanulási sajátosságaik következtében több 

irányítást és egyéni segítséget igényelnek. A mindennapokban is jól használható gyakorlati 

példákon és tapasztalatokon keresztül sajátíthatják el a földrajzi térben történ eligazodás 

alapvető eszközeit, módszereit.   

Az egyszerű, elemi földrajzi ismeretek átadása az általános és a speciális képességek 

fejlesztésére, a specifikumokra figyelve történik, egyben habilitációs, rehabilitációs célokat, 

feladatokat is hordoz. Ezek közül a legfontosabbak: a gondolkodási funkciók fejlesztése, a 

rövid és a hosszú távú figyelem és emlékezet fejlesztése, biztos tájékozódás megteremtése a 

közvetlen térben, a síkban, a jelek, a szimbólumok világában.  

A tanulási szokások megerősítésével teremtődik meg a lehetősége a térképek, 

információhordozók használatának, a tankönyv, a feladatlap, munkalap használatának A 

célok eléréséhez a tantárgy sajátos fejlesztési feladatok révén járul hozzá. Ilyen feladat a 

hétköznapi életben felhasználható földrajzi-környezeti tudás elemeinek elsajátítása, 

folyamatos gyarapítása, a világgazdaság működésének a napi életünkre gyakorolt hatásainak 

elemzése példák segítségével.  

Iskolánkban kiegészítésképpen Magyarországról, Pest megyéről, városunkról, 

Gödöllőről nyújtunk részletesebb ismereteket.  

Fontosnak tartjuk, hogy a tanulmányaik során gyakorlatias térkép használatot tanítsunk, 

amely elősegíti tájékozódásukat a minden napi életben. Útvonaltervek készítésének 

megtanulását, gyakorlását fontos feladatnak tekintjük.  

A 8. évfolyam végén megerősítjük, illetve kiegészítjük a nemzetközi, illetve regionális 

szervezetekről, az együttműködésről tanultakat. 

A földrajz tantárgy 6. évfolyamon történ tanulása során fejlődnek a tanulók tanuláshoz 

szükséges kognitív képességei: a tudatos megfigyelés képessége, a figyelem terjedelme, az 

analitikus és a szintetizáló gondolkodás. Képessé válnak a tantárgy-sajátos földrajzi 

ismerethordozók – térkép, földgömb, ábrák – használatára, valamint az IKT-eszközök tanári 

segítséggel történ célszer alkalmazására. Fejlődik kommunikációs képességük, a tananyag 

feldolgozása során bővül szókincsük, fejlődik szövegértésük és a feladatmegoldásokhoz 

kapcsolódóan értékelési helyzetekben önértékelésük, önismeretük. A matematikai 

kompetencia birtokában képesek számadatok összevetésére, grafikonok, diagramok 

leolvasására, elemzésére.   



 

 

A nevelés célja, hogy ismerjék és szeressék a környezetet és a környezetkímélő 

magatartás váljék követendővé számukra. A haza természeti adottságainak megismerésével, 

a hazai tájak szépségeinek és kulturális örökségeinek feltárásával erősödik hazaszeretetük és 

kötődésük a magyar haza, a magyar nép iránt.   

6. évfolyam 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési 

cél 

1. Tájékozódás a földrajzi 

térben 

Órakeret   

3 óra + folyamatos  

Előzetes tudás Világtájak, irányok a 

térképen, alapvető 

térképjelek 

 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

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. 

 

Ismeretek Fejlesztési 

követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

A tér és ábrázolása   

1.1.Téregységek 

- Személyes tér.   

- A földrajzi tér: közvetlen 

környezet, lakóhely, környez 

táj, haza.  

– Földrészek és óceánok.  

A kontinensek neve, 

egymástól való távolsága.  

- Térhierarchia (kis-, közép-, 

nagytáj; közigazgatási 

egységek és termelési területek, 

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.   

A földrajzi tartalmak 

ábrázolása térképen, 

földgömbön. Méretarány, 

Környezetismeret: térképi 

ábrázolás eszközei; a Föld 

alakja; elemi 

térképolvasási ismeretek.   

Környezetismeret: tér, idő, 

nagyságrendek; nagyítás, 

kicsinyítés, alaprajz.  

  

Természetismeret: iránytű 

használata. 



 

 

régiók). 

1.2. Térábrázolás  

Térrajz, útvonalrajz, 

menetvázlat, térképszer 

ábrázolások, térképvázlat; 

úti- és helyszínrajz.  

Térképi ábrázolás: égtájak 

iránya, szín- és jelkulcs, 

felirat, aránymérték.  

Térképfajták (pl. 

domborzati közigazgatási, 

turista-, autós, időjárási és 

kontúrtérkép).  

 

aránymérték értelmezése; 

tanári segítséggel 

távolságmérés különböző 

térképeken.  

Modellalkotás terepasztalon.   

Elemi térképolvasás 

(felismerés, keresés) 

gyakorlása.  

Eligazodás domborzati, 

közigazgatási és egyszer 

tematikus és lakóhelyi 

környezetet ábrázoló 

térképen.   

Helyszínrajz, egyszer 

vázlatrajz készítése a 

lakóhelyről és környékér l – 

bejárás, séta, a látott 

jellegzetes épületek, 

tereptárgyak rögzítése 

rajzzal.  

Tanári irányítással  

iránymeghatározás.   

Segítséggel keresés a 

földrajzi fokhálózat 

alkalmazásával. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Személyes tér. Földrajzi tér: közvetlen 

környezet, lakóhely, környez táj, haza. 

Iránymeghatározás. Térképi ábrázolás, 

térképjel. Térképfajta (domborzati, 

közigazgatási, turista-, autós, id járási és 

kontúrtérkép).  

Földrajzi fokhálózat. aránymérték.   

Topográfiai ismeretek Európa, Ázsia, Afrika, Észak- és Dél-

Amerika, Ausztrália, Antarktika, Atlanti-

óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Tájékozódás az időben Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás A környezetismeret 

keretében kialakult idő 

fogalom.    

 

A tematikai egység Tér-, időorientációs képesség  



 

 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

fejlesztése. Jelenségek, 

folyamatok megfigyelése, a 

tapasztaltak adott 

szempontok szerinti 

rendezése. A 

természetföldrajzi 

folyamatok és a történelmi 

események idő nagyságrendi 

és idő tartambeli 

különbségeinek 

érzékeltetése.   

 

 

 

 

 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

Az idő  

2.1. Időegységek  

- A napi, az évi, a történeti 

és a földtörténeti 

időegységek.  

Földrajzi-környezeti 

folyamatok időbeli 

nagyságrendje, időtartama 

példák alapján. 

Időnagyságrendi és idő 

tartambeli különbségeinek 

összehasonlító tapasztalása – 

időszalag készítése, lejárása, 

hosszúságának vizuális és 

mozgásos érzékelése. 

Jelenségek (pl. a Föld 

mozgásaihoz köt d 

változások) szabályszer 

ismétlődésének felismerése.   

A rövidebb távú természeti, 

társadalmi és környezeti 

folyamatok áttekintése hazai 

konkrét példák alapján 

periódikusan bekövetkező 

jelenségek, váltakozó 

folyamatok felismerése. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: idő 

számítás.  

Matematika:  

időtartam mérése. 

2.2. Időrend  

Földrajzi-környezeti 

folyamatok, földtörténeti 

események időrendje 

regionális példák alapján. 

A környezeti folyamatok 

időrendiségének felismerése 

konkrét példákban.   

Természetismeret: 

tér, idő, 

nagyságrendek; a 

Föld mozgásainak 

következményei 

(évszakok, 

napszakok 

váltakozása).   

Kulcsfogalmak/ fogalmak Napi, évi, történelmi és földtörténeti 

időegység, tengely körüli forgás, Nap körüli 

keringés; évszak, napszak, váltakozás.   

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Tájékozódás a környezet 

anyagairól és jelenségeiről 

Órakeret  

9 óra 



 

 

Előzetes tudás Tapasztalatok az anyagok 

tulajdonságainak 

megfigyeléséről, 

összehasonlításáról – az 

anyagok és megmunkálásuk 

lehetősége közötti 

összefüggésekről ismeretek.   

 

 

 

 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanulók érdeklődésének 

felkeltése a természetben 

előforduló anyagok, 

felhasználásuk, 

hasznosíthatóságuk iránt. Az 

ismeretszerzés, tanulás során 

a földrajzi környezetben 

történ eligazodás 

képességének fejlesztése.   

A felszínformák és 

kialakulásuk, a 

hegységképződés és a 

lepusztulás-feltöltődés 

megértése. A felszín 

folyamatos változásának 

belátása.  A hazai tájak 

életközösségeinek ökológiai 

szemlélet jellemzése, az él 

helyek 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.   

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

Tájékozódás a környezet 

anyagairól és jelenségeiről 

Érzékszervi vizsgálatok 

alapján egyszer megfigyel 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  



 

 

3.1. Anyagok, anyagi 

rendszerek  

- A tanulók szűkebb 

és tágabb 

környezetében 

előforduló ásványok 

és kőzetek, 

nyersanyagok és 

energiahordozók, 

illetve talajtípusok 

példái, jelentőségük 

a természetben, a 

társadalmi-gazdasági 

életben.  

- Környezetet károsító 

anyagok és hatásaik. 

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.   

Válogatás tanári irányítással 

információs anyagokban és 

gyűjteményeikben (könyv- és 

médiatár, kiállítási–múzeumi 

anyagok). 

energiatakarékosság, 

háztartás; anyagok 

tulajdonságai.  

Informatika:  

ismerethordozók használata.  

Magyar nyelv és irodalom: 

könyvtárhasználat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 2. Geoszférák   

-  Felszínformák 

(hegységek, 

síkságok kialakulása).   

- Kiemelkedések és 

lepusztulások, 

feltöltődések. 

Hegységképződés. 

A szél, a víz, a jég 

felszínalakító 

munkája. 

Jellegzetes 

felszínformák.   

- Időjárási-éghajlati 

elemek, jelenségek, 

légköri 

alapfolyamatok – 

felmelegedés, a víz 

körforgása és 

halmazállapot 

változásai, 

csapadékképződés.   

- Éghajlati elemek 

változásai, éghajlat-

módosító tényez k, 

éghajlatok 

Információk szerzése, 

kezelése, csoportosítása 

eltérő szempontok szerint.  

Szövegek feldolgozása, 

vizuálisan megjelenő 

információk (térképek, 

grafikonok) feldolgozása, 

értelmezése, magyarázata 

tanári irányítással.  

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 

Természetismeret: A víz 

halmazállapot- változásai. A 

víz körforgása.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

értelmezése.   

  

Az időjárási elemek 
felismerése megfigyelések, 
leírások nyomán.   

 

 

 

 

 

 

3.3. Földrajzi övezetesség  

   

A vízszintes földrajzi 
övezetesség természeti, 
társadalmi-gazdasági és 
környezeti 
megnyilvánulásainak és 
hatásainak felfedezése.   

 

3.4. Égitestek  

– Az égitestek látszólagos 

mozgása.  

A Föld mozgásai és ezek 

következményei. 

 Természetismeret: felépítés 

és működés kapcsolata.   

Kulcsfogalmak/ 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. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Tájékozódás a környezet 

kölcsönhatásairól – A 

társadalmi-gazdasági élet 

szerveződése és folyamatai 

Órakeret  

8 óra 

 

Előzetes tudás Információgyűjtési 

tapasztalatok; képesség 

irányított megfigyelési 

folyamatban való részvételre; 

tematikus térképek elemzése, 

 

 

 

 

 



 

 

értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Elemi fogalmak kialakítása 

az emberek gazdasági 

tevékenységér l, 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

 

Tájékozódás a környezet 

kölcsönhatásairól  

4.1. A társadalmi-gazdasági 

élet szerveződése.  

– A népesség területi 

eloszlása, a 

népességszám és 

befolyásoló tényez i, 

regionális különbségek.  

– A kulturális élet 

földrajzi alapjai 

(nyelvek, vallások).  

A termelés természeti 

feltételei, a természeti 

erőforrások felhasználása. – 

A gazdasági ágazatok (mez 

gazdaság, ipar, 

szolgáltatások), szerepük a 

földrészek, térségek, 

országok gazdasági életében.   

A társadalmi-gazdasági 

élet természeti 

adottságokkal való 

kapcsolatainak felismerése 

a lakóhelyről és környékér 

l vett példák alapján. A 

letelepedést lehetővé tevő 

környezeti természeti 

tényezők megfigyelése.   

Információgyűjtés tanári 

irányítással (földrajzi helyek, 

térképek keresése, digitális 

lexikonhasználat).   

Tematikus képanyagok 

elemzése, összehasonlítása. 

A helyi környezet (iskola, 

település) természeti, 

társadalmi, 

gazdaságtörténeti, 

környezeti értékeinek és 

problémáinak felismerése 

közvetlen tapasztalatszerzés 

alapján. Számadatok 

összevetése, grafikonok, 

diagramok leolvasása. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

történetek a honfoglalásról.   

  

Vizuális kultúra; technika, 

életvitel és gyakorlat: 

kézműves technikák.  

  

Matematika:  

mennyiségi mutatók 

értelmezése. 

4.2. A világgazdaság 

szerveződése és 

működése.  

– Földrészek, országok 

szerepe a 

Az életmód és a gazdálkodás 

változásainak bemutatása a 

Kárpát-medencében az eltér 

jelleg földrajzi tájakról való 

példák alapján.   

 



 

 

világgazdaságban, fő 

termékeik.  

– Nemzetközi gazdasági 

együttműködések és 

társadalmi-gazdasági 

szervezetek példái, 

jellemző 

tevékenységük.  

A pénzvilág működése: 

bevétel és kiadás, fizet 

eszközök (nemzeti és közös 

valuták). 

Különböző  

információforrásokból 

szóbeli következtetések 

megfogalmazása.  

Tematikus térképek, 

képek, diagramok, ábrák 

értelmezése.  Tematikus 

képanyagok elemzése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Népesség, vallás,nyelv, kultúra, településtípus (tanya, 

falu, város), munkamegosztás, termelés, természeti 

erőforrás, világgazdaság, nemzetközi gazdasági 

együttműködés, mezőgazdaság, bányászat, ipar, 

szolgáltatás, fizetőeszköz, valuta,  földrajzi fekvés, 

szállítási, kereskedelmi útvonal, felszín, éghajlat, 

vízrajz, gazdasági ágazat, természeti és társadalmi 

kölcsönhatás, környezetkárosító hatás, mez gazdaság, 

erdőgazdálkodás, hegyvidék, bányakincs, 

kitermelés,hőerőmű, környezetszennyezés (levegő 

szennyezés, vízszennyezés).   

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Tájékozódás a hazai 

földrajzi, környezeti 

folyamatokról 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás Szemléleti térképolvasás. 

Tanári segítséggel a 

természetföldrajzi tényezőkre 

alapozott következtetések 

megfogalmazásának 

képessége.   

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Magyarország nagytájai 

átfogó természet- és 

gazdaságföldrajzi 

jellegzetességeinek 

megismertetése. Múltunk 

jelent s alakjain, híres 

emberein keresztül a hazai táj 

ismeretén alapuló, a haza 

iránti pozitív érzelmek 

 



 

 

erősítése.   

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

5.1. 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 

eltér természeti  

feltételei és lehetőségei, 

környezett l függ életmódok 

összehasonlítása, 

hagyományai, a gazdasági 

környezet változásai, 

idegenforgalmi 

vonzerő, gazdasági és 

kereskedelmi 

kapcsolatok, a környez 

tájak környezeti 

állapotának hatása a 

hazai környezetre, a 

problémák kezelése.   

– A Kárpát-medence és 

hegységkerete mint 

természet- és társadalom 

földrajzi egység: a  

Szemléleti térképolvasás.  

Gyakorlatias térképhasználat. 

Tájékozódás Magyarország 

térképén.   

Magyar utazók 

feljegyzéseinek, 

útleírásainak feldolgozása. 

Szemelvények olvasása.  

Információgyűjtés tanári 

irányítással (földrajzi 

helyek, térképek keresése, 

digitális lexikonhasználat). 

Gyűjtőmunka – világraszóló 

felfedezések, híres 

magyarok. Tablókészítés.  

  

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 eltér 

jelleg 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.   

 



 

 

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 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Főváros, hungarikum, világörökség.   

Topográfiai ismeretek Kárpát-medence, Alföld, Kisalföld, 

Alpokalja, Dunántúli-dombság, Dunántúli- 

középhegység, Északi-középhegység, 

Budapest, Duna, Tisza, Balaton. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Tájékozódás a regionális 

és a globális földrajzi, 

környezeti folyamatokról 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A természet és védelme.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az ember környezet-átalakító 

tevékenységéből következett 

természetkárosítás 

problémájának megismerése.   

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

6.1. Globális problémák  

A helyi 

környezetkárosítások 

következményei.  

6.2. Fenntarthatóság  

– Fogyasztási 

szokások változása; 

energiatakarékosság 

hulladékkeletkezés, 

szelektív 

hulladékgyűjtés.  

Gyűjtőmunka: képek, 

cikkek a környezetet 

veszélyeztető emberi 

tevékenységekről, 

következményeikről 

(Száhel övezet, esőerdők 

pusztulása, ózonlyuk) – 

az összefüggések 

megértése. Gyűjtés hazai 

katasztrófákról: tiszai 

ciánszennyezés, 

vörösiszap szennyezés.   

Példák gyűjtése tanári 

Természetismeret: 

természetvédelem, 

energiatakarékosság. 



 

 

- Védett hazai és 

nemzetközi 

természeti értékek 

példái. 

segítséggel a 

környezetkárosítás 

megakadályozásának 

lehetőségeiről.  A 

környezetvédelem 

eszközeinek és fokozatainak 

megismerése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Globális probléma, urbanizálódás, 

környezettudatosság, energiatakarékosság, 

hulladék-keletkezés, szelektív 

hulladékgyűjtés, biotermék, 

környezetkárosítás. 

A fejlesztés várt eredményei a 6. évfolyam 

végén 

A közvetlen földrajzi térben való 

tájékozódáshoz szükséges topográfiai 

fogalmakat a tanuló felismeri a térképen és 

a földgömbön. Látja a térkép és a valóság 

kapcsolatát. Ismeri a Föld alakját. Megérti, 

hogy a térkép a valóság sajátos ábrázolása.  

Tud tájékozódni egyszer 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. A tanuló 

megérti, hogy a Föld története sokkal 

régebben kezdődött, mint az emberiségé. 

Tudja, hogy összefüggés van a Föld 

mozgásai és az időszámítás között. Tudja, 

hogy a felszín folyamatos változásban van. 

Ismeri a hegységképződési folyamatokat. A 

fenntartható fejlődés érdekében belátja a 

nyersanyagok és energiahordozó-készletek 

végessége miatti takarékosság 

szükségességét. 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 f város nevezetes épületeit. 

Magyarország tipikus tájait képről szóban 

képes jellemezni. 

(A tanulók a tevékenységek végzésében és a 

teljesítményekben az önállóság 

szempontjából nagy egyéni különbségeket 

mutathatnak.) 

 

Tematikai egység/Fejlesztési 

cél 
7. Tájékozódás helyünkről a 

nagyvilágban. 
Órakeret 5óra 

Előzetes tudás Tájékozódás térképen, 

földrajzi térben. 

 

Tematikai egység nevelési 

fejlesztési céljai 

Hazánk elhelyezkedése a 

nagyvilágban.  

Megyénk, városunk helye, 

jelentősége országunkban. 

Térkép használat fejlesztése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

7.1. Hazánk helye a Földön 

és  

Európában  

7.2. Országunk közigazgatási 

felosztása.  

7.3. Megyénk, Pest megye.  

7.4. Városunk Gödöllő.  

7.5. Idegenforgalom 

jelentősége.  

 

Képek, videók segítségével 

megismerni bolygónkat, 

tágabb és szűkebb hazánkat, 

helyünket a világban. 

Gyakorlatias térkép 

használat.  Közigazgatási és 

domborzati térkép használat. 

Látnivalók hazánkban, 

szűkebb környezetünkben. 

Kapcsolódás a hazai 

földrajzi, környezeti 

ismeretekhez. Történelem 

tantárgyból tanultak.  

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Európa, Kárpát-medence, ország, 

országhatár, nemzet, főváros, megye, 

megyeszékhely, történelmi emlékeink, 

nevezetességek. 

 

 

 



 

 

7. évfolyam 

 

A szakasz célja elfogadtatni a tanulókkal a környezetet védő, a természeti kincseket 

takarékosan fogyasztó, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás követését.   

Miközben a tantárgy tanulása során a tanulók megismerik a természeti környezetet, 

változásának és elemeinek kölcsönös egymásra hatásában kifejez d törvényszerűségeket, 

gyakorlottá válnak a térképolvasásban. Tájékozódási lehetőséget kapnak Magyarország, 

Európa és a távoli kontinensek vonatkozásában is.   

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Tájékozódás a földrajzi 

térben 

Órakeret  

2 óra + folyamatos 

Előzetes tudás Tájékozódás térképen és 

földgömbön az 

eligazodáshoz szükséges 

topográfiai fogalmak 

felismerésével. Elemi 

térképolvasás, és segítséggel 

m veletek végzése. 

Szemléleti térképolvasás 

esetenként segítséggel. 

Térképhasználat, mint az 

ismeretszerzés és a terepen 

való tájékozódás eszközének 

ismerete. Gyakorlottság 

különböző tematikus 

térképek használatában. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Analógiás gondolkodás és 

cselekvéses gondolkodás 

fejlesztése.   

Figyelemfejlesztés.  

Megfigyel képesség 

fejlesztése.  

A térképhasználat 

önállóságának és 

biztonságának növelése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok  



 

 

A tér és ábrázolása  

1.1. Téregységek - Földrajzi  

fokhálózat  

Térhierarchia.  

Térábrázolás: térrajz, 

útvonalrajz, menetvázlat, 

térképszer ábrázolások, 

úti- és helyszínrajz.  

Térképi ábrázolás elemei – 

jelkulcsok, méretarány. 

A térkép és a valóság 

kapcsolatának 

megfigyelése, a 

tapasztalatok 

alkalmazása.  Szemléleti 

térképolvasás (egyszer 

helymeghatározás, 

távolságbecslés, egyenes 

és görbe vonal mentén 

távolságmérés) tanári 

irányítással.  

Helymeghatározás tanári 

segítséggel. Viszonyítási 

pontok következetes 

használata. 

Matematika:  

méretarány fogalma, 

számítások.   

 

 

 

 

 

 

1.2. Térábrázolás  

Keres hálózat és földrajzi 

fokhálózat. 

A földrajzi 

tájékozódáshoz szükséges 

topográfiai fogalmak 

felismerése, megnevezése 

földgömbön és bármilyen 

térképen. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Méretarány, aránymérték, keres hálózat és 

földrajzi fokhálózat. Kis-, közép-, nagytáj; 

közigazgatási egység, termelési terület, 

régió, jelkulcs, topográfiai fogalmak. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Tájékozódás az időben Órakeret  

4 óra + folyamatos 

Az idő  

2.1. Időegységek  

Példák a rövidebb és 

hosszabb távú természeti, 

társadalmi és környezeti 

folyamatokra. A Föld 

története. Napi időszámítás, 

évi időszámítás, a naptár, 

időeltolódás. 

A szabályszerűen ismétlődő 

természeti és társadalmi 

környezeti változások leírása.  

A kontinensen - 

kontinenseken megismert 

események, jelenségek, 

folyamatok időrendbe 

állítása.   

 

2.2. Időrend   

Földrajzi-környezeti 

folyamatok, földtörténeti 

események időrendje - 

regionális példák alapján. 

Eligazodás a földtörténeti 

időegységekben. 

 



 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Földrajzi-környezeti folyamat; földtörténeti 

esemény, nap, évszak, napi és évi 

időszámítás, naptár.   

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Tájékozódás a környezet 

anyagairól és jelenségeiről 
Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás Tapasztalatok az anyagok 

tulajdonságainak 

megfigyeléséről, 

összehasonlításáról – az 

anyagok és megmunkálásuk 

lehetősége közötti 

összefüggésekről ismeretek.   

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanulók érdeklődésének 

felkeltése a természetben el 

forduló anyagok, 

felhasználásuk, 

hasznosíthatóságuk iránt. Az 

ismeretszerzés, tanulás során 

a földrajzi környezetben 

történ eligazodás 

képességének fejlesztése.   

A felszínformák és 

kialakulásuk, a 

hegységképződés és a 

lepusztulás-feltöltődés 

megértése. A felszín 

folyamatos változásának 

belátása.  A hazai tájak 

életközösségeinek ökológiai 

szemlélet jellemzése, az él 

helyek 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.   

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

Tájékozódás a környezet 

anyagairól és jelenségeiről  

3.1. Anyagok, anyagi 

rendszerek  

- A tanulók tágabb 

környezetében 

előforduló ásványok 

és kőzetek, 

nyersanyagok és 

energiahordozók, 

illetve talajtípusok 

példái, jelentőségük 

a természetben, a 

társadalmi-gazdasági 

életben.  

- Környezetet károsító 

anyagok és hatásaik. 

Érzékszervi vizsgálatok 

alapján egyszer megfigyel 

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.   

Válogatás tanári irányítással 

információs anyagokban és 

gyűjteményeikben (könyv- és 

médiatár, kiállítási–múzeumi 

anyagok). 

Technika, életvitel és 
gyakorlat:  

energiatakarékosság, 

háztartás; anyagok 

tulajdonságai.  

  

Informatika:  

ismerethordozók használata.  

  

Magyar nyelv és irodalom: 

könyvtárhasználat. 

3. 2. Geoszférák    

- Kiemelkedések és 

lepusztulások, 

feltöltődések. 

Hegységképződés. A 

szél, a víz, a jég 

felszínalakító munkája. 

Jellegzetes 

felszínformák.   

- Éghajlati elemek 

változásai, éghajlat-

módosító tényez k, 

éghajlatok jellemzői, 

társadalmi-gazdasági 

hatások hazai és 

Információk szerzése, 

kezelése, csoportosítása 

eltér szempontok szerint.  

Szövegek feldolgozása, 

vizuálisan megjelenő 

információk (térképek, 

grafikonok) feldolgozása, 

értelmezése, magyarázata 

tanári irányítással.  

A felszín fejlődésében 

törvényszerűségek 

felismerése, 

következtetések levonása.  

  

Természetismeret: A víz 

halmazállapot változásai. A 
víz körforgása.   



 

 

regionális példák 

alapján.  

A szél.  

A csapadék kialakulása és 

fajtái.  

A napsugárzás és a 

felmelegedés.  

A levegő hőmérséklete és 

változása. 

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.   

3.3. Földrajzi övezetesség  

– Vízszintes földrajzi 

övezetesség   

– Forró és hideg éghajlatú  

tájak   

A vízszintes földrajzi 

övezetesség természeti, 

társadalmi-gazdasági és 

környezeti 

megnyilvánulásainak és 

hatásainak felfedezése.   

 

 

3.4. Égitestek  

– Az égitestek látszólagos 

mozgása.  

A Föld mozgásai és ezek 

következményei. 

 Természetismeret: felépítés 
és működés kapcsolata.   

Kulcsfogalmak/ 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 tényez , talajtípus, napszak, évszak, 

váltakozás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Tájékozódás a környezet 

kölcsönhatásairól – A 

társadalmi-gazdasági élet 

szerveződése és folyamatai 

Órakeret 4 óra 



 

 

Előzetes tudás Információgyűjtési 

tapasztalatok; képesség 

irányított megfigyelési 

folyamatban való részvételre; 

tematikus térképek elemzése, 

értelmezése. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Elemi fogalmak kialakítása 

az emberek gazdasági 

tevékenységér l, 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.   

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

Tájékozódás a környezet 

kölcsönhatásairól  

4.1. A társadalmi-gazdasági 

élet szerveződése.  

– A népesség területi 

eloszlása, a 

népességszám és 

befolyásoló tényez i. 

A kulturális élet 

földrajzi alapjai 

(nyelvek, vallások).  

A termelés természeti 

feltételei, a természeti 

erőforrások felhasználása. – 

A gazdasági ágazatok (mez 

gazdaság, ipar, 

szolgáltatások), szerepük a 

földrészek, térségek, 

országok gazdasági életében.   

A társadalmi-gazdasági 

élet természeti 

adottságokkal való 

kapcsolatainak felismerése 

a lakóhelyről és környékér 

l vett példák alapján. A 

letelepedést lehetővé tevő 

környezeti természeti 

tényezők megfigyelése.   

Információgyűjtés tanári 

irányítással (földrajzi helyek, 

térképek keresése, digitális 

lexikonhasználat).   

Tematikus képanyagok 

elemzése, összehasonlítása. 

A helyi környezet (iskola, 

település) természeti, 

társadalmi, 

gazdaságtörténeti, 

környezeti értékeinek és 

problémáinak felismerése 

közvetlen tapasztalatszerzés 

alapján. Számadatok 

összevetése, grafikonok, 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

történetek a honfoglalásról.   

  

Vizuális kultúra; technika, 

életvitel és gyakorlat: 

kézműves technikák.  

  

Matematika:  

mennyiségi mutatók 

értelmezése. 



 

 

diagramok leolvasása. 

4.2. A világgazdaság 

szerveződése és 

működése.  

– Földrészek, országok 

szerepe a 

világgazdaságban, f 

termékeik.  

– Nemzetközi gazdasági 

együttműködések és 

társadalmi-gazdasági 

szervezetek példái, 

jellemző 

tevékenységük.  

 

Az életmód és a gazdálkodás 

változásainak bemutatása a 

Kárpát-medencében az eltér 

jelleg földrajzi tájakról való 

példák alapján.   

Különböző  

információforrásokból 

szóbeli következtetések 

megfogalmazása.  

Tematikus térképek, 

képek, diagramok, ábrák 

értelmezése.  Tematikus 

képanyagok elemzése. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Népesség, vallás, nyelv, kultúra, 

településtípus (tanya, falu, város), 

munkamegosztás, termelés, természeti 

erőforrás, világgazdaság, nemzetközi 

gazdasági együttműködés, mezőgazdaság, 

bányászat, ipar, szolgáltatás, fizet eszköz, 

valuta,  földrajzi fekvés, szállítási, 

kereskedelmi útvonal, felszín, éghajlat, 

vízrajz, gazdasági ágazat, természeti és 

társadalmi kölcsönhatás, környezetkárosító 

hatás, mez gazdaság, erdőgazdálkodás, 

hegyvidék, bányakincs, kitermelés, hőerőmű 

, környezetszennyezés (levegőszennyezés, 

vízszennyezés).   

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Tájékozódás a hazai 

földrajzi, környezeti 

folyamatokról 

Órakeret20 óra 

Előzetes tudás Szemléleti térképolvasás. 

Tanári segítséggel a 

természetföldrajzi tényezőkre 

alapozott következtetések 

megfogalmazásának 

képessége.   

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Magyarország nagytájai 

átfogó természet- és 

gazdaságföldrajzi 

jellegzetességeinek 

 



 

 

megismertetése. Múltunk 

jelent s alakjain, híres 

emberein keresztül a hazai táj 

ismeretén alapuló, a haza 

iránti pozitív érzelmek 

erősítése.   

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

5.1. 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,   

– Hazánk természeti 

adottságai, tájanként 

eltérő természeti 

feltételei és 

lehetőségei, 

környezettől függő 

életmódok 

összehasonlítása, 

hagyományai, a 

gazdasági környezet 

változásai, 

idegenforgalmi 

vonzerő, gazdasági és 

kereskedelmi 

kapcsolatok, a környez 

tájak környezeti 

állapotának hatása a 

hazai környezetre, a 

problémák kezelése.   

 

Szemléleti térképolvasás.  

Gyakorlatias 

térképhasználat. 

Tájékozódás Magyarország 

térképén.   

Magyar utazók 

feljegyzéseinek, 

útleírásainak feldolgozása.  

Szemelvények olvasása.  

Információgyűjtés tanári 

irányítással (földrajzi 

helyek, térképek keresése, 

digitális lexikonhasználat). 

Gyűjtőmunka – 

világraszóló felfedezések, 

híres magyarok. 

Tablókészítés.  

A társadalmi-gazdasági élet 

természeti adottságokkal 

való kapcsolatainak 

felismerése a lakóhelyről és 

környékér l vett példák 

alapján.   

Az életmód és a 

gazdálkodás változásainak 

bemutatása a Kárpát-

medencében az eltér jelleg 

földrajzi tájakról való 

példák alapján.   

A helyi környezet (iskola, 

település) természeti, 

társadalmi, 

gazdaságtörténeti, környezeti 

értékeinek és problémáinak 

felismerése közvetlen 

tapasztalatszerzés alapján. 

 



 

 

 

5.2.A Kárpát-medence és 

hegységkerete, mint 

természet- és társadalom 

földrajzi egység: 

 a medencejelleg 

érvénysülése a természeti 

adottságokon. A tájak 

természeti, kulturális, 

néprajzi, 

gazdaságtörténeti és 

környezeti értékei, 

átalakulása.   

A magyarság által lakott, 

országhatáron túli területek, 

tájak közös és egyedi 

vonásai. 

A tájak jellegzetességeinek 

megismerése, jellemzésük 

során földrajzi kifejezések 

használata.   

 

 

5.3.Az Európán kívüli 

kontinensek, tájak, országok  

– Afrika, Amerika, 

Antarktika, Ausztrália 

és Óceánia, Ázsia 

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); a 

természetföldrajzi 

övezetesség elemei, 

összefüggései, hatása a 

társadalmi-gazdasági 

életre, a környezetre.   

– Az egyes kontinensek 

tipikus tájainak 

(esőerdő, szavanna, 

sivatag, monszuntáj, 

Tájékozódás égtájak és 

nevezetes szélességi körök 

szerint.   

Az övezetesség elemei 

közötti kapcsolatok (egyszer 

ok-okozati viszonyok) 

felismerése regionális 

példákon.  

Ismerkedés távoli tájakkal, 

vizuális élmények szerzése 

a Föld különböző arculatú 

tájairól.   

 

 



 

 

füves puszták területe, 

tajga, sarkvidék; 

farmvidék, ültetvény, 

öntözéses gazdálkodás 

területe, oázis, 

átalakuló ipari körzet, 

kiköt övezet) 

természeti, 

társadalmi-gazdasági 

és környezeti 

jellemzői, az 

adottságok társadalmi 

hasznosítása, jellemző 

életmódja.   

A távoli kontinensek 

meghatározó jelentőség 

országai, ország 

csoportjainak (trópusi 

Afrika országai, arab 

világ, USA, Brazília, 

Kína, India, Japán, 

Délkelet-Ázsia gyorsan 

iparosodott országai és 

Ausztrália) földrajzi 

jellemzői és 

világgazdasági szerepe. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Főváros, hungarikum, világörökség.   

Topográfiai ismeretek Kárpát-medence, Alföld, Kisalföld, 

Alpokalja, Dunántúli-dombság, Dunántúli- 

középhegység, Északi-középhegység, 

Budapest, Duna, Tisza, Balaton. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Tájékozódás a regionális 

és a globális földrajzi, 

környezeti folyamatokról 

Órakeret 2 óra 

Előzetes tudás Természetvédelemi 

tevékenységek. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az ember környezet-átalakító 

tevékenységéből következett 

természetkárosítás 

problémájának megismerése.   

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 



 

 

6.1. Globális problémák  

A helyi 

környezetkárosítások 

következményei.  

6.2. Fenntarthatóság  

– Fogyasztási 

szokások változása; 

energiatakarékosság, 

hulladékkeletkezés, 

szelektív 

hulladékgyűjtés.  

Védett nemzetközi természeti 

értékek példái. 

Gyűjtőmunka: képek, 

cikkek a környezetet 

veszélyeztető emberi 

tevékenységekről, 

következményeikről 

(Száhel övezet, esőerdők 

pusztulása, ózonlyuk) – 

az összefüggések 

megértése. Gyűjtés hazai 

katasztrófákról: tiszai 

ciánszennyezés, 

vörösiszap szennyezés.   

Példák gyűjtése tanári 

segítséggel a 

környezetkárosítás  

megakadályozásának 

lehetőségeiről.  A 

környezetvédelem 

eszközeinek és fokozatainak 

megismerése. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Globális probléma, urbanizálódás, 

környezettudatosság, energiatakarékosság, 

hulladék-keletkezés, szelektív 

hulladékgyűjtés, biotermék, 

környezetkárosítás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Európa, Kárpát-medence, ország, 

országhatár, nemzet, főváros, megye, 

megyeszékhely, történelmi emlékeink, 

nevezetességek. 

A fejlesztés várt eredményei a hetedik 

évfolyam végén 

Tájékozódás a földrajzi térben: az 

eligazodáshoz szükséges topográfiai 

fogalmak felismerése, megnevezése 

bármilyen térképen.  

Térképolvasás nagy egyéni 

különbségekkel: szemléleti térképolvasás 

segítséggel, esetleg következtet 

térképolvasás. A fokhálózat segítségével 

történ helymeghatározás segítséggel. A 

földrészek, néhány ország és f városaik 

megnevezése. A térképen a tanult tájak 

megmutatása. Elemi szint tájékozottság a 

különféle méretarányú és jelrendszer 

térképek olvasásában.   

A vízszintes és a függőleges övezetesség 

kialakulása okainak felfedezése. A gazdasági 

ágazatok szerepének ismerete a földrészek, 



 

 

térségek, országok gazdasági életében. A 

földrajzi térben zajló felismert 

kölcsönhatások és összefüggések elemi szint 

magyarázata.  

Törekvés energiatakarékos magatartásra.   

A természetföldrajzi folyamatok és a 

történelmi események időnagyságrendi, 

valamint időtartambeli különbségeinek 

tudatosulása.  Az állóvíz és a folyóvíz 

felismerése képen. A tanuló tudja, hogy a víz 

a természetben állandó körforgásban van. 

Ismeri a környezetvédelem feladatát, a 

vízszennyezés okait és elkerülésének 

lehetőségeit.   

8. évfolyam 

A szakasz célja elfogadtatni a tanulókkal a környezetet védő, a természeti kincseket 

takarékosan fogyasztó, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás követését.  

Miközben a tantárgy tanulása során a tanulók megismerik a természeti környezetet, 

változásának és elemeinek kölcsönös egymásra hatásában kifejeződő törvényszerűségeket, 

gyakorlottá válnak a térképolvasásban. Tájékozódási lehetőséget kapnak Magyarország, 

Európa és a távoli kontinensek vonatkozásában is.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1.Tájékozódás helyünkről a 

nagyvilágban 

Órakeret 5 óra 

Előzetes tudás Tájékozódás térképen, 

földrajzi térben. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Hazánk elhelyezkedése a 

nagyvilágban.  

Térkép használat fejlesztése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

1.1.Hazánk a Kárpát-

medencében 

A Kárpátok  

1.2.Az Alpok 

1.3.Az Erdélyi-medence 

Képek, videók segítségével 

a medence megismerése. 

A hegyek fontossága, záró 

vonala, befolyása. 

Kapcsolódás az európai 

földrajzi, környezeti 

ismeretekhez. 

Történelmi tanulmányok 

felismerése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  Európa, Kárpát-medence, Alpok, Erdélyi-

medence, magashegység, medence 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2.Magyarország földrajzi 

helyzete 

Órakeret 14 óra 

Előzetes tudás Hazánk felismerése 

térképeken, földgömbön. 

Térkép használat fejlesztése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

2.1. Hazánk Magyarország 

       Országunk földrajzi 

helyzete 

Magyarország népessége 

2.2. Természeti értékeink 

        Változatos növényvilág 

2.3. Éghajlat és levegő 

2.4. Környezeti gondjaink 

2.5. Hazánk vízrajza 

2.6. Iparunk természeti 

erőforrásai 

2.7. Változó gazdaságunk 

2.8. Hazánk helye az Európai 

Unió gazdaságában 

Képek, videók segítségével 

megismerni tágabb és 

szűkebb hazánkat, helyünket 

a világban.  

Gyakorlatias térkép 

használat.   

Domborzati térkép 

használata. 

Kapcsolódás a hazai 

földrajzi, környezeti 

ismeretekhez. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  Ország, országhatár, népesség, népesség 

csökkenése és okai, aktív keresők, természeti 

értékek, talajfajták, növény – és állatvilág, 

kontinentális éghajlat, hulladékfeldolgozás, 

felszín feletti és alatti vizek, erőforrások, 

változó gazdaság, közepesen fejlett ország, 

gazdasági szövetség 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Magyarország gazdasági 

körzetei 

Órakeret 20 óra 

Előzetes tudás Tájékozódás térképen, 

földrajzi térben. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Hazánk elhelyezkedése a 

nagyvilágban.  

Megyénk, városunk helye, 

 



 

 

jelentősége országunkban. 

Térkép használat fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

3. 1. Országunk 

közigazgatási felosztása.  

3.2.Megyék, körzetek. 

3.3.A Dunántúl és kisebb 

részei 

3.4. A Balaton és a környéke 

3.5.Észak-Magyarország 

3.6.Az Alföld és részei 

3.7. A Központi-körzet 

Fővárosunk Budapest.  

3.8.Néphagyomány és 

népművészet hazánkban 

Képek, videók segítségével 

megismerni bolygónkat, 

tágabb és szűkebb hazánkat, 

helyünket a világban.  

Gyakorlatias térkép 

használat.  Közigazgatási és 

domborzati térkép használat. 

Látnivalók hazánkban, 

szűkebb környezetünkben. 

Kapcsolódás a hazai 

földrajzi, környezeti 

ismeretekhez. Történelem 

tantárgyból tanultak.  

Vizuális kultúra; technika, 

életvitel és gyakorlat: 

kézműves technikák.  

  

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Gazdasági körzetek, Dunántúl, Alföld, 

Balaton, hagyományok, népművészet, 

megyék, régiók, körzetek, eltérő gazdasági 

fejlődés, peremtelepülés, szolgáltatási egység  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4.Tájékozódás Európában 

(hazánk szomszédai) 

Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás Képek, videók segítségével 

Európa országainak, tájainak 

felelevenítése. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Hazánk elhelyezkedése a 

nagyvilágban.  

Térkép használat fejlesztése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

4.1. Országhatáron túl 

Magyar szomszédok 

4.2. Ausztria 

4.3. Szlovákia 

4.4. Ukrajna 

Gyakorlatias térkép 

használat.   

Eligazodni a térképjelek 

között. A közös múlt és a 

változások felfedezése 

képek, térképek segítségével. 

Kapcsolódás a hazai 

földrajzi, környezeti 

ismeretekhez. Történelem 

tantárgyból tanultak.  

Vizuális kultúra; technika, 

életvitel és gyakorlat: 

kézműves technikák.  



 

 

4.5. Románia 

4.6. Szerbia és Montenegró 

4.7. Horvátország 

4.8. Szlovénia 

Társadalmi, gazdasági 

változások. 

 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Szomszédaink, eltérő gazdasági fejlődés, a 

háborúk következményei, fejlettségek, 

fővárosok, idegenforgalmi látványosságok 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.Közép-Európa más 

országai 
Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás Képek, videók segítségével 

Európa országainak, tájainak 

felelevenítése. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Térkép használat fejlesztése. 

Tágabb környezetünk 

ismerete, korábbi 

kapcsolataink felelevenítése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

5.1. Ismereteink egyéb 

közép-európai országokról 

5.2. Csehország 

5.3. Lengyelország 

5.4. Németország 

5.5. Hazánk kapcsolata más 

európai országokkal 

- külkereskedelem 

- közlekedés 

- idegenforgalom 

Gyakorlatias térkép 

használat. Összefüggések 

felfedezése az ásványkincsek 

és az ipar között. A nagy 

alföldek hasonlósága. 

Növény- és állattenyésztés 

Európában. 

Világhírű termékek. 

Kivitel és behozatal közötti 

különbség és kapcsolat. 

Közúti, vasúti és a légi út 

csomópontjai. 

Budapest és a Balaton 

idegenforgalma. 

 

Történelem tantárgyból 

tanultak.  

Vizuális kultúra; technika, 

életvitel és gyakorlat: 

kézműves technikák.  

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Távoli szomszédaink, EU tagországok, 

korszerű gazdaság, világhírű termékek, 



 

 

fővárosok és látványosságok, export, import, 

csomópontok, bevásárló turizmus, dunai 

hajózás, idegenforgalom 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6.Világörökség Órakeret 11 óra 

Előzetes tudás Növény- és állatvédelem, 

amit korábbi tanulmányaik 

alapján ismernek, képek, 

videók segítségével. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Térkép használat fejlesztése. 

Természetes és épített 

környezetünk szépsége és 

védelme. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

6.1. Világörökség 

- természeti örökség 

- kulturális örökség 

6.2. Magyar világörökségi 

helyszínek: 

- Hollókő 

- Budapest 

- Aggtelek 

- Pannonhalma 

- Hortobágy 

- Pécs 

- Fertő-táj 

- Tokaj 

6.3. Veszélyeztetett 

helyszínek listája 

6.4. Válogatás a tanult 

országok világörökségi 

helyszíneiből 

Budapest és a Balaton 

idegenforgalma. 

Az idegenforgalom és a 

világörökség közötti 

kapcsolat felismerése. 

 

Történelem tantárgyból 

tanultak.  

 

Vizuális kultúra; technika, 

életvitel és gyakorlat: 

kézműves technikák.  

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak A fővárosok és látványosságok, örökség, 



 

 

világörökség, építészet, természet, védettség 

A fejlesztés várt eredményei a nyolcadik 

évfolyam végén 
Tájékozódás a földrajzi térben: az 

eligazodáshoz szükséges topográfiai 

fogalmak felismerése, megnevezése 

bármilyen térképen. Térképolvasás nagy 

egyéni különbségekkel: szemléleti 

térképolvasás segítséggel, esetleg 

következtető térképolvasás. A fokhálózat 

segítségével történő helymeghatározás 

segítséggel. A szomszédos országok és 

fővárosaik megnevezése. A térképen a tanult 

tájak megmutatása. Elemi szintű 

tájékozottság a különféle méretarányú és 

jelrendszerű térképek olvasásában.  

A vízszintes és a függőleges övezetesség 

kialakulása okainak felfedezése. A gazdasági 

ágazatok szerepének ismerete a földrészek, 

térségek, országok gazdasági életében. A 

földrajzi térben zajló felismert 

kölcsönhatások és összefüggések elemi 

szintű magyarázata. 

Törekvés energiatakarékos magatartásra.  

A természetföldrajzi folyamatok és a 

történelmi események időnagyságrendi, 

valamint időtartambeli különbségeinek 

tudatosulása.  

Az állóvíz és a folyóvíz felismerése képen. A 

tanuló tudja, hogy a víz a természetben 

állandó körforgásban van. Ismeri a 

környezetvédelem feladatát, a vízszennyezés 

okait és elkerülésének lehetőségeit. 

 

  



 

 

TERMÉSZETISMERET 

A műveltségterület középpontjában a természet és az azt megismerő ember áll. A 

természettudományos műveltség kialakításának alapja a természettel való közvetlen, 

megfigyeléseken alapuló és összefüggéseket is megértő kapcsolat. A tanulók a tantárgy 

elsajátítása során megismerkednek a természeti és technikai környezettel.  

A kerettanterv és ennek megfelelően a helyi tanterv figyelembe veszi az enyhén 

értelmi fogyatékos tanulók megismerési sajátosságait, ezért az olyan tanulási helyzetek 

kialakítására helyezi a hangsúlyt, amelyben az aktív tevékenység, a közvetlen 

tapasztalatszerzés, a cselekvések sokasága, a konkrét gyakorlati vonatkozások értelmezése 

szerepel. A tanulási folyamatban az érzékelésre, az észlelésre, a személyes élményekre, 

felfedezésekre építve jut el a tanuló a bonyolultabb gondolkodási műveletig, az elemi 

problémamegoldásig. A műveltségi anyag elsajátításában központi helyet kap a sokféle 

tanulási környezet, így a gyűjtőmunka a természetben, terepséta, terepgyakorlatok, 

kirándulások. A környezet, a természet, az emberi kapcsolatok megismerése nyomán fejlődik 

és alakul ki a tanulók tudatos természetszerető- és védő magatartása. A tanterv elsajátítása 

során már az első évfolyamtól kezdve tudatosan formálja környezetvédő attitűdjüket, 

környezetkímélő magatartásukat, és ez a magatartás a későbbi életvitelüket meghatározó 

erkölcsi alapelvvé válik.  

A természettudományi műveltség az egyén és a társadalom számára meghatározó 

jelentőségű. Az egészség tudatos megőrzése, a természeti és a technikai, az épített környezet 

felelős, fenntartható átalakítása, természettudományos kutatások és azok eredményeinek 

alkalmazása nélkül elképzelhetetlen.  

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknak az ismeretelsajátítási folyamat során olyan 

tudásrendszerek alapjait kell kiépíteniük, amely alkalmas a mindennapi tevékenységben való 

felhasználásra. A tanulók ismeretelsajátításában a természeti környezet elemi megismerésének 

lehetősége tűzhető ki célul. A folyamat során kiemelt figyelmet kell fordítani a 

kapcsolatrendszerek feltárására, az élő és élettelen természet szoros kölcsönhatásaira, az 

ember és természet összetartozására, egymásrautaltságára, az ember természetben betöltött 

helyének és szerepének felismerésére.  

A tanterv olyan jelenségekkel is foglalkozik, amelyek befolyásolják az egyén és a 

közösség életét, és hatással vannak a jövő alakulására. Ezek az egészségmegőrzéssel, 

természeti forrásokkal összefüggő problémák. Ezeknek feltárása, megértése hangsúlyos az 

enyhén értelmi fogyatékos tanulóknál is.  

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében kiemelt cél az életkoruknak és 

fejlettségüknek megfelelő korszerű tudások elsajátítása, a fogalmak folyamatos érlelése, 

pontosítása. Az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése aktív tevékenységek során, 

gyűjtőmunkával, pozitív megerősítéssel és következetes segítségadással történik.  

A tanulói aktivitás és tevékenységközpontúság érdekében szükséges a vizsgáló 

munkaeszközök, kísérleti eszközök, egyéni igényekhez igazított taneszközök alkalmazása.  

A tanterv célja a tájhoz, a hazához, a közösséghez tartozás örömének, felelősségének 

és érzelmi biztonságának kialakítása közben a térbeli és időbeli tájékozódó képesség 

fejlesztése. A kognitív képesség, a megismerő képesség fejlesztése, a megismerési módszerek 

elsajátítása, tapasztalatok szerzése közben, értelmezéssel, pontosítással kísérve történik. A 

kommunikációs képesség fejlesztésében a szókincsbővítés, a fogalmak értelmezése, a 

beszédprodukció kerül a középpontba. Az érdeklődés, a nyitottság, a kíváncsiság 

felkeltésének és tartósságának fokozásával megvalósítható a cselekvési képesség gazdagítása, 

az önkifejezési formák erősítése, a szociális képességek fejlesztése, együttműködés a 

feladatokban, kapcsolatteremtés és együttműködési szokások kialakítása, a társak segítése.  

Az Ember és természet műveltségterület fejlesztési feladatai a NAT-ban 

tudásterületekre tagolódnak. A kialakított szerkezet egyrészt diszciplináris szerveződésű, 

másrészt támogatja az integrált szemléletet, valamint hangsúlyozza a kiemelt fejlesztési 



 

 

célokat. Segíti a részletes fejlesztési feladatok, valamint a közműveltségi tartalom integrált 

szemléletű és célszerű megfogalmazását. Segíti a képességek, a gondolkodás fejlesztését, 

elemi szinten a természetismeret, a speciális technikai, gazdasági, társadalmi, etikai 

alkalmazások közötti kapcsolatok, összefüggések feltárását.  

A természetismeret tantárgy helyi tanterve az OFI SNI kerettanterve alapján lett 

kialakítva, mely követi a NAT által meghatározott tudásterületek témaköreit. Ezek 

közműveltségi tartalmakat foglalnak magukban. A témakörök közül az első, a Tudomány, 

technika és kultúra műveltségtartalma és fejlesztési feladatai beépültek a többi témakörbe. A 

fejlesztendő készségek, képességek az elemi természettudományos műveltség megszerzését és 

gyakorlatban való alkalmazását teszik lehetővé. A tanulási tevékenységek közül kiemelt 

jelentőségű a megfigyelés, a közvetlen tapasztalatszerzés, vizsgálódás, aktív részvétel a 

kísérletekben és a kísérleti eszközök használata, a balesetmentes kísérletezés szabályainak 

elsajátítása.  

 

5–6. évfolyam 

A tantárgy tanítása során a következő nevelési célokat valósítjuk meg: szabályokhoz való 

alkalmazkodás képességének fejlesztése, a feladattudat erősítése. A megismert történelmi, 

kulturális és természeti értékeink alapján a nemzeti összetartozás érzésének erősítése. Éntudat 

és énkép fejlesztése. Pozitív erkölcsi tapasztalatok erősítése. Az egészséges életmódra való 

tudatos törekvés technikáinak elsajátítása. A mozgás és az egészséges életmód kapcsolatának 

felismerése. A szociális érzékenység fejlesztése, az együttérző, segítő magatartás erősítése. A 

környezetkímélő, takarékos magatartás, a természet és az épített környezet iránti szeretet és a 

megóvás igénye, törekvés az önálló tanulásra, együttműködő, kooperatív, interaktív technikák 

alkalmazására.  

A kulcskompetenciák közül kiemelendő a szókincsfejlesztés, szövegértés, az 

információk gyűjtése, feldolgozása, a konkrét cselekvéssel összekapcsolt tapasztalatszerzés és 

matematikai tevékenység. Az IKT-eszközök használata támogatja a tudásforrások keresését és 

felhasználását, növeli a tanulók motivációját.  

Kiemelt fejlesztési cél és feladat az életkorral és a sajátos nevelési igényekkel 

összhangban lévő, az egyén sajátosságaira és lehetőségeire építő megismerési módszerek 

megtanítása. A pedagógus feladata erős figyelmet fordítani arra, hogy a tanulók a periodikus 

változásokat, összefüggéseket megértsék, a kapcsolatokat felismerjék a növény- és állatvilág 

vonatkozásában, valamint az élettelen természet kapcsolatában. A tanulók számára fontos, 

hogy közvetlen tapasztalatokat gyűjtsenek, ezért kell lehetővé tenni a vizsgáló és kísérletező 

eszközök rendszeres használatát.  

 

 



 

 

5. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Anyag, energia, információ Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Az alsó évfolyamokban szerzett ismeretek az élettelen természet 

anyagairól, halmazállapot-változásairól. Egyszerű információs jelek 

ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Természettudományosan megalapozott, tanulók által megfigyelhető 

tapasztalatok bővítése, alkalmazása, az érdeklődés, a kíváncsiság, a 

motiváció erősítése az élettelen természet anyagai és jelenségei iránt. 

Kommunikációs képesség, kauzális gondolkodás fejlesztése. A 

szociális képesség fejlesztése csoportmunka során. Aktív részvétel 

biztosítása a kísérletekben. Önálló megismerés, tapasztalatok rögzítése 

szóban, írásban, rajzban. Egyszerű információk feldolgozási 

képességének fejlesztése, szociális érzékenység, felelősségtudat 

fejlesztése, ok-okozati összefüggések felismerése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Anyag 

Anyagfajták a mindennapi 

környezetben (fémek, fa, 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, szilárd, 

képlékeny, folyékony). 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: anyagok 

megmunkálása.  

Halmazállapotok. A környezet legismertebb 

anyagai halmazállapotának 

felismerése (víz, levegő, olaj).  

 

Víz a természetben. Példák gyűjtése személyes 

tapasztalatok alapján (eső, tó). 

 

Energia 

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, menekülést segítő 

jelzések, internet piktogramok). 

 

A természet jelzései. 

Növények jelzései, állatok 

kommunikációja.  

Példák gyűjtése személyes 

tapasztalatok alapján (pl. 

hervadó növény, kutya, macska 

hangjelzései). 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyagi tulajdonság, megmunkálhatóság, kölcsönhatás, mértékegység, 

energiafajta, energiaforrás, információs jel, jelrendszer.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rendszerek Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás 
Az alsó évfolyamokon megszerzett tájékozódási ismeretek. Az 

időjárás elemeinek ismerete. Az eddig tanult növények, állatok 

jellemzőinek ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megismerés módszereinek alkalmazása fokozott önállósággal és 

tartóssággal. A térbeli, időbeli tájékozódási képességek fejlesztése. 

Térképhasználati ismeretek bővítése. Nemzeti tudat erősítése. A 

kommunikációs, együttműködési képességek fejlesztése. Az analizáló 

és szintetizáló gondolkodás, kauzális képesség fejlesztése. A 

rendszerező képesség fejlesztése. Ökológiai szemlélet alapozása, 

célirányos megfigyelésekre épülő tartós észlelés, rész-egész 

viszonyainak elemzése, összefüggések, kapcsolatrendszerek 

felfedezése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tér és idő 

Tájékozódás a lakóhelyen és 

környékén, hely, irány, 

távolságok meghatározása. 

Alaprajz, térképvázlat, 

Tájékozódási gyakorlatok a 

lakóhelyen és környékén, az 

épített és természetes 

környezetben. 

Felszíni formák és világtájak 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: idő, 

időszakok. 



 

 

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. 

 

ráismerési szinten. 

Alaprajzok 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.  

Rendszer, a rendszer és 

környezete 

Természeti és mesterséges 

technikai és épített rendszerek 

környezetünkben. 

Élőlény és élőhelye, lakóház és 

közmű kapcsolatai. 

Rendszerek egymásba 

ágyazódása (szoba-ház, város-

ország). 

Séták, kirándulások során 

irányított megfigyelések. 

A tapasztalatok megbeszélése.  

Megfigyelések végzése, 

részvétel csoportmunkában 

(építőjátékok, legózás, 

terepasztal berendezése stb. 

során). 

Hon- és népismeret: 

lakókörnyezet régen 

és ma 

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 

Táplálék, energiaellátás, 

úthálózat. 

Élőlény és élőhely, a lakóház 

és a közműellátás. 

Példák gyűjtése egy-egy élőhely 

táplálékláncaira és 

táplálékpiramisára.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Térkép, iránytű, felszíni forma, vizek, térképjel, időmérés, időjárási 

naptár, időjárás-jelentés, természeti és mesterséges környezet, rendszer.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Felépítés és működés kapcsolata Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Az eddig tanult növények és állatok faji, egyedi jellemzőinek 

ismerete. Alapvető ismeretek az időjárásról és a földről.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Természettudományosan megalapozott megismerési, 

tapasztalatszerzési folyamatok elsajátítása. A megtartó emlékezet, 

kommunikációs, koncentrációs képesség fejlesztése. Kauzális 

gondolkodás fejlesztése, aktív részvétel vizsgálatokban, kísérletekben, 

önálló és csoportos munkában, helyes tanulási szokások, feladattudat 

elmélyítése, szabályok betartása. Összefüggések elemi szintű 

megismerése, összefüggések felfedezése, környezettudatos attitűd 

formálása, ökológiai szemlélet alapozása, felelősségtudat fejlesztése, 



 

 

környezetszeretetre nevelés, kritikai érzék fejlesztése, fogalomalkotó 

gondolkodás fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Élőlények 

A virágos növények 

testfelépítése, életfeltételei (víz, 

levegő, talaj, napfény, 

hőmérséklet). 

Fás- és lágyszárú növények 

(szilva, szőlő). 

Szobanövények, kerti növények 

gondozása. 

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).  

 

Egy-egy virágos növény 

részeinek, testfelépítésének 

vizsgálata (tulipán, 

gyermekláncfű).  

Rajzos vázlatok készítése. 

Kísérletek növényekkel 

(életfeltételek biztosítása, 

megvonása), elgondolások, 

következtetések. 

A növénygondozás 

alapszabályai, egy választott 

növény gondozása. 

Naplóvezetés. 

Hasonlóságok és különbségek 

felfedezése.  

Néhány gerinces és gerinctelen 

állat testfelépítésének 

megfigyelése, vizsgálata. 

Csoportosítások megadott 

szempontok szerint. 

Jeles napok (Állatok világnapja, 

Madarak és fák napja).  

Tablók, rajzok készítése. 

 

Életközösségek 

Életközösségek a 

lakókörnyezetben vagy egy 

közeli természetes élőhelyen. 

Kirándulások, filmek, képek 

segítségével az élőlények és 

élettelen összetevők közötti 

kapcsolatrendszerek felfedezése.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Virágos növény, állatcsoport, időjárás.  

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Állandóság, változás Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A környezet anyagainak felismerése, megnevezése. A tanult 

mértékegységek használata.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Természettudományos ismeretszerzési képesség fejlesztése. Az önálló 

ismeretszerzési képesség fejlesztése. Tapasztalatok, eredmények 

megfogalmazása szóban, rögzítése írásban, rajzban, kommunikációs 

képesség fejlesztése. Aktív részvétel vizsgálatokban, mérésekben, 

kísérletezésekben. Kooperatív technikák alkalmazása. Az élettelen 

természetben bekövetkező fizikai és biológiai változások ismereteinek 

bővítése. Algoritmikus gondolkodás fejlesztése, technikai készség és 

kreatív képesség fejlesztése, a természet iránti pozitív attitűd erősítése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Változás 

Változások környezetünkben  

Természeti változások: víz 

halmazállapot-változásai. 

Technikai változások: 

darabolás, darálás, faragás. 

 

Példák gyűjtése, csoportosítása, 

folyamatok megfigyelése, 

tapasztalatok elmondása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

anyagmegmunkálás. 

Folyamat, a rendszerek 

történetisége 

Ajándékok, dísztárgyak, 

használati eszközök, 

környezetünk tárgyai. 

Elemzés, tervezés segítséggel. 

Kiindulási anyagokból termékek 

készítése, a folyamatok 

megbeszélése, a megmunkálás 

lépései, eszközei. 

Konkrét tevékenységek végzése, 

pl. origami, kenyérsütés. 

Hon- és népismeret: 

használati tárgyak, 

dísztárgyak 

Újrahasznosítás. Szelektív hulladékgyűjtés 

gyakorlása iskolai és otthoni 

környezetben. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Minőségi és mennyiségi tulajdonság, mérőeszköz, fizikai, kémiai, 

biológiai változás, termékkészítési folyamat, újrahasznosítás, 

információfeldolgozás.  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ember megismerése és egészsége Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Az előző évfolyamokon szerzett ismeretek az ember testéről és az 

egészséges életmódról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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, kritikai gondolkodás fejlesztése, 

empátiakészség fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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. 

Testnevelés és sport: 

edzés.  

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 

Közösségi viselkedési normák 

ismerete.  

Képanyagok, filmek elemzése.  

Szituációs játékokban az 

önismeret fejlesztése. 

 



 

 

családdal. 

Az iskolai élet szabályai, 

házirend.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

fertőzés, betegség, elsősegélynyújtás, gyógyítási mód, magatartás.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Környezet, fenntarthatóság Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Az alsó tagozaton szerzett ismeretek a közvetlen és tágabb 

környezetünkről.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Környezeti rendszerek 

A víz körforgása. 

Időjárási jelenségek, 

folyamatok. 

Táj és ember kapcsolata a 

Kárpát-medencében.  

Kirándulásokon tapasztalatok 

gyűjtése, lejegyzése.  

Történelem: ember és 

környezete. 

Környezeti tényezők 

Az élőlényekre ható élettelen 

környezeti tényezők. 

Az élőlények alkalmazkodása a 

környezeti tényezőkhöz, 

feltételekhez (levegő, víz, talaj, 

Példák gyűjtése a növények, 

állatok alkalmazkodásáról 

(növények és fényviszonyok, 

vízigény, hőmérséklet, állatok, 

téli álom, kültakaró, költözés).  

 



 

 

hőmérséklet, fényviszonyok).  

A környezeti rendszerek 

állapota, védelme, 

fenntarthatósága 

A környezeti állapot és az 

ember egészsége. 

A környezetszennyezés 

jellemző esetei, 

következményei (levegő-, víz-, 

talajszennyezés). 

 

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.  

Részvétel a jeles napok 

alkalmával rendezett 

környezetvédelmi 

megmozdulásokon 

(szemétszedés). 

A környezetvédelmi problémák 

felismerése.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: szelektív 

hulladékgyűjtés.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Fenntarthatóság, időjárási jelenség, kölcsönhatás, 

környezetszennyeződés, veszélyeztetett faj, energiatakarékosság, 

szelektív hulladékgyűjtés, földrajzi fogalmak, térképismeret. 

6. évfolyam 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Anyag, energia, információ Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
A korábbi évfolyamokban szerzett ismeretek az élettelen természet 

anyagairól, halmazállapot-változásairól. Egyszerű információs jelek 

ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Természettudományosan megalapozott, tanulók által megfigyelhető 

tapasztalatok bővítése, alkalmazása, az érdeklődés, a kíváncsiság, a 

motiváció erősítése az élettelen természet anyagai és jelenségei iránt. 

Kommunikációs képesség, kauzális gondolkodás fejlesztése. A 

szociális képesség fejlesztése csoportmunka során. Aktív részvétel 

biztosítása a kísérletekben. Önálló megismerés, tapasztalatok rögzítése 

szóban, írásban, rajzban. Egyszerű információk feldolgozási 

képességének fejlesztése, szociális érzékenység, felelősségtudat 

fejlesztése, ok-okozati összefüggések felismerése.  
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Anyag 

Anyagok és tulajdonságaik. 

Tulajdonságok vizsgálata. 

Megfigyelések előre megadott 

szempontok szerint. 

Egyszerű kísérletek végzése 

különböző anyagokkal. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: anyagok 

megmunkálása.  

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. 

Matematika: 

Mérések. 

Mérőeszközök 

használata, 

mértékegységek. 

Kölcsönhatások, erők 

Egyszerű kölcsönhatások a 

mindennapi környezetben 

(mechanikai, melegítés, hűtés, 

mágneses vonzás, taszítás, 

halmazállapot-változások, 

térfogatváltozás (hőterjedés, 

hőtágulás, hőáramlás, 

hősugárzás), statikus, 

elektromasszázs, hang- és 

fényforrások). 

A vizsgálódáshoz, méréshez 

szükséges eszközök 

használatának gyakorlása. Ok-

okozati összefüggések 

felismerése. 

Jelenségek, változások 

felismerése, elemzése 

irányítással.  

A mágneses jelenség 

megfigyelése játékos 

kísérletekkel.  

 

Energia 

Energiaforrások a háztartásban. 

Energia, energiafajták. 

Az elektromos energia 

felhasználása, szerepe a 

mindennapi életben (fűtés, 

főzés, hűtés…). 

Megújuló és nem megújuló 

A tapasztalatok összehasonlítása 

a mindennapi élet történéseivel. 

Egyszerű kísérletek végzése a 

hang, fény, anyag kapcsolatára. 

Az energia elemi szintű 

értelmezése.  

Energiahordozók megfigyelése 

(fűtőanyagok, üzemanyagok, 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Energia, 

energiafajták. 

Az emberi szervezet 

energiaszükséglete – 

táplálkozás.  
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energiaforrások.  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 (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, 

állatok hangjelzései). 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyagi tulajdonság, megmunkálhatóság, kölcsönhatás, mértékegység, 

energiafajta, energiaforrás, információs jel, jelrendszer.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rendszerek Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Az előző évfolyamokon megszerzett tájékozódási ismeretek. Az 

időjárás elemeinek ismerete. Az eddig tanult növények, állatok 

jellemzőinek ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megismerés módszereinek alkalmazása fokozott önállósággal és 

tartóssággal. A térbeli, időbeli tájékozódási képességek fejlesztése. 

Térképhasználati ismeretek bővítése. Nemzeti tudat erősítése. A 

kommunikációs, együttműködési képességek fejlesztése. Az analizáló 

és szintetizáló gondolkodás, kauzális képesség fejlesztése. A 

rendszerező képesség fejlesztése. Ökológiai szemlélet alapozása, 
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célirányos megfigyelésekre épülő tartós észlelés, rész-egész 

viszonyainak elemzése, összefüggések, kapcsolatrendszerek 

felfedezése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tér és idő 

Térkép és földgömb. 

Világtájak a valóságban és a 

térképen. A térkép tájolása. 

Iránytű. 

Mozgás és idő összefüggése. 

Tájékozódási gyakorlatok a 

lakóhelyen és környékén, az 

épített és természetes 

környezetben. 

Az iránytű használatának 

gyakorlása.  

Vizsgálódáshoz, méréshez 

szükséges eszközök (óra, 

hőmérő) használatának 

gyakorlása.  

A napszakok és a Nap állásának 

megfigyelése, összekapcsolása. 

(A Hold változásainak 

megfigyelése.) 

Földrajz: tájékozódás 

térképen, éghajlati 

jelenségek, 

napszakok, évszakok. 

Rendszer, a rendszer és 

környezete 

Természetes táj, mesterséges 

környezet. 

Rendszerek egymásba 

ágyazódása (város-ország). 

Séták, kirándulások során 

irányított megfigyelések. 

A tapasztalatok megbeszélése, 

vázlatok, rajzok, tablók 

készítése.  

Megfigyelések végzése, 

részvétel csoportmunkában. 

Hon- és népismeret: 

ember és táj 

Szerveződési szintek, hálózatok 

Hálózatok a természetben és a 

mesterséges környezetben. 

Példák gyűjtése egy-egy élőhely 

táplálékláncaira és 

táplálékpiramisára. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

naptár, időjárás-jelentés, természeti és mesterséges környezet, hálózat, 

rendszer.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Felépítés és működés kapcsolata Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás Az eddig tanult növények és állatok faji, egyedi jellemzőinek 

ismerete. Alapvető ismeretek az időjárásról és a Földről.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Természettudományosan megalapozott megismerési, 

tapasztalatszerzési folyamatok elsajátítása. A megtartó emlékezet, 

kommunikációs, koncentrációs képesség fejlesztése. Kauzális 

gondolkodás fejlesztése, aktív részvétel vizsgálatokban, kísérletekben, 

önálló és csoportos munkában, helyes tanulási szokások, feladattudat 

elmélyítése, szabályok betartása. Az élővilág rendszerezése, ismeretek 

szerzése 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.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Élőlények 

Fás- és lágyszárú növények. 

Ehető és mérgező gombák 

(testfelépítés, tápanyagfelvétel, 

szaporodás). 

Az állatok általános 

testfelépítése (egy gerinces és 

egy gerinctelen testfelépítés 

összehasonlítása). 

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. 

Rajzos vázlatok készítése. 

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. 
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Képek, filmek, állatkerti 

látogatások, kirándulások 

tapasztalatai alapján a fajok 

sokféleségének érzékelése. 

Életközösségek 

Életközösségek 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…). 

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. 

A Nap, Föld, Hold 

kölcsönhatásainak elemi szintű 

megismerése. 

Filmek, képek, ábrák elemzése.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Virágos növény, állatcsoport, erdő, mező, víz, vízparti életközösség.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Állandóság, változás Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás A környezet anyagainak felismerése, megnevezése. A tanult 

mérőeszközök, mértékegységek használata.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 
Természettudományos ismeretszerzési képesség fejlesztése. Az önálló 

ismeretszerzési képesség fejlesztése. Tapasztalatok, eredmények 
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céljai megfogalmazása szóban, rögzítése írásban, rajzban, kommunikációs 

képesség fejlesztése. 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.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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).  

Matematika: mérések, 

mértékegységek.  

Változás 

Természeti változások: kőzetek 

mállása, aprózódása. 

 

 

Példák gyűjtése, csoportosítása, 

folyamatok megfigyelése, 

tapasztalatok elmondása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

anyagmegmunkálás. 

Fizikai változások. Fizikai változásokra példák 

gyűjtése.  

 

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. 

Változások felfedezése. 

 

Változásokat irányító  
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információk.  

Tervrajz – házépítés. 

Útiterv – utazás. 

Útitervkészítés. 

Egyensúly, stabilitás Egyszerű, hétköznapi példák, 

játékos kísérletek segítségével a 

fogalom bevezetése 

(mérleghinta, hőmérséklet-

mérések, hideg-meleg-langyos). 

 

Folyamat, a rendszerek 

történetisége 

Újrahasznosítás. 

Szelektív hulladékgyűjtés 

gyakorlása iskolai és otthoni 

környezetben. 

 

Az ember természetalakító 

tevékenységei. 

Példák gyűjtése, keresése az 

ember felszín- és tájformáló 

tevékenységére (külszíni fejtés, 

mészkőbányák, cementgyártás). 

Törekvés felismerése a táj 

eredeti arculatának 

visszaállítására.  

Földrajz: 

Magyarország. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Minőségi és mennyiségi tulajdonság, mérőeszköz, fizikai, kémiai, 

biológiai változás, termékkészítési folyamat, újrahasznosítás, 

információfeldolgozás.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ember megismerése és egészsége Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Az előző évfolyamokon szerzett ismeretek az ember testéről és az 

egészséges életmódról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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, kritikai gondolkodás fejlesztése, 

empátiakészség fejlesztése.  
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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.  

Természetismeret: 

tápanyagok.  

Személyi higiénia. 

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.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

fertőzés, betegség, elsősegélynyújtás, gyógyítási mód, magatartás.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Környezet, fenntarthatóság Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 
Korábbi évfolyamokon szerzett ismeretek a közvetlen és tágabb 
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környezetünkről.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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). 

Földrajz: éghajlat. 

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. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

mesterséges 

környezet.  

 

 

A környezeti rendszerek 

állapota, védelme, 

fenntarthatósága 

A környezeti állapot és az 

ember egészsége. 

A környezetszennyezés 

jellemző esetei, 

következményei (levegő-, víz-, 

Természetközeli és leromlott 

állapotú élőhelyek megfigyelése 

sétákon, kirándulásokon. 

Tapasztalatok megbeszélése, 

tablók, plakátok készítése, 

összefüggések keresése a tiszta, 

egészséges környezet és a 

szennyezett környezet hatásairól 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: szelektív 

hulladékgyűjtés.  
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talajszennyezés). 

Az élőhelyek pusztulásának 

okai, következményei. 

Megtartás lehetőségei. 

Veszélyeztetett fajok védelme 

(túzok, parlagi sas, fekete 

gólya, pilisi len, magyar 

kökörcsin). 

Energiatakarékosság. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

az ember egészségi állapotára.  

A környezetvédelmi problémák 

felismerése.  

Kirándulások, filmek 

segítségével tájékozódás nemzeti 

parkjainkról, tájvédelmi 

körzetekről.  

Könyvek, internet segítségével 

ismeretek gyűjtése kiemelten 

védett természeti értékeinkről. 

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.  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; földrajz: 

természeti és 

kulturális értékek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Fenntarthatóság, időjárási jelenség, kölcsönhatás, 

környezetszennyeződés, veszélyeztetett faj, energiatakarékosság, 

szelektív hulladékgyűjtés, földrajzi fogalmak, térképismeret. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végére 

Aktív részvétel a kísérletek végzésében. Tanult és vizsgált anyagok 

jellemző tulajdonságainak ismerete. Kölcsönhatások, változások, 

folyamatok ismerete a mindennapi környezetben. Egyre önállóbb 

tapasztalatszerzés, a tapasztalatok megfogalmazása és lejegyzése 

írásban és rajzban. 

Ismeretek a különféle energiaforrásokról, törekvés az energiatakarékos 

életmódra. 

Környezetünkben található egyes természeti és technikai rendszerek 

ismerete. Életközösségek élő és élettelen összetevőinek 

megkülönböztetése, ismeretek az élőlények, az emberi test felépítéséről. 

Az egészséges életmód feltételeinek ismerete. Aktív részvétel a 

környezetvédő tevékenységekben. Tájékozottság a Naprendszerről, a 

bolygókról. Térképismeret, térképhasználat. IKT-eszközök használata.   
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7–8. évfolyam 

A 7–8. évfolyam kerettanterve és így a helyi tanterv is tantárgyi bontásban közli a közműveltségi 

tartalmakat, ezen belül azonban továbbra is megtartja a NAT által meghatározott tudásterületek szerinti 

felépítést. 

7. évfolyam 

KÉMIA 

A kémiatanítás célja, hogy sajátos eszközeivel járuljon hozzá a tanulók a természetről, a környezet 

anyagairól, folyamatairól alkotott világképének alakításához. A tanulók érdeklődésének felkeltése a kémiai 

ismeretek elsajátítása iránt az egyik legfontosabb motivációs feladat. A tanulók számára fontos a tapasztalati 

tanulás, a tanulói tevékenység középpontba állítása, ezért a pedagógusnak fokozott figyelmet kell fordítania 

a kísérletekben, vizsgálódásokban való aktív részvételre úgy, hogy balesetmentes kísérletezés, a szabályok 

pontos betartása és fegyelmezett munkavégzés valósuljon meg. A kémia és hétköznapi életünk szoros 

kapcsolatának felismerését szolgálja az egészséges és káros élvezeti szerek bemutatása, az utóbbiak tudatos 

elutasításának céljából. A háztartási vegyszerek vizsgálatát és balesetmentes használatát gyakorolni kell. 

A kémia tanítása során–figyelembe véve az enyhén értelmi fogyatékos tanuló képességeit, 

gondolkodását–, a következő kiemelt nevelési célokat tűzzük ki: együttműködésre épülő kooperatív, 

interaktív tanulási technikák elsajátítása és tanulási módok alkalmazása. A mindennapi tevékenységben a 

környezetkímélő, takarékos magatartás általánossá válása, a természeti és épített környezet iránti szeretet és 

megóvása. A munka szerepének értékelése az ember életében. A szociális értékelés fejlesztése. Részvétel az 

iskolában, lakóhelyén, tágabb környezetben rendezett környezetvédelmi rendezvényeken, akciókban.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Anyag, kölcsönhatás, energia, információ Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás Anyagok tulajdonságai, kölcsönhatásai, változásai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tudomány 

Magyar és külföldi tudósok 

munkássága.  

A tudósok munkásságának 

megismerése, információgyűjtés, 

feldolgozás.  

Informatika: IKT-

eszközök használata.  
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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. 

A kísérletezés eszközeinek 

megismerése. 

Balesetmentes kísérletezés 

szabályainak megismerése és 

betartása.  

Az anyagok vizsgálata egyszerű 

kísérletekkel.  

Elemek, keverékek, vegyületek 

tulajdonságainak vizsgálata. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tárgyak 

anyagának 

tulajdonságai.  

A periódusos rendszer. 

Mengyelejev.  

Tájékozódás a periódusos 

rendszerben.  

 

Elemek. 

Fémes, nem fémes elemek 

tulajdonságai. 

A megfigyelt, létrehozott 

keverékek, vegyületek 

alkotórészeinek vizsgálata 

egyszerű modellek segítségével, 

az elemek csoportosítása 

tulajdonságaik alapján. 

 

Kölcsönhatások, erők 

A fizikai és kémiai változások 

megkülönböztetése. 

Fizikai változások (alak, 

hőmérséklet, halmazállapot, 

térfogatváltozások, kémiai 

változások.  

Egyesülés, égés, bomlás.  

 

Irányított tanulói és tanári 

bemutató kísérletek segítségével 

a változások fajtáinak 

megfigyelése, elemzése. 

Az égés fajtáinak, feltételeinek 

vizsgálata, összegyűjtése. 

Hasonlóságok, különbségek 

felfedezése. 

 

Energia  

A fizikai és kémiai változások 

energiaviszonyai hétköznapi 

példákban. 

Halmazállapot-változás, 

oldódás, tűzgyújtás. 

Egyszerű kísérletekkel, 

mérésekkel az energiaváltozások 

vizsgálata.  
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Információ  

Az elemek és vegyületek 

kémiai jelölése. Vegyjel, 

néhány elem vegyjele.  

 

A periódusos rendszer 

legismertebb elemeinek 

keresése, fémes, nemfémes 

csoportosítása.  

Élelmiszerek, vegyszerek 

tájékoztatójának értelmezése, a 

tanult vegyszerek megismerése.  

Figyelmeztető, veszélyt jelző 

piktogramok értelmezése 

(méregjel). 

Gyakorlati példák keresése, 

elkészítése.  

Földrajz: tenger.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kísérletezés, kísérleti eszköz, szerves és szervetlen anyag, fizikai és 

kémiai változás, folyamat, só, sav, elemi összetétel, elem.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rendszerek Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Halmazállapot-változások, az égés jelensége. Kémiai ismeretek az 

anyagokról, fizikai és kémiai változásokról. Az anyagok összetétele.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tárgyak 

készítése. 
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Az égés feltételei. 

Tűzoltási lehetőségek.  

Az égés veszélyeire felhívó 

információs jelek (a dohányzás 

tiltása, tűzveszélyes hely, 

robbanásveszély). 

Az égés feltételeinek ismerete. 

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. 

Az égés veszélyeire felhívó 

információs jelek felismerése.  

 

Természeti rendszerek 

A növények életéhez szükséges 

tápanyagok kémiai 

tulajdonságai (víz-, szén-

dioxid-, oxigén-, 

kiegészítésként nitrogén-, 

foszfor-, káliumigény).  

 

Szemléltető képek, ábrák 

segítségével a rendszer 

elemeinek, a körfolyamatokban 

történő változásainak, 

átalakulásának értelmezése, 

megbeszélése (pl. oxigén – 

széndioxid). 

Természetismeret; 

biológia-egészségtan; 

fizika: Energia. 

A növényi élet.  

Tápanyagok.  

Ásványi anyagok. 

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. 

Az alapanyag és előállított fém 

közti változás megértetése.  

 

Korrózióvédelem (festés, 

olajozás, ötvözés, rozsdamentes 

acél). 

Megfelelő korrózióvédelmi 

eljárások ismerete.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

fémkohászat.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak Tűz, testfelépítő anyag, tápanyag, hőhatás, korrózióvédelem, oxidáció.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Felépítés és a működés kapcsolata Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Ismeretek az anyag tulajdonságairól és változásairól. Jártasság a 

kísérletezésben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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.  

Földrajz: A Föld. 

Kőzetek. Ásványok. 

Hegyek.  

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. 

Földrajz: A Föld 

vizei.  

Hazai gyógyvizek 

lelőhelyei.  

A levegő kémiai összetétele 

(nitrogén, oxigén, szén-dioxid, 

nemesgázok). 

A levegő legfontosabb 

alkotórészeinek megismerése 

ábraelemzéssel. 

Az oxigén–szén-dioxid 

egyensúlyi állapot fontosságának 
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felismerése (ember, állat, 

növény).  

Nap, Naprendszer 

A világ anyagi egysége. 

Érdekességek keresése, 

felfedezése a makro- és 

mikrovilág felépítése, rendszere 

között. 

Földrajz: a 

Naprendszer. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elem, fém, ötvözet, só, természetes és mesterséges anyag, érc, ásvány, 

kőzetek, vízkő, ásványvíz, gyógyvíz, tengervíz, édesvíz, a levegő kémiai 

összetétele, Naprendszer.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Állandóság, változás Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Az anyagok tanult fizikai, kémiai tulajdonságainak, változásainak 

ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: háztartási 

eszközök és 

közlekedési eszközök 

működése. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: ipari 

forradalom. 

Kulcsfogalmak/ 

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

bomlás, oxidáció, szénsav, széndioxid, kénsav, sósav, salétromsav.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az ember megismerése és egészsége Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Az ember szervezete, egészséges életmód. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kommunikációs képesség fejlesztése, a problémamegoldó és 

kauzális képesség fejlesztése, kritikai 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.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önfenntartás  

Legfontosabb tápanyagok 

összetétele (molekulák, víz). 

Tápanyagok összetételének 

vizsgálata.  

Természetismeret; 

biológia-egészségtan: 

tápanyagok. 

Magatartás  

Energiaitalok alkotórészei, 

kémiai tulajdonságai, hatása. 

Drog, kávé, kóla, szerves 

oldószerek kémiai hatása. 

Filmek elemzése, 

következmények felismerése. 

Doppingszerek, veszélyforrások 

elkerülése. 

Probléma felismerése, és a 

problémamegoldás keresése.  

 

Egészség 

Egészséges táplálkozás. 

Zsírok, cukrok szerepe a helyes 

táplálkozásban, túlfogyasztás.  

Élelmiszerek tápanyag- és 

energiatartalma. 

Tápanyagtáblázatok.  

Veszélyes anyagok a 

háztartásban (vízkőoldó, hypó, 

fagyálló folyadékok, zsíroldó 

vegyszerek, tisztítószerek, 

gyógyszerek). 

Fogyasztóvédelem, 

Táplálékpiramis-elemzés.  

Elhízás veszélyeinek 

felismerése. 

Tápanyagtáblázat értelmezése, 

használata.  

Használati utasítás értelmezése.  

Természetismeret; 

biológia-egészségtan: 

táplálkozás.  

 

Fizika: 

energiatartalom. 
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szavatosság.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

táplálékpiramis, tápanyagtáblázat, használati utasítás, fogyasztóvédelem, 

szavatosság, vegyszer, tisztítószer, gyógyszer.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Környezet és fenntarthatóság Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Egészségvédelmi és környezetvédelmi ismeretek. Az energia.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Élő és élettelen környezeti 

tényezők  

A víz- és a levegő tisztasága.  

Szennyező források és a 

szennyezés megelőzésének 

mindennapi, végrehajtható 

formái. 

Helyes szokások. 

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.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: víztisztítás. 

A környezeti rendszerek 

állapota, védelme, 

fenntarthatósága  

Környezeti terhelés 

(szennyező, mérgező 

anyagok). 

Részvétel a jeles 

környezetvédelmi napok 

alkalmával szervezett iskolai, 

helyi vagy társadalmi akciókon, 

megmozdulásokon.  
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Szelektív hulladékgyűjtés. 

Lomtalanítás, 

hulladékudvarok. 

Veszélyes hulladék. 

Folyamatos, szelektív 

hulladékgyűjtés. 

Veszélyes hulladékok megfelelő 

elhelyezése (felnőtt irányítással). 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Szennyező források, környezeti rendszerek, környezeti terhelés, 

fenntarthatóság, szelektív hulladék, veszélyes hulladék. 

 

FIZIKA 

A fizikai ismeretek elsajátítása során cél a korszerű fizikai személetmódra nevelés, a környezettudatos 

gondolkodás és cselekvés iránti nyitottság kialakítása, a gazdaság környezetkárosító hatásának és a 

környezetvédelmi törekvések összefüggéseinek felismertetése, a természeti, a gazdasági, valamint a 

társadalmi folyamatok közötti összefüggések felismertetése.  

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók képesség- és gondolkodásstruktúrájára alapozva a fejlesztés 

érdekében fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a tanulók erősen kötődnek az érzékeléshez, az 

észleléshez, a közvetlen tapasztalatszerzéshez, ezért nagyon sok egyszerű kísérletre, gyakorlásra, mérésre, 

becslésre és ezek többszöri megismétlésére van szükség ahhoz, hogy a fizikai jelenségeket, folyamatokat 

megértsék, illetve az ismereteket alkalmazni tudják a mindennapi életben. A hatékony tanulási módszerek 

elsajátítása teszi lehetővé az egyre bővülő, önálló ismeretszerzést könyvekből, internetről és más 

forrásokból.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Anyag, kölcsönhatások, energia Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Ismeretek az anyagok fizikai, kémiai tulajdonságairól, változásairól.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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.  

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Anyagok 
Mérőeszközök használata 

Természetismeret; 
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Anyag, tömeg, térfogat 

fogalma. 

Mérőeszközök. 

Mérleg, rugós erőmérő.  

(mérleg, rugós erőmérő). 

Alkotórészek egymáshoz 

viszonyított elhelyezkedésének 

megfigyelése. 

kémia: Anyagok 

tulajdonságai; 

Halmazállapotok.  

Halmazállapotok, 

halmazállapot-változások (víz 

előfordulásai: víz, jég, pára, 

gőz). 

Hőmérséklet mérése, 

halmazállapot-változásokra 

kísérletek végzése. 

Az anyagok sűrűsége és 

halmazállapot-változásai közötti 

összefüggések felismerése. 

Matematika: Mérés. 

Mértékegységek. 

Kölcsönhatások, erők  

Az erő fogalma, nagysága, 

iránya, mértékegysége (Rugós 

erőmérő). 

A mindennapi életben tapasztalt 

erőhatások megismerése, mérési 

gyakorlatok végzése.  

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmazállapot-változás, anyagi tulajdonság, erő, hatásvonal, 

támadáspont.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rendszerek Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Hősszúság, idő mérésének mértékegységei. Mérési gyakorlatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tér, idő, nagyságrendek 

Hosszúság és idő 

mértékegységei. 

Jellegzetes rövid és hosszú 

időskálák a természetben 

(emberi skála, földtörténet, 

A hosszúság és idő 

vonatkozásában mérési 

gyakorlatok, mértékegységek 

átváltása.  

Érdekességek gyűjtése 

filmekből, internetről, 

Matematika: 

Hosszúság- és 

időmérés, 

mértékegységek. 
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fényév). ismeretterjesztő kiadványokból.  

Természeti rendszerek  

A Naprendszer objektumai 

(bolygók, Hold, üstökös, 

meteorok). 

A világűr megismerésének 

eszközei (távcső, űrteleszkóp, 

robotok, Mars-járó).  

Látogatás a Planetáriumba, 

csillagvizsgálóba. 

Vizsgálódások távcsövekkel. 

Érdekességek gyűjtése a 

világűrről (csoportmunka).  

Információk internetről, 

filmekből, könyvekből. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés.  

 

Informatika: 

információszerzés.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hosszúság-mértékegység, időmértékegység, méretarány, életkor, 

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

űrteleszkóp.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A felépítés és működés kapcsolata Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Ismeretek az energiáról, hőről és fényről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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 
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eredményei és a tévhitek 

összehasonlítása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Földkéreg, izzó magma, földrengés, fénysebesség, bolygó, Hold (telihold, 

félhold, újhold), csillagászat.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Állandóság és változás Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 
Ismeretek a mozgásról, hely- és helyzetváltoztató mozgások, 

mozgásfajták, növények és állatok mozgása, sportágak, az ember 

mozgása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

Közlekedési 

eszközök; 

A biztonságos 

közlekedés. 

Mozgásállapot-változás Az erő mozgásállapot-változtató 

hatásának felismerése példákon. 
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Változó mozgások.  

Egyenletesen változó 

mozgások. 

Átlagsebesség. 

Körmozgás jellemzése. 

Tengely körüli mozgás.  

Különböző mozgásfajták 

megkülönböztetése. 

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. 

Megfelelő sebességgel való 

közlekedés (követési távolság 

betartása, belátás, 

szabálykövetés). 

 

Nyomás 

Szilárd testek nyomása 

(nyomóerő, nyomott felület). 

Nyomás a folyadékokban. 

Nyomás a légnemű 

anyagokban.  

Nyomással kapcsolatos egyszerű 

kísérletek végzése különböző 

halmazállapotú anyagokban. 

Nyomással kapcsolatos ábrák 

elemzése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak Mozgás, mozgásfajta, mozgásállapot-változás, nyomás, sebesség, út, idő.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ember megismerése és egészsége Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Az ember táplálkozása, tápanyagok. Érzékszervek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési A megismerőképesség, a kommunikációs képesség, a kauzális 
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céljai gondolkodás, a problémamegoldó gondolkodás, a kritikai érzék 

fejlesztése. Fizikai, kémiai hatások, jelenségek szerepének ismerete az 

ember szervezetének működésében. A kísérletezés szabályainak 

betartása. Az érzékszervek védelmének megismertetése. 

Egészségvédelmi ismeretek. Az elektromos áram hatása az élő 

szervezetre. Empátiakészség fejlesztése. A másság, a sérült ember 

elfogadása, segítése, együttműködés, a kritikai érzék fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az energia szerepe az 

élővilágban 

Táplálkozás – 

energiafelhasználás.  

A mozgás és a táplálkozás 

közötti kapcsolat elemzése.  

Változatos, egészséges 

táplálkozás elveinek betartása.  

Természetismeret; 

biológia-egészségtan: 

a táplálkozás és a 

mozgás 

szervrendszere.  

Az élelmiszerek fő tápanyagai, 

élettani szerepük. 

  

Az égés feltételeinek ismerete. 

Napi, heti egészséges étrend 

összeállítása.  

Természetismeret; 

kémia; biológia-

egészségtan: 

tápanyagok, égés 

feltételei. 

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.  

Testnevelés és sport: 

Edzés. Sportágak.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Tápanyag, erőnléti állapot.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Környezet és fenntarthatóság Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Földrajzi ismeretek, a természet földrajzi ismerete. Földfelszín, 

időjárás, a víz körforgása. Környezetszennyezés, környezetvédelem.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 
A megismerő képesség, kommunikációs képesség, kauzális 

gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 
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céljai Információszerzés gyakorlása. Önálló tanulás. IKT-eszközök 

használata. Energiatakarékosságra törekvés erősítése a 

hétköznapokban. Tudatos fogyasztói és természetvédő magatartás, 

kritikai gondolkodás fejlesztése, törekvés az egészséges környezet, az 

élő természet megóvására.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A földi időjárás fő jellemzői 

Időjárási jelenségek, a 

földfelszín és az időjárás 

kapcsolata. Légköri és tengeri 

áramlatok (Golf-áramlat, 

szélrendszerek). 

Földrajzi ismeretek alkalmazása. 

Érdekességek, információk 

gyűjtése képekről, filmből, 

atlaszokból, ismeretterjesztő 

könyvekből.  

Összefüggések felismerése a 

földrajzi szélesség, illetve a 

tengerszint feletti magasság 

időjárást meghatározó 

tényezőiről. 

Földrajz: Áramlatok. 

Szélrendszerek. 

Időjárási jelenségek.  

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. 

Összefüggések felismerése. 

A víz körforgására kísérletek 

végzése.  

Elemi ismeretek szerzése a 

frontképződésekről. 

Olvasmány-feldolgozás. 

Földrajz: légnyomás.  

Természeti katasztrófák 

(viharok, földrengések, cunamik 

kiváltó okai) 

Ismeretterjesztő filmek 

elemzése.  

 

A kárenyhítés lehetőségei, 

előrejelzés.  

Megfelelő viselkedési formák 

veszélyhelyzetekben.  

Az előrejelzés fontosságának 

felismerése, példák gyűjtése a 

modern földrengés- és vihar-

előrejelző eszközökről.  

A megfelelő magatartás 
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tanúsítása veszélyhelyzetekben. 

Részvétel szituációs játékokban.  

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.  

Földrajz: a Föld nagy 

tájai.  

Takarékos, kényelmes, 

biztonságos közlekedés 

eszközei. 

Tájékozódás internetről, 

könyvekből, a legújabb 

környezetbarát technikai 

találmányokról, eszközökről.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

közlekedési eszközök. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

fenntarthatóság, a környezeti rendszerek védelme, szennyező anyag, 

szelektív hulladékgyűjtés. 

 

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 

A biológia tanításának célja megismertetni a természeti, gazdasági, valamint a társadalmi folyamatok közötti 

összefüggéseket, lehetővé tenni, hogy a tanulók a természettudományos jelenségek körében vizsgálódásra 

törekedjenek. 

A biológiai ismeretek elsajátítása az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében azért kiemelt 

jelentőségű, mert mind a környezet megismeréséhez, mind az önellátó testápoló technikák elsajátításához, 

mind az egészségük védelmének kialakításához segítséget, tapasztalatszerzési és -megosztási lehetőséget 

igényelnek. Az emberi test felépítésének, működésének megismerése során tanulják meg értékelni az 

egészséget, törekvés alakul ki bennük annak megőrzésére, megismerik a káros szokások egészségromboló 

hatását. Nyitottá válnak a környezettudatos gondolkodás és cselekvés, pl. a veszélyes hulladékok kezelése 

iránt. 

A pedagógus feladata az interaktív tanulási technikák kialakításának segítése, a motivációt és az 

érdeklődést fenntartó tanulásszervezési eljárások alkalmazása. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Anyag, energia, információ Órakeret 
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5 óra 

Előzetes tudás Az élőlények táplálkozása, testfelépítése. A mozgás. 

Alkalmazkodóképesség.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Anyag 

Az élő rendszerek anyagi 

összetétele. 

Kölcsönhatások, erők. 

Az élőlények alkalmazkodása a 

gravitációhoz (súly, 

súlytalanság problémája).  

Érdekességek: testfelépítésbeli 

alkalmazkodások a különböző 

közegben élő állatoknál (pl. 

áramvonalas hal, úszóhólyag, 

szőrős talp, csőrtípusok, 

lábtípusok stb.). 

Egyszerű kísérletek végzése 

(nyomás, közegellenállás, 

felhajtóerő).  

 

Kémia: szerves és 

szervetlen anyagok.  

 

Fizika: Tömeg, súly. 

Energia.  

Információ  

A környezeti jelzések és 

érzékelésük biológiai 

jelentősége.  

(Tollazat, illatok, mozgásképek, 

testbeszéd, viselkedési formák 

különböző szituációkban, 

hangjelzések.) 

A biológiai információ szerepe 

az önfenntartásban és 

fajfenntartásban. 

A biológiai információ 

jelentőségének felismerése. 

Példák gyűjtése.  

Enciklopédiák, lexikonok 

használata. 

Gyűjtőmunka, növénytani 

kísérletek.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

tűrőképesség, önfenntartás, fajfenntartás, állandó testhőmérséklet, változó 

testhőmérséklet, biológiai információ.  



Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola Pedagógiai Programja 

 

501 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rendszerek Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Életközösségek működése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tér és idő 

Az életközösségek térbeli 

elrendeződése (zonalitás 

földrajzi szélesség és 

tengerszint feletti magasság 

szerint). 

Földrajzi ismeretek alkalmazása. 

Összefüggések felfedezése az 

életközösségek és a helyük 

között.  

Földrajz: a Föld 

övezetessége.  

Rendszer és környezete 

A sejt, a szervezet és az 

életközösség, mint rendszer 

(elemek és kapcsolatok).  

Ábrák, képek, modellek, 

makettek összeállítása (puzzle).  

Rész-egész kapcsolatának, 

szerepének megértése elemi 

szinten.  

 

A természetföldrajzi környezet 

és az élővilág összefüggései. 

Példák keresése az élőlények 

alkalmazkodására a 

természetföldrajzi környezethez.  

Földrajz: A Föld.  

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. 

Megfigyelések, vizsgálódások 

mikroszkóppal, nagyítóval. 

Ismeretek gyűjtése 

olvasmányokból, 

szemelvényekből, elektronikus 

médiából. 

Érdekességek keresése 

baktériumokról, moszatokról.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Méretskála, szerveződési szint, földtörténeti kor, sejt, egyed, baktérium, 

moszat, szervezet.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A felépítés és a működés kapcsolata Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás A víz, a tápanyagok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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.  

Földrajz: természetes 

vizek. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: növény- és 

állatgondozás. 

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. 
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Vizsgálódás nagyítóval. 

Növények és állatok általános 

jellemzői (testfelépítés, 

kültakaró, táplálkozás, légzés, 

szaporodás, életmód.  

Néhány jellegzetes növény és 

állat vizsgálata adott szempontok 

szerint. 

Elemzés, összehasonlítás.  

 

Testfelépítés, életmód és 

környezet kapcsolata. 

Példák gyűjtése a természetből.  
 

Az életközösségek belső 

kapcsolatai. 

Az élő és élettelen összetevők 

csoportosítása. 

A kölcsönös egymásrautaltság 

felismerése. 

 

A fajok közötti kölcsönhatások 

típusai egy-egy konkrét 

példával (együttélés, versengés, 

élősködés). 

Megfigyelések, egyszerű 

vizsgálatok terepen, 

kirándulások alkalmával.  

Filmek megtekintése, 

olvasmányok elemzése. 

Érdekességek, példák gyűjtése 

(egy-egy konkrét példa 

megbeszélése).  

 

Biomok 

A Föld éghajlati övezeteinek 

jellemzői, a jellegzetes 

növényvilág kialakulása közötti 

összefüggés (pl. tajgaerdő 

fenyői, esőerdő). 

Tablókészítés, élőhelyek 

bemutatása.  

 

A növény és állatvilág 

alkalmazkodási módjai az 

éghajlati viszonyokhoz (pl. az 

állatok kültakarója, a növények 

gyökérzete, levelei).  

A biomok főbb jellemzői, 

területi elhelyezkedésük. 

Rendszerezés, csoportosítás 

adott szempontok szerint.  

Földrajz: a Föld 

övezetei.  

Az élővilág rendszerezése 

(egysejtűek, növények, állatok, 

gombák) 

Az élővilág elsődleges 

Az eddig tanult növény- és 

állatfajok csoportosítása 

megadott szempontok szerint. 

Növény- és állathatározó 
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csoportokra való felosztása. 

Főbb rendszertani csoportok: 

faj, évfolyam, törzs. 

Egysejtűek. 

Növények országa. 

Állatok országa. 

Gombák országa.  

könyvek tanulmányozása.  

Hasonlóságok, különbségek 

felismerése, általánosítás, 

rendszerbe sorolás. 

Táblázatalkotások.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

felépítése, egyed és faj, tápláléklánc, evolúció.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Állandóság és változás Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Az életközösségek. A növények, állatok mozgása. Fotoszintézis. Az 

élővilág felépítése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Biológiai, természettudományos ismeretek alapozása. Biológiai 

fogalmak megértése, elsajátítása. Kapcsolatok felismertetése a 

kémiában és a fizikában elsajátított ismeretekkel.  

A megismerőképesség, a kritikus gondolkodás, a kauzális 

gondolkodás, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. Kooperatív 

technikák alkalmazása. Interaktív eszközök használata, pontos, kitartó 

munkavégzésre, önálló információ- feldolgozásra, önálló tanulásra 

törekvés erősítése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Állapot 

Az életközösségek 

állapotának jellemzése. 

Élőhelyek, s az ott élő, 

egymással kapcsolatban álló 

élőlények (növények, 

állatok).  

Közvetlen tapasztalatszerzés 

kirándulásokon.  

Információk gyűjtése 

életközösségek állapotáról 

különféle információs 

eszközökkel. 

Vizsgálódások. 

Földrajz: a Föld 

övezetessége.  

Változás 

Az élőlények mozgásának 

fizikai jellemzése (erő, 

munkavégzés). 

Példák rendszerezése a növények, 

állatok mozgásairól.  

Gyűjtőmunka, csoportosítás. 

Természetismeret; 

fizika: mozgás.  
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Az állatok mozgása: 

végtagok, mozgásszervek, 

mozgásfajták. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Megújulás, globális természeti probléma, üvegházhatás, felmelegedés, 

ózonlyuk, UV-sugárzás, ivóvízkészlet.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ember megismerése Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Az emberi test, az egészséges életmód. Önismeret. Mások elfogadása, 

közösségi normák betartása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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 

Információgyűjtés. 

Ábraelemzés. 

Rendszeres, aktív sportolás. 

A mozgás és életmód 

kapcsolatának, összefüggéseinek 

feltárása. 

Egészségmegőrző technikák 

gyakorlása. 

 

Helyes, egészséges táplálkozás 

elsajátítása.  

Rendszeres tisztálkodás, 

megfelelő fogápolás 

Informatika: 

internethasználat. 

  

Testnevelés és sport: 

mozgás, sport. 

 

Természetismeret; 

kémia: tápanyagok, 

vitaminok.  
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elváltozások, sérülések, és 

megelőzésük. 

A mozgásszegény életmód 

következményei.  

fontosságának belátása.  

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.  

Szabályok, normák szerepének 

elfogadása. 

A tanulás fontosságának 

tudatosulása. 

Felelősségteljes magatartás. 

Csoportokban beszélgetések 

során önismeret fejlesztése.  

Konfliktuskezelések gyakorlása.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Test, szervezet, szervrendszer, magatartás, önismeret, norma, szabály, 

serdülőkor.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Környezet és fenntarthatóság Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Talaj, éghajlat, környezeti tényezők, környezetvédelem, 

szemétgyűjtés, ipar, mezőgazdaság, közlekedés.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Globális környezeti rendszerek 

A talaj sajátos életközössége 

(baktériumok, egysejtűek, 

gombák, moszatok, férgek, 

ízeltlábúak stb.). A 

tápanyagkészlet folyamatos 

megújulása. 

  

 

Életközösségek egyedeinek 

vizsgálata, csoportosítása. 

 

Földrajz: a Föld.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

Talajművelés; 

  

Környezeti tényezők 

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.  

Földrajz: Időjárás;  

Természetes vizek.  

A környezeti rendszerek 

fenntarthatósága 

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, 

Parkgondozás, fa- és 

virágültetés. 
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szépítése).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

szennyezőanyag, vegyszer, olajszennyezés, mérgező gáz, talajpusztulás, 

takarékosság, tudatosság, mérlegelés, megfontoltság.  

 

7–8. évfolyam 

A 7–8. évfolyam kerettanterve és így a helyi tanterv is tantárgyi bontásban közli a közműveltségi 

tartalmakat, ezen belül azonban továbbra is megtartja a NAT által meghatározott tudásterületek szerinti 

felépítést. 

7. évfolyam 

KÉMIA 

A kémiatanítás célja, hogy sajátos eszközeivel járuljon hozzá a tanulók a természetről, a környezet 

anyagairól, folyamatairól alkotott világképének alakításához. A tanulók érdeklődésének felkeltése a kémiai 

ismeretek elsajátítása iránt az egyik legfontosabb motivációs feladat. A tanulók számára fontos a tapasztalati 

tanulás, a tanulói tevékenység középpontba állítása, ezért a pedagógusnak fokozott figyelmet kell fordítania 

a kísérletekben, vizsgálódásokban való aktív részvételre úgy, hogy balesetmentes kísérletezés, a szabályok 

pontos betartása és fegyelmezett munkavégzés valósuljon meg. A kémia és hétköznapi életünk szoros 

kapcsolatának felismerését szolgálja az egészséges és káros élvezeti szerek bemutatása, az utóbbiak tudatos 

elutasításának céljából. A háztartási vegyszerek vizsgálatát és balesetmentes használatát gyakorolni kell. 

A kémia tanítása során–figyelembe véve az enyhén értelmi fogyatékos tanuló képességeit, 

gondolkodását–, a következő kiemelt nevelési célokat tűzzük ki: együttműködésre épülő kooperatív, 

interaktív tanulási technikák elsajátítása és tanulási módok alkalmazása. A mindennapi tevékenységben a 

környezetkímélő, takarékos magatartás általánossá válása, a természeti és épített környezet iránti szeretet és 

megóvása. A munka szerepének értékelése az ember életében. A szociális értékelés fejlesztése. Részvétel az 

iskolában, lakóhelyén, tágabb környezetben rendezett környezetvédelmi rendezvényeken, akciókban.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Anyag, kölcsönhatás, energia, információ Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás Anyagok tulajdonságai, kölcsönhatásai, változásai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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 
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fejlesztése, értelmes cselekvés, a kritikai érzék fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tudomány 

Magyar és külföldi tudósok 

munkássága.  

A tudósok munkásságának 

megismerése, információgyűjtés, 

feldolgozás.  

Informatika: IKT-

eszközök használata.  

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. 

A kísérletezés eszközeinek 

megismerése. 

Balesetmentes kísérletezés 

szabályainak megismerése és 

betartása.  

Az anyagok vizsgálata egyszerű 

kísérletekkel.  

Elemek, keverékek, vegyületek 

tulajdonságainak vizsgálata. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tárgyak 

anyagának 

tulajdonságai.  

A periódusos rendszer. 

Mengyelejev.  

Tájékozódás a periódusos 

rendszerben.  

 

Elemek. 

Fémes, nem fémes elemek 

tulajdonságai. 

A megfigyelt, létrehozott 

keverékek, vegyületek 

alkotórészeinek vizsgálata 

egyszerű modellek segítségével, 

az elemek csoportosítása 

tulajdonságaik alapján. 

 

Kölcsönhatások, erők 

A fizikai és kémiai változások 

megkülönböztetése. 

Fizikai változások (alak, 

hőmérséklet, halmazállapot, 

térfogatváltozások, kémiai 

változások.  

Egyesülés, égés, bomlás.  

 

Irányított tanulói és tanári 

bemutató kísérletek segítségével 

a változások fajtáinak 

megfigyelése, elemzése. 

Az égés fajtáinak, feltételeinek 

vizsgálata, összegyűjtése. 

Hasonlóságok, különbségek 

felfedezése. 

 

Energia  

A fizikai és kémiai változások 

energiaviszonyai hétköznapi 

Egyszerű kísérletekkel, 

mérésekkel az energiaváltozások 

vizsgálata.  
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példákban. 

Halmazállapot-változás, 

oldódás, tűzgyújtás. 

Információ  

Az elemek és vegyületek 

kémiai jelölése. Vegyjel, 

néhány elem vegyjele.  

 

A periódusos rendszer 

legismertebb elemeinek 

keresése, fémes, nemfémes 

csoportosítása.  

Élelmiszerek, vegyszerek 

tájékoztatójának értelmezése, a 

tanult vegyszerek megismerése.  

Figyelmeztető, veszélyt jelző 

piktogramok értelmezése 

(méregjel). 

Gyakorlati példák keresése, 

elkészítése.  

Földrajz: tenger.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kísérletezés, kísérleti eszköz, szerves és szervetlen anyag, fizikai és 

kémiai változás, folyamat, só, sav, elemi összetétel, elem.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rendszerek Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Halmazállapot-változások, az égés jelensége. Kémiai ismeretek az 

anyagokról, fizikai és kémiai változásokról. Az anyagok összetétele.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Rendszer és környezete 

Egy-egy használati tárgy 

előállítása (papírból, fából, 

műanyagból, nádból játékok, 

dísztárgyak készítése). 

Ajándékok, dísztárgyak 

előállítása során a kiinduló 

anyagok tulajdonságainak 

vizsgálata, a megmunkálás 

lehetőségeinek felismerése, 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tárgyak 

készítése. 
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A fizikai, kémiai tulajdonságok 

összefüggései. 

eszközhasználat.  

Az égés feltételei. 

Tűzoltási lehetőségek.  

Az égés veszélyeire felhívó 

információs jelek (a dohányzás 

tiltása, tűzveszélyes hely, 

robbanásveszély). 

Az égés feltételeinek ismerete. 

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. 

Az égés veszélyeire felhívó 

információs jelek felismerése.  

 

Természeti rendszerek 

A növények életéhez szükséges 

tápanyagok kémiai 

tulajdonságai (víz-, szén-

dioxid-, oxigén-, 

kiegészítésként nitrogén-, 

foszfor-, káliumigény).  

 

Szemléltető képek, ábrák 

segítségével a rendszer 

elemeinek, a körfolyamatokban 

történő változásainak, 

átalakulásának értelmezése, 

megbeszélése (pl. oxigén – 

széndioxid). 

Természetismeret; 

biológia-egészségtan; 

fizika: Energia. 

A növényi élet.  

Tápanyagok.  

Ásványi anyagok. 

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. 

Az alapanyag és előállított fém 

közti változás megértetése.  

 

Korrózióvédelem (festés, 

olajozás, ötvözés, rozsdamentes 

acél). 

Megfelelő korrózióvédelmi 

eljárások ismerete.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

fémkohászat.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak Tűz, testfelépítő anyag, tápanyag, hőhatás, korrózióvédelem, oxidáció.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Felépítés és a működés kapcsolata Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Ismeretek az anyag tulajdonságairól és változásairól. Jártasság a 

kísérletezésben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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.  

Földrajz: A Föld. 

Kőzetek. Ásványok. 

Hegyek.  

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. 

Földrajz: A Föld 

vizei.  

Hazai gyógyvizek 

lelőhelyei.  

A levegő kémiai összetétele 

(nitrogén, oxigén, szén-dioxid, 

nemesgázok). 

A levegő legfontosabb 

alkotórészeinek megismerése 

ábraelemzéssel. 
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Az oxigén–szén-dioxid 

egyensúlyi állapot fontosságának 

felismerése (ember, állat, 

növény).  

Nap, Naprendszer 

A világ anyagi egysége. 

Érdekességek keresése, 

felfedezése a makro- és 

mikrovilág felépítése, rendszere 

között. 

Földrajz: a 

Naprendszer. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elem, fém, ötvözet, só, természetes és mesterséges anyag, érc, ásvány, 

kőzetek, vízkő, ásványvíz, gyógyvíz, tengervíz, édesvíz, a levegő kémiai 

összetétele, Naprendszer.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Állandóság, változás Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Az anyagok tanult fizikai, kémiai tulajdonságainak, változásainak 

ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: háztartási 

eszközök és 

közlekedési eszközök 

működése. 

  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: ipari 

forradalom. 
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Kulcsfogalmak/ 

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

bomlás, oxidáció, szénsav, széndioxid, kénsav, sósav, salétromsav.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az ember megismerése és egészsége Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Az ember szervezete, egészséges életmód. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kommunikációs képesség fejlesztése, a problémamegoldó és 

kauzális képesség fejlesztése, kritikai 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.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önfenntartás  

Legfontosabb tápanyagok 

összetétele (molekulák, víz). 

Tápanyagok összetételének 

vizsgálata.  

Természetismeret; 

biológia-egészségtan: 

tápanyagok. 

Magatartás  

Energiaitalok alkotórészei, 

kémiai tulajdonságai, hatása. 

Drog, kávé, kóla, szerves 

oldószerek kémiai hatása. 

Filmek elemzése, 

következmények felismerése. 

Doppingszerek, veszélyforrások 

elkerülése. 

Probléma felismerése, és a 

problémamegoldás keresése.  

 

Egészség 

Egészséges táplálkozás. 

Zsírok, cukrok szerepe a helyes 

táplálkozásban, túlfogyasztás.  

Élelmiszerek tápanyag- és 

energiatartalma. 

Tápanyagtáblázatok.  

Veszélyes anyagok a 

háztartásban (vízkőoldó, hypó, 

fagyálló folyadékok, zsíroldó 

vegyszerek, tisztítószerek, 

Táplálékpiramis-elemzés.  

Elhízás veszélyeinek 

felismerése. 

Tápanyagtáblázat értelmezése, 

használata.  

Használati utasítás értelmezése.  

Természetismeret; 

biológia-egészségtan: 

táplálkozás.  

 

Fizika: 

energiatartalom. 
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gyógyszerek). 

Fogyasztóvédelem, 

szavatosság.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

táplálékpiramis, tápanyagtáblázat, használati utasítás, fogyasztóvédelem, 

szavatosság, vegyszer, tisztítószer, gyógyszer.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Környezet és fenntarthatóság Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Egészségvédelmi és környezetvédelmi ismeretek. Az energia.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Élő és élettelen környezeti 

tényezők  

A víz- és a levegő tisztasága.  

Szennyező források és a 

szennyezés megelőzésének 

mindennapi, végrehajtható 

formái. 

Helyes szokások. 

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.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: víztisztítás. 

A környezeti rendszerek 

állapota, védelme, 

fenntarthatósága  

Környezeti terhelés 

Részvétel a jeles 

környezetvédelmi napok 

alkalmával szervezett iskolai, 

helyi vagy társadalmi akciókon, 
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(szennyező, mérgező 

anyagok). 

megmozdulásokon.  

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Lomtalanítás, 

hulladékudvarok. 

Veszélyes hulladék. 

Folyamatos, szelektív 

hulladékgyűjtés. 

Veszélyes hulladékok megfelelő 

elhelyezése (felnőtt irányítással). 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Szennyező források, környezeti rendszerek, környezeti terhelés, 

fenntarthatóság, szelektív hulladék, veszélyes hulladék. 

 

FIZIKA 

A fizikai ismeretek elsajátítása során cél a korszerű fizikai személetmódra nevelés, a környezettudatos 

gondolkodás és cselekvés iránti nyitottság kialakítása, a gazdaság környezetkárosító hatásának és a 

környezetvédelmi törekvések összefüggéseinek felismertetése, a természeti, a gazdasági, valamint a 

társadalmi folyamatok közötti összefüggések felismertetése.  

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók képesség- és gondolkodásstruktúrájára alapozva a fejlesztés 

érdekében fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a tanulók erősen kötődnek az érzékeléshez, az 

észleléshez, a közvetlen tapasztalatszerzéshez, ezért nagyon sok egyszerű kísérletre, gyakorlásra, mérésre, 

becslésre és ezek többszöri megismétlésére van szükség ahhoz, hogy a fizikai jelenségeket, folyamatokat 

megértsék, illetve az ismereteket alkalmazni tudják a mindennapi életben. A hatékony tanulási módszerek 

elsajátítása teszi lehetővé az egyre bővülő, önálló ismeretszerzést könyvekből, internetről és más 

forrásokból.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Anyag, kölcsönhatások, energia Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Ismeretek az anyagok fizikai, kémiai tulajdonságairól, változásairól.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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.  

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Anyagok 

Anyag, tömeg, térfogat 

fogalma. 

Mérőeszközök. 

Mérleg, rugós erőmérő.  

Mérőeszközök használata 

(mérleg, rugós erőmérő). 

Alkotórészek egymáshoz 

viszonyított elhelyezkedésének 

megfigyelése. 

Természetismeret; 

kémia: Anyagok 

tulajdonságai; 

Halmazállapotok.  

Halmazállapotok, 

halmazállapot-változások (víz 

előfordulásai: víz, jég, pára, 

gőz). 

Hőmérséklet mérése, 

halmazállapot-változásokra 

kísérletek végzése. 

Az anyagok sűrűsége és 

halmazállapot-változásai közötti 

összefüggések felismerése. 

Matematika: Mérés. 

Mértékegységek. 

Kölcsönhatások, erők  

Az erő fogalma, nagysága, 

iránya, mértékegysége (Rugós 

erőmérő). 

A mindennapi életben tapasztalt 

erőhatások megismerése, mérési 

gyakorlatok végzése.  

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmazállapot-változás, anyagi tulajdonság, erő, hatásvonal, 

támadáspont.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rendszerek Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Hősszúság, idő mérésének mértékegységei. Mérési gyakorlatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tér, idő, nagyságrendek 

Hosszúság és idő 

mértékegységei. 

Jellegzetes rövid és hosszú 

időskálák a természetben 

A hosszúság és idő 

vonatkozásában mérési 

gyakorlatok, mértékegységek 

átváltása.  

Érdekességek gyűjtése 

Matematika: 

Hosszúság- és 

időmérés, 

mértékegységek. 
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(emberi skála, földtörténet, 

fényév). 

filmekből, internetről, 

ismeretterjesztő kiadványokból.  

Természeti rendszerek  

A Naprendszer objektumai 

(bolygók, Hold, üstökös, 

meteorok). 

A világűr megismerésének 

eszközei (távcső, űrteleszkóp, 

robotok, Mars-járó).  

Látogatás a Planetáriumba, 

csillagvizsgálóba. 

Vizsgálódások távcsövekkel. 

Érdekességek gyűjtése a 

világűrről (csoportmunka).  

Információk internetről, 

filmekből, könyvekből. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés.  

 

Informatika: 

információszerzés.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hosszúság-mértékegység, időmértékegység, méretarány, életkor, 

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

űrteleszkóp.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A felépítés és működés kapcsolata Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Ismeretek az energiáról, hőről és fényről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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. 
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A tudományos kutatások 

eredményei és a tévhitek 

összehasonlítása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Földkéreg, izzó magma, földrengés, fénysebesség, bolygó, Hold (telihold, 

félhold, újhold), csillagászat.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Állandóság és változás Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 
Ismeretek a mozgásról, hely- és helyzetváltoztató mozgások, 

mozgásfajták, növények és állatok mozgása, sportágak, az ember 

mozgása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

Közlekedési 

eszközök; 

A biztonságos 

közlekedés. 

Mozgásállapot-változás Az erő mozgásállapot-változtató 
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Változó mozgások.  

Egyenletesen változó 

mozgások. 

Átlagsebesség. 

Körmozgás jellemzése. 

Tengely körüli mozgás.  

hatásának felismerése példákon. 

Különböző mozgásfajták 

megkülönböztetése. 

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. 

Megfelelő sebességgel való 

közlekedés (követési távolság 

betartása, belátás, 

szabálykövetés). 

 

Nyomás 

Szilárd testek nyomása 

(nyomóerő, nyomott felület). 

Nyomás a folyadékokban. 

Nyomás a légnemű 

anyagokban.  

Nyomással kapcsolatos egyszerű 

kísérletek végzése különböző 

halmazállapotú anyagokban. 

Nyomással kapcsolatos ábrák 

elemzése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak Mozgás, mozgásfajta, mozgásállapot-változás, nyomás, sebesség, út, idő.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ember megismerése és egészsége Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Az ember táplálkozása, tápanyagok. Érzékszervek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megismerőképesség, a kommunikációs képesség, a kauzális 

gondolkodás, a problémamegoldó gondolkodás, a kritikai érzék 

fejlesztése. Fizikai, kémiai hatások, jelenségek szerepének ismerete az 
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ember szervezetének működésében. A kísérletezés szabályainak 

betartása. Az érzékszervek védelmének megismertetése. 

Egészségvédelmi ismeretek. Az elektromos áram hatása az élő 

szervezetre. Empátiakészség fejlesztése. A másság, a sérült ember 

elfogadása, segítése, együttműködés, a kritikai érzék fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az energia szerepe az 

élővilágban 

Táplálkozás – 

energiafelhasználás.  

A mozgás és a táplálkozás 

közötti kapcsolat elemzése.  

Változatos, egészséges 

táplálkozás elveinek betartása.  

Természetismeret; 

biológia-egészségtan: 

a táplálkozás és a 

mozgás 

szervrendszere.  

Az élelmiszerek fő tápanyagai, 

élettani szerepük. 

  

Az égés feltételeinek ismerete. 

Napi, heti egészséges étrend 

összeállítása.  

Természetismeret; 

kémia; biológia-

egészségtan: 

tápanyagok, égés 

feltételei. 

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.  

Testnevelés és sport: 

Edzés. Sportágak.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Tápanyag, erőnléti állapot.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Környezet és fenntarthatóság Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Földrajzi ismeretek, a természet földrajzi ismerete. Földfelszín, 

időjárás, a víz körforgása. Környezetszennyezés, környezetvédelem.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megismerő képesség, kommunikációs képesség, kauzális 

gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

Információszerzés gyakorlása. Önálló tanulás. IKT-eszközök 

használata. Energiatakarékosságra törekvés erősítése a 
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hétköznapokban. Tudatos fogyasztói és természetvédő magatartás, 

kritikai gondolkodás fejlesztése, törekvés az egészséges környezet, az 

élő természet megóvására.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A földi időjárás fő jellemzői 

Időjárási jelenségek, a 

földfelszín és az időjárás 

kapcsolata. Légköri és tengeri 

áramlatok (Golf-áramlat, 

szélrendszerek). 

Földrajzi ismeretek alkalmazása. 

Érdekességek, információk 

gyűjtése képekről, filmből, 

atlaszokból, ismeretterjesztő 

könyvekből.  

Összefüggések felismerése a 

földrajzi szélesség, illetve a 

tengerszint feletti magasság 

időjárást meghatározó 

tényezőiről. 

Földrajz: Áramlatok. 

Szélrendszerek. 

Időjárási jelenségek.  

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. 

Összefüggések felismerése. 

A víz körforgására kísérletek 

végzése.  

Elemi ismeretek szerzése a 

frontképződésekről. 

Olvasmány-feldolgozás. 

Földrajz: légnyomás.  

Természeti katasztrófák 

(viharok, földrengések, cunamik 

kiváltó okai) 

Ismeretterjesztő filmek 

elemzése.  

 

A kárenyhítés lehetőségei, 

előrejelzés.  

Megfelelő viselkedési formák 

veszélyhelyzetekben.  

Az előrejelzés fontosságának 

felismerése, példák gyűjtése a 

modern földrengés- és vihar-

előrejelző eszközökről.  

A megfelelő magatartás 

tanúsítása veszélyhelyzetekben. 
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Részvétel szituációs játékokban.  

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.  

Földrajz: a Föld nagy 

tájai.  

Takarékos, kényelmes, 

biztonságos közlekedés 

eszközei. 

Tájékozódás internetről, 

könyvekből, a legújabb 

környezetbarát technikai 

találmányokról, eszközökről.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

közlekedési eszközök. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

fenntarthatóság, a környezeti rendszerek védelme, szennyező anyag, 

szelektív hulladékgyűjtés. 

 

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 

A biológia tanításának célja megismertetni a természeti, gazdasági, valamint a társadalmi 

folyamatok közötti összefüggéseket, lehetővé tenni, hogy a tanulók a természettudományos 

jelenségek körében vizsgálódásra törekedjenek. 

A biológiai ismeretek elsajátítása az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében azért 

kiemelt jelentőségű, mert mind a környezet megismeréséhez, mind az önellátó testápoló 

technikák elsajátításához, mind az egészségük védelmének kialakításához segítséget, 

tapasztalatszerzési és -megosztási lehetőséget igényelnek. Az emberi test felépítésének, 

működésének megismerése során tanulják meg értékelni az egészséget, törekvés alakul ki 

bennük annak megőrzésére, megismerik a káros szokások egészségromboló hatását. Nyitottá 

válnak a környezettudatos gondolkodás és cselekvés, pl. a veszélyes hulladékok kezelése iránt. 

A pedagógus feladata az interaktív tanulási technikák kialakításának segítése, a 

motivációt és az érdeklődést fenntartó tanulásszervezési eljárások alkalmazása. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Anyag, energia, információ Órakeret 

5 óra 
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Előzetes tudás Az élőlények táplálkozása, testfelépítése. A mozgás. 

Alkalmazkodóképesség.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Anyag 

Az élő rendszerek anyagi 

összetétele. 

Kölcsönhatások, erők. 

Az élőlények alkalmazkodása a 

gravitációhoz (súly, 

súlytalanság problémája).  

Érdekességek: testfelépítésbeli 

alkalmazkodások a különböző 

közegben élő állatoknál (pl. 

áramvonalas hal, úszóhólyag, 

szőrős talp, csőrtípusok, 

lábtípusok stb.). 

Egyszerű kísérletek végzése 

(nyomás, közegellenállás, 

felhajtóerő).  

 

Kémia: szerves és 

szervetlen anyagok.  

 

Fizika: Tömeg, súly. 

Energia.  

Információ  

A környezeti jelzések és 

érzékelésük biológiai 

jelentősége.  

(Tollazat, illatok, mozgásképek, 

testbeszéd, viselkedési formák 

különböző szituációkban, 

hangjelzések.) 

A biológiai információ szerepe 

az önfenntartásban és 

fajfenntartásban. 

A biológiai információ 

jelentőségének felismerése. 

Példák gyűjtése.  

Enciklopédiák, lexikonok 

használata. 

Gyűjtőmunka, növénytani 

kísérletek.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

tűrőképesség, önfenntartás, fajfenntartás, állandó testhőmérséklet, változó 

testhőmérséklet, biológiai információ.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rendszerek Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Életközösségek működése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tér és idő 

Az életközösségek térbeli 

elrendeződése (zonalitás 

földrajzi szélesség és 

tengerszint feletti magasság 

szerint). 

Földrajzi ismeretek alkalmazása. 

Összefüggések felfedezése az 

életközösségek és a helyük 

között.  

Földrajz: a Föld 

övezetessége.  

Rendszer és környezete 

A sejt, a szervezet és az 

életközösség, mint rendszer 

(elemek és kapcsolatok).  

Ábrák, képek, modellek, 

makettek összeállítása (puzzle).  

Rész-egész kapcsolatának, 

szerepének megértése elemi 

szinten.  

 

A természetföldrajzi környezet 

és az élővilág összefüggései. 

Példák keresése az élőlények 

alkalmazkodására a 

természetföldrajzi környezethez.  

Földrajz: A Föld.  

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. 

Megfigyelések, vizsgálódások 

mikroszkóppal, nagyítóval. 

Ismeretek gyűjtése 

olvasmányokból, 

szemelvényekből, elektronikus 

médiából. 

Érdekességek keresése 

baktériumokról, moszatokról.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Méretskála, szerveződési szint, földtörténeti kor, sejt, egyed, baktérium, 

moszat, szervezet.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A felépítés és a működés kapcsolata Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás A víz, a tápanyagok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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.  

Földrajz: természetes 

vizek. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: növény- és 

állatgondozás. 

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. 
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Növények és állatok általános 

jellemzői (testfelépítés, 

kültakaró, táplálkozás, légzés, 

szaporodás, életmód.  

Néhány jellegzetes növény és 

állat vizsgálata adott szempontok 

szerint. 

Elemzés, összehasonlítás.  

 

Testfelépítés, életmód és 

környezet kapcsolata. 

Példák gyűjtése a természetből.  
 

Az életközösségek belső 

kapcsolatai. 

Az élő és élettelen összetevők 

csoportosítása. 

A kölcsönös egymásrautaltság 

felismerése. 

 

A fajok közötti kölcsönhatások 

típusai egy-egy konkrét 

példával (együttélés, versengés, 

élősködés). 

Megfigyelések, egyszerű 

vizsgálatok terepen, 

kirándulások alkalmával.  

Filmek megtekintése, 

olvasmányok elemzése. 

Érdekességek, példák gyűjtése 

(egy-egy konkrét példa 

megbeszélése).  

 

Biomok 

A Föld éghajlati övezeteinek 

jellemzői, a jellegzetes 

növényvilág kialakulása közötti 

összefüggés (pl. tajgaerdő 

fenyői, esőerdő). 

Tablókészítés, élőhelyek 

bemutatása.  

 

A növény és állatvilág 

alkalmazkodási módjai az 

éghajlati viszonyokhoz (pl. az 

állatok kültakarója, a növények 

gyökérzete, levelei).  

A biomok főbb jellemzői, 

területi elhelyezkedésük. 

Rendszerezés, csoportosítás 

adott szempontok szerint.  

Földrajz: a Föld 

övezetei.  

Az élővilág rendszerezése 

(egysejtűek, növények, állatok, 

gombák) 

Az élővilág elsődleges 

csoportokra való felosztása. 

Főbb rendszertani csoportok: 

Az eddig tanult növény- és 

állatfajok csoportosítása 

megadott szempontok szerint. 

Növény- és állathatározó 

könyvek tanulmányozása.  

Hasonlóságok, különbségek 

 



Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola Pedagógiai Programja 

 

528 

 

faj, évfolyam, törzs. 

Egysejtűek. 

Növények országa. 

Állatok országa. 

Gombák országa.  

felismerése, általánosítás, 

rendszerbe sorolás. 

Táblázatalkotások.  

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

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

felépítése, egyed és faj, tápláléklánc, evolúció.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Állandóság és változás Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Az életközösségek. A növények, állatok mozgása. Fotoszintézis. Az 

élővilág felépítése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Biológiai, természettudományos ismeretek alapozása. Biológiai 

fogalmak megértése, elsajátítása. Kapcsolatok felismertetése a 

kémiában és a fizikában elsajátított ismeretekkel.  

A megismerőképesség, a kritikus gondolkodás, a kauzális 

gondolkodás, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. Kooperatív 

technikák alkalmazása. Interaktív eszközök használata, pontos, kitartó 

munkavégzésre, önálló információ- feldolgozásra, önálló tanulásra 

törekvés erősítése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Állapot 

Az életközösségek 

állapotának jellemzése. 

Élőhelyek, s az ott élő, 

egymással kapcsolatban álló 

élőlények (növények, 

állatok).  

Közvetlen tapasztalatszerzés 

kirándulásokon.  

Információk gyűjtése 

életközösségek állapotáról 

különféle információs 

eszközökkel. 

Vizsgálódások. 

Földrajz: a Föld 

övezetessége.  

Változás 

Az élőlények mozgásának 

fizikai jellemzése (erő, 

munkavégzés). 

Az állatok mozgása: 

Példák rendszerezése a növények, 

állatok mozgásairól.  

Gyűjtőmunka, csoportosítás. 

Természetismeret; 

fizika: mozgás.  
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végtagok, mozgásszervek, 

mozgásfajták. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Megújulás, globális természeti probléma, üvegházhatás, felmelegedés, 

ózonlyuk, UV-sugárzás, ivóvízkészlet.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ember megismerése Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Az emberi test, az egészséges életmód. Önismeret. Mások elfogadása, 

közösségi normák betartása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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. 

Egészségmegőrző technikák 

gyakorlása. 

 

Helyes, egészséges táplálkozás 

elsajátítása.  

Rendszeres tisztálkodás, 

megfelelő fogápolás 

fontosságának belátása.  

Informatika: 

internethasználat. 

  

Testnevelés és sport: 

mozgás, sport. 

 

Természetismeret; 

kémia: tápanyagok, 

vitaminok.  
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A mozgásszegény életmód 

következményei.  

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.  

Szabályok, normák szerepének 

elfogadása. 

A tanulás fontosságának 

tudatosulása. 

Felelősségteljes magatartás. 

Csoportokban beszélgetések 

során önismeret fejlesztése.  

Konfliktuskezelések gyakorlása.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Test, szervezet, szervrendszer, magatartás, önismeret, norma, szabály, 

serdülőkor.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Környezet és fenntarthatóság Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Talaj, éghajlat, környezeti tényezők, környezetvédelem, 

szemétgyűjtés, ipar, mezőgazdaság, közlekedés.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Globális környezeti rendszerek 

A talaj sajátos életközössége 

(baktériumok, egysejtűek, 

gombák, moszatok, férgek, 

ízeltlábúak stb.). A 

tápanyagkészlet folyamatos 

megújulása 

 

Életközösségek egyedeinek 

vizsgálata, csoportosítása. 

 

Földrajz: a Föld.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

Talajművelés; 

Környezeti tényezők 

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.  

Földrajz: Időjárás;  

Természetes vizek.  

A környezeti rendszerek 

fenntarthatósága 

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. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

szennyezőanyag, vegyszer, olajszennyezés, mérgező gáz, talajpusztulás, 

takarékosság, tudatosság, mérlegelés, megfontoltság.  



Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola Pedagógiai Programja 

 

532 

 

IDEGEN NYELV 

7–8. évfolyam 

Az idegen nyelv tanulása társadalmi igény. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulóktól nagy erőfeszítést 

követel, ezért az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók valós szükségletei,igényei és 

egyéni fejlettsége határozza meg. Az idegen nyelv tanítása enyhén értelmi fogyatékos tanulók részére 

tanórai keretben, az általános iskola 7. évfolyamától javasolt, de az idegennyelv-tudás iránti társadalmi 

igények növekedése miatt – a szülők igénye szerint – szakkör vagy egyéb nem kötelező jellegű 

foglalkozás keretében korábban is megkezdhető az iskola döntése alapján, de szigorúan a tanulók 

egyéni igényeihez és képességeihez igazodva. 

Az általános iskola felső tagozatán a cél az, hogy az idegen nyelv tanítása járuljon hozzá a más 

tantárgyaknál megszerzett alapkészségek megerősödéséhez a tanulói tevékenységek középpontba 

állításával, a rendszeres ismétlés és gyakorlás megteremtésével. Az új ismeretek elsajátíttatása konkrét 

tapasztalásra, cselekvésre alapozva, a gondolkodási funkciók különböző sérüléseit, eltérő ütemű 

fejlődését figyelembe véve történik. A tananyagot a fejlődés egyéni üteméhez, a módosult tanulási 

képességekhez kell igazítani.  

A tanulókat bevezetve egy idegen nyelv tanulásába, fel kell kelteni az érdeklődésüket, 

fenntartani a motivációjukat a nyelvtanulás iránt; meg kell alapozni a nyelvtanulásukat, ily módon is 

elősegíteni társadalmi beilleszkedésüket, növelni esélyeiket. 

Az idegen nyelvi kompetencia szorosan kapcsolódik és épít az anyanyelvi kompetenciára, 

hiszen a beszédértés és a beszédprodukció az elsődleges, anyanyelven is. Az anyanyelv tanulása során 

megtapasztalt nyelvi problémák nehezítik az idegen nyelv oktatását. A négy nyelvi készség közül a 

hallás utáni értésen és a beszédfejlesztésen van a hangsúly. A hallott szöveg értésénél törekedjünk a 

céloknak és igényeknek megfelelő, autentikus szövegek felhasználására. Az írás és az olvasás nagyon 

kis mértékben jelenik meg a felső tagozaton az idegen nyelv oktatása során, és célja csupán a hallottak 

megerősítése, támogatása. Az idegen nyelv tanításának és tanulásának célrendszerében a 

kommunikációs kompetencia fejlesztésén van a fő hangsúly. A nyelvi kompetencia magába foglalja a 

lexikai, grammatikai, szemantikai és fonológiai ismereteket, továbbá ezek használatának képességét.  

Az interkulturális kompetencia fejlesztése során megismertetjük a tanulókat annak az 

országnak (vagy országoknak) a kultúrájával, amelynek a nyelvét tanulják. Ezért a nyelvtanítást 

mindig össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának megismertetésével. Folyamatosan erősítjük 

a nyelvtanuló interkulturális tudatosságát, azaz, hogy a tanuló legyen képes felismerni és megérteni a 

saját és az idegen kultúra jellegzetességeit, a köztük lévő hasonlóságokat és különbségeket, s ezáltal 

erősödjön a hazafias érzése, a magyarságtudata, valamint váljon nyitottabbá és érzékenyebbé más 

népek kultúrája iránt. A nyelvtanítás során törekednünk kell a pozitív hozzáállás és motiváció 

kialakítására az idegen nyelv tanulása és más kultúrák megismerése iránt.  

Az információs technológiák és az informatikai kompetencia használata ma már 

elkerülhetetlen, s az idegen nyelv tanításának és tanulásának folyamatába beépítve nagyszerű 

lehetőséget kínál arra, hogy közvetlenebb kapcsolatot alakíthassanak ki a tanulók a célnyelvvel, és 

ismerjék meg, majd próbálják meg alkalmazni a kapcsolatteremtéshez szükséges stratégiákat a 

célnyelvi közösség egy-egy tagjával. Az információs technológiák alkalmazása a célnyelvi kultúra 

megismerését színesebbé, érzékletesebbé teszi, segít az autentikus környezet megteremtésében, így az 

önálló ismeretszerzés és a későbbi önálló tanulás lehetőségét is nagymértékben segítheti.  
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A tantárgyak közötti integráció elérésében nagy szerepe van az idegen nyelv tanításának és 

tanulásának. Az idegen nyelv tanulása nemcsak további lehetőséget nyújt a tanulóknak a más 

tantárgyakban korábban megszerzett tudás felelevenítésére, gyakorlására, új kapcsolódási pontok 

kialakítására, hanem újabb nyelvi, kulturális, interkulturális, földrajzi és történelmi ismeretekkel 

gazdagíthatja a tanulókat, melyeket más tantárgyak tanulása során is felhasználhatnak. 

Az idegen nyelv tanulása teret biztosít a csoportos és kooperatív tanulási formák 

alkalmazásának, egyénre szabott módszerek és az önművelés igénye kialakításának, valamint 

változatos nevelési lehetőségek kihasználásának, továbbá elősegíti a tanulók önismeretének és 

önbizalmának fejlesztését az egyéni adottságok és képességek megismerésén keresztül. 

A differenciálás a tanítás minden részében megjelenik, s ezáltal tekintettel vagyunk az egyéni 

sajátosságokra, képességekre. Az értékelés során elsősorban a tanuló egyéni fejlődését, motivációját, a 

nyelvtanulásra irányuló akaratát kell értékelnünk, s az értékeléssel a további nyelvtanulásukat kell 

segítenünk. 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében a nyelvtani anyag többségének elsajátítása 

implicit módon történik, azaz nem magát a nyelvtani szabályt tanítjuk, hanem a nyelvtani szerkezetet 

használtatjuk szövegkörnyezetben. Az idegen nyelvi kommunikáció során – a nagyszámú ismétlés 

révén – a tanuló automatikusan elsajátítja, majd alkalmazza a nyelvet vezérlő különböző szintű 

szabályokat. A nyelvi kompetencia kialakítása érdekében változatos interakciókban folyamatosan 

fejlesztjük a tanulók hallási észlelését, hallás utáni szövegértését, célzott és tartós figyelmét, 

elsősorban verbális emlékezetét és beszédkészségét. A sikeres kommunikáció érdekében hosszabb 

időkeretre, folyamatos ismétlésre, gyakorlásra, játékos keretek között történő, cselekvéshez kötött 

megvalósításra, egyéni megerősítésre, helyzetgyakorlatokra van szükség. 

Az idegen nyelv olvasásának és írásának tanítása enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében 

csak egyéni fejlettséghez igazodva, a tanulókban erősödő igény alapján javasolt. Az olvasott szöveg 

értése és az íráskészség fejlesztése csupán másodlagosan, illetve harmadlagosan támogatja a hallás 

utáni értést és a beszédüket.  

Idegen nyelvi szempontból a 7–8. évfolyam a bevezető, alapozó szakasz, melynek során a 

tanuló megismerkedik egy idegen nyelv tanulásával, felismeri, hogy anyanyelvén kívül más nyelven is 

kifejezheti magát; megpróbálja felfedezni és megérteni a nyelvet vezérlő különböző, alapszintű 

szabályokat, melyeknek segítségével a későbbiekben egyre tudatosabbá teheti nyelvtanulását. 

Felfedezi a nyelvtanulás és a célnyelvi kultúra fontosságát, mely egyben erősíti magyarságtudatát, 

hazafias érzéseit, közösséghez tartozását. Az idegen nyelv tanulása során fejlődik erkölcsi érzéke, 

javul kötelességtudata, együttérzése, empátiája, segítőkészsége, tisztelete mások iránt. Megtapasztalja 

és megpróbálja megérteni, hogy cselekedeteiért, mondataiért felelősséggel tartozik. A 

helyzetgyakorlatok során igyekszik betartani a szabályokat, és tiszteli társait.   

A szakasz alapvető feladata, hogy a tanulók más műveltségi területeken megszerzett 

ismereteire támaszkodva, olyan alapvető nyelvi fordulatokkal ismertesse meg a tanulókat, melyeket a 

mindennapi élethelyzetükben felismerhetnek és alkalmazhatnak, s amelyek megalapozzák 

motivációjukat a későbbi (szakiskolai és egész életen át tartó) nyelvtanulásra.  

Az idegen nyelv tanulása során fokozatosan fejlődik önismeretük, kifejező és kapcsolatteremtő 

készségük (vélemény, akarat, érzelem), a személyes tapasztalatok tudatosításán keresztül pedig 

bővülnek ismereteik, formálódik szemléletmódjuk, a világról alkotott képük. 
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Az étkezés, ételek, sport témakörök lehetőséget adnak az egészséges életmód tudatosítására, a 

preventív szemlélet kialakítására, a betegségek megelőzésére. 

Már a nyelvtanítás bevezetésekor tudatosítani kell a tanulókban az idegen nyelv tanulásának 

jelentőségét a későbbi életükre, pályaválasztásukra, munkavállalási esélyeikre nézve. 

Enyhén értelmi fogyatékos tanulók idegennyelv-oktatása során nem beszélhetünk a(z) (európai) 

nyelvi szintek meghatározásáról, mivel az idegen nyelv tanulását az egyéni képességek nagymértékben 

befolyásolják. Ennek ellenére igyekeznünk kell a lehető legtöbbet elsajátíttatni a tanulókkal, az egyéni 

lehetőségek függvényében.  

Alapvető cél, hogy a tanuló próbálja meg megérteni és használni a gyakoribb mindennapi 

kifejezéseket és a legelemibb alapvető fordulatokat, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét 

kielégítése, továbbá a tanulók hallás utáni figyelmének, fonetikai kifejezésének, szándékos 

figyelmének, verbális emlékezetének, idegen nyelvi gondolkodásának fejlesztése. A cselekvéshez 

kötött beszédfejlesztés növelheti az idegen nyelvi megnyilvánulások számát, de a magyar nyelvet sem 

zárhatjuk ki a tanítási órákból. Fontos – egyéni igényeikhez és képességeikhez mérten – 

megismertetnünk velük olyan stratégiákat, melyek segíthetik őket a későbbiekben nyelvtudásuk 

megőrzésében, további fejlesztésében. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklődésének, 

igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő bekapcsolása. A 

nyelvtanulás alkalmas a személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a 

folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése. 

A lenti kerettantervi táblázatokban szereplő fejlesztési egységek a Közös európai 

referenciakeretben szereplő készségekre épülnek, ezek kerültek adaptálásra az enyhén értelmi 

fogyatékos tanulók nyelvtanulási igényeire. A jelen kerettanterv nem nyelv-specifikus. Jelenlegi 

formájában kizárólag angol nyelvi példákat tartalmaz, az egyéb nyelvekre történő felhasználást is ezek 

segítik. 

 
7. osztály 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Beszédszándékok, beszédértési készség Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás 

A tanuló saját és családja személyes adatainak ismerete. Számfogalom 

20-as számkörben. Állatok, néhány növény ismerete, testrészek nevei, 

testséma ismerete. Élelmiszerek, ételek neveinek ismerete. A 

kommunikáció alapvető feltételeinek ismerete. Törekvés 

ritmustartásra.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Általános fogalmak, beszédszándékok megismertetése utánzással 

történő nyelvtanítás előnyben részesítésével. 

A beszédészlelés, a verbális emlékezet fejlesztése. Beszédbátorság 

megteremtése nagyszámú ismétléssel. A figyelem terjedelmének 

növelése. Önismeret, önkontroll, önellenőrzés képességének 
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fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

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. 

 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! 

 

BESZÉDÉRTÉS 

 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. 

 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. 

Ének-zene: (ritmus 

tartása, ritmusváltás, 

hangképzés, 

intonálás). 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

beszédértés, a 

kommunikáció 

alapjai, hangképzés. 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció 

fejlesztése, a mozgás 

kifejező ereje, 

testséma, légzés. 

Természetismeret: 

környezetünk 

tárgyainak, élőlények 

neveinek ismerete, 

velük kapcsolatos 

ismeretek. 

Hon-és népismeret: 

ünnepek, 

népszokások. 

Földrajz: 

szigetország, 

térképhasználat. 

Vizuális kultúra: 

finom mozgások 

fejlesztése, válaszadás 

rajzzal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Titulus, köszönési forma, udvariassági forma, képesség kifejezése, 

vélemény kifejezése, ünnepekkel kapcsolatos köszönés/köszöntés, szokás. 

Kérdés-felelet.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Beszédkészség Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás 
A beszéd megértése. A környezetében körülötte levő tárgyak, 

élőlények megnevezése, cselekvések megnevezése, egyszerű 

utasítások, kérdések megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyre biztosabb beszédkészség, beszédbátorság fokozatos növelése. 

A mindennapi életben előforduló beszédhelyzetek megismertetése a 

tanulókkal. Önellenőrzés, önkontroll képességének fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

– Releváns válasz adása a 

tanult kérdésekre. 

– Dalok, mondókák.  

– Környezete tárgyainak 

megnevezése. 

 

 Próbálkozás az angol nyelv 

hangjainak helyes 

kiejtésével.  

 Megfelelő hangerővel, 

hanglejtéssel, hangsúllyal, 

intonációval kiejtett szavak 

kialakítása. 

 Nonverbális eszközök 

alkalmazása válaszadáskor. 

 Javítás elfogadása, törekvés 

önkorrekcióra.  

 Törekvés a partnerhez való 

alkalmazkodásra. 

 Ritmustartás, ritmusváltás. 

 A fenti követelmények 

teljesítése rövid párbeszédek, 

hallás utáni ismétlések, 

memorizálás 

Testnevelés és sport: 

légzéstechnika. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

hangképzés, 

szóhatárok, a mondat. 

 

Ének-zene: ritmus, 

intonálás. 

 

Természetismeret: 

tárgyak, élőlények 

nevei. 

 

Vizuális kultúra: 

válaszadás rajzzal. 

Kulcsfogalmak/ 

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

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Fogalomkörök Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Megfelelő anyanyelvi ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A nyelvtani anyag implicit módon történő elsajátíttatása. Hallási 

figyelem, irányított figyelem, idegen nyelvi gondolkodás, verbális 
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céljai memória fejlesztése 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

 Létezés kifejezése (be, is, 

are). 

 Cselekvések kifejezése 

(igék). 

 Birtoklás kifejezése (have 

got). 

 Birtokos névmások (My 

pen). 

 Modalitás kifejezése: 

képesség (I can…). 

 Időbeliség: évszakok, 

hónapok, napok, időpontok, 

elöljárószavak (at, in, on). 

 Térbeliség: elöljárószavak 

(in, on, at). 

 Mennyiségek kifejezése: 

tőszámok 1-20-ig, főnevek 

többes száma, a/an 

határozatlan névelők 

 Hangtani ismeretek: 

szóhangsúly, intonáció, 

összevont alakok, többes 

szám kiejtése. 

 Nyelvtani fordulatok 

automatizmusig gyakorlása. 

 A fenti követelmények 

teljesítése a következő 

tevékenységek során: 

mozgásos feladatok, 

utasítások adása, megértése, 

végrehajtása, manipulálás 

tárgyakkal, képekkel, kép- és 

szókártyákkal, csoportosítás, 

rendezés, párosítás. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szófajok, 

igemódok, 

mondatfajták, ragok, 

jelek. 

 

Matematika: tő- és 

sorszámnevek, 

alapvető matematikai 

műveletek. 

 

Ének-zene: intonálás, 

hangsúlyozás, 

ritmustartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Létezés, birtokviszony, elöljárószó, tőszámnév, többes szám, összevonás, 

szóhangsúly, intonálás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Témakörök, szókincs Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás 
Elsősorban a természetismeret, matematika, társadalomismeret órákon 

megszerzett ismeretek alkalmazása. A tanuló saját és közvetlen 

családja személyes adatai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló szókincsének, világról alkotott szemléletének bővítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 
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EMBERI KAPCSOLATOK: 

Az ÉN személyem: 

bemutatkozás, személyi 

adatok, életkor, születésnap, 

lakhely, 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. 

TERMÉSZETI 

KÖRNYEZETÜNK: 

Időjárás, évszakok, hónapok, 

napok, napszakok, időpontok. 

Állatok, növények. 

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD: 

Testrészek. 

Napirend. 

Öltözködés, ruházat. 

Sport. 

VÁSÁRLÁS: 

Élelmiszerek, ételek nevei. 

Főétkezések. 

ORSZÁGISMERET: 

Ünnepek: 

Halloween, Christmas, Easter  

Irodalmi művek feldolgozása 

videofilmmel, megbeszéléssel. 

Ajánlott művek:  

Charles Dickens: Christmas 

Carol; 

 Lexikai elemek elsajátítása. 

 Más műveltségi területeken 

megszerzett információ 

alkalmazása, újabb 

kapcsolódási pontok 

kialakítása. 

 Brit ünnepek és szokások 

megismerése. 

 Reális önkép kialakítása. 

 

Természetismeret: 

növények, állatok, 

hazám, célország, 

földrajzi ismeretek, 

térképhasználat. 

 

Matematika: 

mennyiségi és 

minőségi viszonyok, 

időbeliség, 

sorrendiség. 

 

Informatika: internet 

használata, 

információkeresés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Személyes adat, család, szűkebb-tágabb környezet, célország, évszak, 

hónap, nap, napirend, ruházat, sport, élelmiszer, főétkezés. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 7. 

évfolyam végére 

A tanuló legyen motivált arra, hogy képességeihez mérten merjen 

megszólalni a különböző kommunikációs helyzetekben. Alkalmazza a 

tanult a nonverbális és verbális elemeket, a kommunikáció szabályait.  

Próbálja meg felismerni és megérteni a tanult szavakat és kifejezéseket, 

a tanár egyszerű utasításait, tőmondatait. Ismerje fel a tanult kérdéseket, 

s azokra releváns válaszokat adjon.  Igyekezzen megfelelő ritmussal a 
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tanult egyszerű mondatokat megismételni, törekedjen a megfelelő 

kiejtésre, hanglejtésre.  

Igyekezzen megtanulni néhány dalt, mondókát idegen nyelven. (Az 

eredményeket minden tanuló saját fejlődési szintjéhez kell mérni, s 

inkább az akarat, a motiváció dominál, semmint a pontos 

nyelvhasználat. ) 

 

8. osztály 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Beszédszándékok, beszédértési készség Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás 

A tanuló saját és családja személyes adatainak ismerete. Számfogalom 

20-as számkörben. Állatok, néhány növény ismerete, testséma, 

irányok, helyviszonyok ismerete. Alapfokú térképhasználat. 

Élelmiszerek, ételek neveinek ismerete. A kommunikáció alapvető 

feltételeinek, alapvető szófaji csoportosítások ismerete. Törekvés 

ritmustartásra.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Általános fogalmak, beszédszándékok megismertetése utánzással 

történő nyelvtanítás előnyben részesítésével. 

A beszédészlelés, a verbális emlékezet, az idegen nyelvi gondolkodás 

és a sorrendiség fejlesztése. Társas nyelvi magatartás kialakítása. A 

figyelem terjedelmének növelése. Önismeret, önkontroll, önellenőrzés 

képességének fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

BESZÉDSZÁNDÉKOK: 

 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). 

 Modális jelentés kifejezése: 

képesség kifejezése: I can 

jump up high. 

 Vélemény kérése: Do you 

like? 

BESZÉDÉRTÉS 

 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 

Ének-zene: (ritmus 

tartása, ritmusváltás, 

hangképzés, 

intonálás). 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

beszédértés, a 

kommunikáció 

alapjai, hangképzés. 
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 Dicséret: That’s great! Well 

done. 

 Jókívánságok: Merry 

Christmas! Happy Birthday! 

Happy Easter! Happy 

Halloween! 

 A telefonálás konvenciói. 

beszédpartnerekhez. 

 Irányított figyelem a 

beszélőre, részvételi szándék 

a beszélgetéshez. 

 Társadalmi szokások 

használata a 

beszédhelyzetekben 

(kulturális eltérések, 

udvariassági formák 

alkalmazása). 

 A különböző köszönési 

formák felismerése, 

megfelelő alkalmazásuk 

megpróbálása. 

 Személyes adatai ismerete, 

bemutatkozás. Néhány adat 

megadása magáról.  

 Szavak differenciálása. 

 Nyelvi egységek megértése. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció 

fejlesztése, a mozgás 

kifejező ereje, 

testséma, légzés. 

 

Természetismeret: 

környezetünk 

tárgyainak, élőlények 

neveinek ismerete, 

velük kapcsolatos 

ismeretek. 

Hon-és népismeret: 

ünnepek, 

népszokások. 

Földrajz: 

szigetország, 

térképhasználat. 

Vizuális kultúra: 

finom mozgások 

fejlesztése, válaszadás 

rajzzal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Titulus, köszönési forma, udvariassági forma, képesség kifejezése, 

vélemény kifejezése, ünnepekkel kapcsolatos köszönés/köszöntés, szokás. 

Kérdés-felelet.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Beszédkészség Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás 
A beszéd megértése. A környezetében körülötte levő tárgyak, 

élőlények megnevezése, cselekvések megnevezése, egyszerű 

utasítások, kérdések megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyre biztosabb beszédkészség, beszédbátorság fokozatos növelése. 

A mindennapi életben előforduló beszédhelyzetek megismertetése a 

tanulókkal. Önellenőrzés, önkontroll képességének fejlesztése. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

– Kérdésalkotások. 

– Releváns válasz adása a 

tanult kérdésekre. 

– Környezete tárgyainak 

megnevezése. 

– Néhány beszédfordulat 

témakörönként. 

– Az udvarias társadalmi 

érintkezés eszközei. 

 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. 

Testnevelés és sport: 

légzéstechnika. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

hangképzés, 

szóhatárok, a mondat. 

 

Ének-zene: ritmus, 

intonálás. 

 

Természetismeret: 

tárgyak, élőlények 

nevei. 

 

Vizuális kultúra: 

válaszadás rajzzal. 

Kulcsfogalmak/ 

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

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
7. Fogalomkörök Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Megfelelő anyanyelvi ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvtani anyag implicit módon történő elsajátíttatása. A térbeli 

tájékozódás fejlesztése a térbeliség elöljárószóinak gyakorlása során. 

Hallási figyelem, irányított figyelem, idegen nyelvi gondolkodás, 

verbális memória, időbeli viszonyok kifejezésének fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 
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 Cselekvések kifejezése 

(igék). 

 Felszólító mód (igék). 

 Birtoklás kifejezése (have 

got). 

 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: 

sorszámnevek 1-12-ig, 

főnevek többes száma, a/an, 

some/any határozatlan 

névelők. 

 Hangtani ismeretek: 

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. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szófajok, 

igemódok, 

mondatfajták, ragok, 

jelek. 

 

Matematika: tő- és 

sorszámnevek, 

alapvető matematikai 

műveletek. 

 

Ének-zene: intonálás, 

hangsúlyozás, 

ritmustartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Létezés, birtokviszony, felszólító mondat, gyakoriság, elöljárószó, tő- és 

sorszámnév, többes szám, összevonás, szóhangsúly, intonálás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
8. Témakörök, szókincs Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás 
Elsősorban a természetismeret, matematika, társadalomismeret órákon 

megszerzett ismeretek alkalmazása. A tanuló saját és közvetlen 

családja személyes adatai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló szókincsének, világról alkotott szemléletének bővítése, a 

célországgal kapcsolatos kulturális ismeretek átadása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/ 

tevékenységek 

Kapcsolódási pontok 

EMBERI KAPCSOLATOK:  Lexikai elemek elsajátítása. Természetismeret: 
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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, utasítások a tanórán. 

A célnyelvi ország neve, 

fővárosa, zászlója, néhány 

nagyobb városa, ünnepek. 

TERMÉSZETI 

KÖRNYEZETÜNK: 

Időjárás, évszakok, hónapok, 

napok, napszakok, időpontok. 

Állatok, növények. 

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD: 

Az orvosnál. 

Öltözködés, ruházat. 

Sport. 

VÁSÁRLÁS: 

Üzletek nevei, néhány 

jellemző árucikk neve. 

Vásárlás. 

ORSZÁGISMERET: 

Ünnepek: 

Halloween, Christmas, Easter  

Irodalmi művek feldolgozása 

videofilmmel, megbeszéléssel. 

Ajánlott művek:  

Mark Twain: Koldus és 

királyfi, 

Robin Hood. 

 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. 

növények, állatok, 

hazám, célország, 

földrajzi ismeretek, 

térképhasználat. 

 

Matematika: 

mennyiségi és 

minőségi viszonyok, 

időbeliség, 

sorrendiség. 

 

Informatika: internet 

használata, 

információkeresés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

vásárlás, főétkezés, üzlet. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végére 

A tanuló legyen motivált arra, hogy képességeihez mérten merjen 

megszólalni a különböző kommunikációs helyzetekben. Alkalmazza a 

tanult a nonverbális és verbális elemeket, a kommunikáció szabályait.  

Próbálja meg a beszédszándékokat automatikusan felismerni, a lényegét 
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megérteni és azokhoz alkalmazkodni.  

Próbálja meg felismerni és megérteni a tanár egyszerű utasításait, 

tőmondatait. Ismerje fel a tanult kérdéseket, s azokra releváns 

válaszokat adjon.  Próbálja a tanult nyelvtani szerkezeteket alkalmazni.  

Igyekezzen megtanulni néhány dalt, mondókát idegen nyelven. 

Próbáljon meg saját magáról 12-15 mondatban összefüggően beszélni.  

(Az eredményeket minden tanuló saját fejlődési szintjéhez kell mérni, s 

inkább az akarat, a motiváció dominál, semmint a pontos 

nyelvhasználat. ) 
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19.4 Értékelési szempontok az értelmileg akadályozottak iskolai tagozatán 

1. csoport 

Magatartás:______________________  Szorgalom:______________________ 

Kommunikáció:____________________________________ 

Tantárgyi követelmények K J M R N 

Képes az artikulációs mozgások akaratlagos 

utánzására. 

     

Képes szóval vagy gesztusokkal köszönni 

társainak, tanárainak. 

     

Aktív szókincse minimum 20 szó.      

Képes rövid ideig egy játékkal, egy helyben 

játszani. 

     

Együttműködéssel manipulálni különböző 

tárgyakkal, tulajdonságaikat, 

jellegzetességeiket megfigyelni. 

     

Érzékelni és megfigyelni a közvetlen 

környezetéből érkező ingereket és azokra 

megfelelően reagál. 

     

Olvasás-írás:______________________________________ 

Tantárgyi követelmények K J M R N 

Alapvető kommunikációs készsége alakul, 

környezete iránt érdeklődik.  

     

Felismeri környezete hangjait, zörejeit, társai 

és a vele foglalkozó felnőttek hangját. 

     

Környezet alapvető hangjait 

megkülönbözteti, a hangforrások irányát 

felismeri. 

     

Tárgyat tárggyal, képet képpel egyeztet.       

Alapvető formákat megkülönböztet, egyeztet.       

Számolás-mérés:___________________________________ 

Tantárgyi követelmények K J M R N 

Érzékeli a tárgyak alapvető formai 

tulajdonságait. 
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Képes differenciálni tárgyakat a színek 

szerint.  

     

Felismeri az alapvető tér- és időbeli 

relációkat. 

     

Képes mennyiségi tulajdonságokat 

felismerni.  

     

Tárgyakat tulajdonságuk szerint 

csoportosítja.  

     

Játékra nevelés:____________________________________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 

A játékeszközt a gyakorló játékok szintjén 

adekvátan használja. 

    

Képes különböző építőjátékokkal, 

konstrukciós játékok elemeivel adekvát 

módon játszani.  

    

Bekapcsolódik a páros, illetve csoportos 

mozgásos játékba. 

    

Képes segítséggel választani a felkínált 

játéklehetőségek közül, adekvátan játszani a 

játéktárgyakkal. 

    

Képes elfoglalni magát szabad idejében.     

Ábrázolás-alakítás:________________________________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 

Differenciálja és megnevezésre felismeri a 

főbb színeket. 

    

Megfelelően használja a festés és rajzolás 

eszközeit.  

    

Igyekszik a papírhatár betartására.      

Nagyméretű gyöngyöket pálcikára felfűz.      

Képes álló és fekvő egyenest átrajzolni.      

Önkiszolgálás:_____________________________________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 
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Öltözködés során együttműködő.      

Saját ruhadarabjait megismeri.      

Személyes higiéniával kapcsolatos teendőket 

segítséggel elvégez.  

    

Képes segítséggel megfelelően fogat mosni.      

Étkezése kulturált, tiszta.     

Ének-zene:_______________________________________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 

Jól elkülöníthető zörejeket, hangokat 

felismer. 

    

Képes mondóka, dal ritmusával 

összehangolni a mozgást. 

    

Bekapcsolódik a közös éneklésbe.     

Képes gyors és lassú mozgás közötti 

különbséget tenni.  

    

Szívesen hallgat zenét.      

Mozgásnevelés:____________________________________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 

Tud egyhelyben állni.      

Saját és társai testrészeit megnevezi, 

megmutatja.  

    

Tud labdát dobni, gurítani, birtokba venni.      

Képes társaival együtt játszani.     

Tud irányítással futkározni.      

K: kiválóan megfelelt 

J: jól megfelelt 

M: megfelelt 

R: részben felelt meg 

N: nem felelt meg 

F: elzárkóztatásra szorul 
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2. csoport 

Magatartás:___________ Szorgalom________________ 

Kommunikáció: ______________ 

Tantárgyi követelmények K J M R N 

Aktív szókincse legalább 30 szó.      

Képes felszólításokat, utasításokat megérteni, 

teljesíteni. 
   

  

Érzékelni a változásokat, amelyek térben és 

időben személyéhez kapcsolódnak, azokra 

megfelelően reagál.  

   

  

Felismerni és megnevezni a mindennapi 

környezetében előforduló személyeket, 

tárgyakat. 

   

  

Figyelemmel kísérni 10-15 perces 

foglalkozást. 
   

  

Bekapcsolódik néhány mondóka, ének 

előadásába. 
   

  

Olvasás-írás:_______________ 

Tantárgyi követelmények K J M R N 

Képes az irányokat alkalmazni.      

Képes segítséggel alkalmazni a téri relációkat.      

Felismerni a soralkotás két elemből álló 

ritmusát, azt segítséggel utánozza.  
    

 

Képes a különböző íróeszközöket tudatosan 

használni. 
    

 

A tanult verseket, dalokat, mondókákat 

társaival csoportosan elmondja. 
    

 

Számolás-mérés:________________ 

Tantárgyi követelmények K J M R N 

Mennyiségi tulajdonságokat önállóan használ.       

Téri- és időbeli relációkat önállóan alkalmaz.       

Relációs jeleket ismeri, azokat megfelelően      



Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola Pedagógiai Programja 

 

549 

 

alkalmazza.  

A megszerzett tapasztalatokat, ismereteket 

megfelelően használja.  

     

Képes önállóan halmazokat alkotni egy 

szempont alapján. 

     

Játékra nevelés:___________________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 

Különböző építőjátékokkal a kirakott 

formákat utánozza és önállóan alkot azokból. 
   

 

Képes eljátszani kezdetleges szinten a 

környezetében zajló eseményeket. 
   

 

Bekapcsolódik és a szabályokat követ a 

didaktikai játékokban. 
   

 

Képes elfoglalni magát a meglévő, illetve 

készített bábokkal. 
   

 

Társaival hosszabb ideig balesetmentesen 

játszik. 
   

 

Ábrázolás-alakítás:_____________________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 

Képes a szükséges eszközöket kiválasztani és 

megfelelően használni. 
   

 

Képes együttműködéssel ollót használni.     

Papírhatárt és vonalhatárt igyekszik betartani.     

Képes segítséggel a kívánt módon egymás 

mellé helyezni a papírdarabkákat. 
   

 

Megpróbál egyszerű ember-, állat-, 

növényábrázolásokat létrehozni. 
   

 

Önkiszolgálás:________________________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 

Személyes higiéniával kapcsolatos teendőket 

önállóan elvégez.  
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Képes a ruháin lévő zárakat segítséggel 

használni.  

 
 

  

Képes az étkezéshez kapcsolódó udvariassági 

kifejezések spontán használatára. 

 
 

  

Képes saját tárgyait számon tartani, 

elkülönítve kezelni, másét tulajdonosának 

átadni. 

 

 

  

Képes a terem rendjére ügyelni, az 

eszközöket rendeltetés szerint használni, 

helyére tenni. 

 

 

  

Ének-zene:__________________________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 

Képes a gyors és lassú mozgásokat 

differenciálni, követni.  

    

Mozgás közben ritmust vissza tud tapsolni.     

Képes a magasabb és mélyebb hangok 

közötti különbség érzékelésére. 

    

Képes társaival együtt, közösségben 

énekelni. 

    

Képes hosszabb ideig zenére figyelni.     

Mozgásnevelés:_____________________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 

Képes segítséggel körbe állni, oszlopba, 

vonalba sorakozni. 
 

   

Ülésben és állásban egyszerű gyakorlatokat 

végezni.  
 

   

Képes utánzással gyakorlatokat végezni, 

bekapcsolódik egyszerű mozgásos 

tevékenységekbe.  

 

   

Felismer egyszerű szabályokat, lehetőség 

szerint játékba bekapcsolódik.  
 

   

Tud kúszni, mászni.      
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3. csoport 

Magatartás:______________________  Szorgalom:______________________ 

Kommunikáció:___________________________________ 

Tantárgyi követelmények K J M R N 

Képes az egyre tisztább hangképzésre, a 

pontosabb artikulációra. 

     

Együttműködéssel végrehajt a 

tevékenységeket. 

     

Tájékozódik az intézmény területén.      

Képes örömmel és figyelemmel megmutatni 

képen családját, megnevezni családtagjait, 

ismeri közvetlen családi viszonyait, 

gesztusokkal vagy képről meg tudja mutatni 

szülei munkáját. 

     

Közvetlen környezetében található tárgyakat, 

eszközöket rendeltetésszerűen használja. 

     

Elvégezni alapvető csoportosításokat.      

Olvasás-írás:______________________________________ 

Tantárgyi követelmények K J M R N 

A tanuló képes soralkotás alkalmával spontán 

módon alkalmazni és rögzíteni a balról 

jobbra haladást.  

     

Képes szavakban a magánhangzót kihallani, 

adott magánhangzót megjelölni. 

     

Kialakul az előnyben részesített oldal tudatos 

használata. 

     

Képes szabad kézzel felismerhető ábrát 

rajzolni. 

     

Feladathelyzetben együttműködő, 

motiválható, képes figyelmét néhány percig a 

feladatra irányítani. 

     

Képes az íráselemek helyének 

figyelembevételével önállóan sort alkotni a 
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vonalrendszerben. 

Számolás-mérés:___________________________________ 

Tantárgyi követelmények K J M R N 

Nagyság szerint önállóan differenciál.      

Képes sort alkotni különböző tárgyakkal – 

balról jobbra – jelölni a sor elejét, végét. 

     

Megérti az alapvető fogalmakat, képes 

spontán kérdéseket feltenni beszélgetés 

során. 

     

Érti a növekedés és csökkenés fogalmát, ezt 

helyesen alkalmazza. 

     

Segítséggel használni képes a megszerzett 

tapasztalatokat, ismereteket. 

     

Felismeri az ellentétpárokat.      

Alkalmazza a spontán soralkotást és írás 

során a balról jobbra irányt 

     

Játékos szituációban felismeri és 

megfogalmazza a térbeli viszonyokat. 

     

Időben elhelyezi a rendszeres napi 

tevékenységeket. 

     

Ismeri és segítséggel helyesen alkalmazza az 

alapvető tér- és időbeli relációkat. 

     

Játékra nevelés:___________________________________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 

A tanuló képes bekapcsolódni a 

dramatizálásba, neki megfelelő szerepet 

vállalni. 

    

Képes együtt játszani társaival és egyszerű 

játékszabályokat betartani.  

    

Képes fogni, emelni, letenni, összeilleszteni, 

dobni, gurítani, nyitni, csukni, játékon 

keresztül az anyagok, tárgyak alapvető 

tulajdonságaival ismerkedni. 
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Ábrázolás-alakítás:________________________________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 

A tanuló képes elsajátítani különböző 

ábrázoló, alakító technikákat. 

    

Önállóan épít  különféle építőjátékokból 

tagolt építményeket. 

    

Próbál együttműködni közös alkotás 

elkészítésénél. 

    

Képes segítséggel megfelelően használni a 

festés eszközeit. 

    

Technika, életvitel és gyakorlat:_______________________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 

Képes az ollót balesetmentesen, kis 

segítséggel használni. 

    

Rendszeresen részt vesz a tanterem, öltöző 

takarításában (söprés, szemétszedés, 

portörlés). 

    

Ének-zene:_______________________________________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 

Ismer 10-15 verset, gyermekdalt, amit 

segítséggel elő tud adni.  

    

Képes a dal szövegét mozgással összekötni, 

együttműködéssel tánclépéseket utánozni.  

    

Ismer hangszereket, ismeri a hangos-halk 

fogalmát és tudja differenciálni.  

    

Képes társaival is kontaktust teremteni játék 

közben.  

    

Mozgásnevelés:____________________________________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 

Képes járás közben tárgyakat átlépni.      

Képes a labdát kezelni, dobni, elkapni.     
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Egyszerű mozgásos tevékenységekbe 

bekapcsolódik. 

    

Adott jelre mozgását el tudja indítani, meg 

tudja állítani.  

    

K: kiválóan megfelelt 

J: jól megfelelt 

M: megfelelt 

R: részben felelt meg 

N: nem felelt meg 

F: felzárkóztatásra szorul 
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4. csoport 

Magatartás:______________________  Szorgalom:______________________ 

Kommunikáció:______________ 

Tantárgyi követelmények  K J M R N 

Képes az egyre tisztább hangképzésre, a 

pontosabb artikulációra. 

     

Használja a mellékneveket, határozószókat, 

igéket és egyre gyakrabban a 

viszonyszavakat és a melléknévfokozást is. 

     

Képes bővíteni, és egyre pontosabban 

használni meglévő szókincsét a témakörök 

kapcsán. 

     

Felsorolja, megnevezi az évszakok jellemző 

jegyeit, felismeri az évszakok változásait. 

     

Összekapcsolja a napszakokat és az 

étkezések megnevezését, az idő múlását 

napszakok viszonylatában eseményhez 

kötötten érzékelni, ismeri a munkanap, 

pihenőnap fogalmát. 

     

Megevezi, azonosítja a környezetében 

leggyakrabban előforduló állatokat, 

növényeket, legfontosabb jellemzőikkel 

együtt. 

     

Képes elvégezni alapvető csoportosításokat.      

Egyre biztosabban használja a beszéd közlő 

és kérdező funkcióját. 

     

Ismeri a napok sorrendjét.      

Számolás-mérés:______________ 

Tantárgyi követelmények K J M R N 

Felismeréseit beszéde során helyesen 

alkalmazza. 

     

Önállóan megfogalmazza a méret alapján 

történő differenciálás eredményét. 
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Szókincsébe beépíti a tanult kifejezéseket, 

fogalmakat. 

     

Megérti és érthetően megfogalmazza a 

helymeghatározásokat. 

     

Helyesen használja spontán beszédében az 

igeidőket, a napszak neveit, a 

viszonyszavakat.  

     

Képes megérteni és megbízhatóan alkalmazni 

a négy fő irányt. 

     

Képes napirendet összeállítani eseményképek 

segítségével. 

     

Kis segítséggel képes meghatározni az 

aktuális napot, a tegnapi és a holnapi napot. 

Megérti és sorba rendezi és szimbólumokkal 

az évszakok körforgását.  

     

Ötös számkörben biztos számfogalommal 

rendelkezik, megbízhatóan számlál tárgyakat. 

     

Ötös körben önállóan végez mennyiségi 

átalakításokat. 

     

Különböző tevékenységek során 

automatikusan alkalmazza a balról-jobbra és 

a fentről-le irányt. 

     

Képes felismerni hasonlóságot, azonosságot, 

különbözőséget. 

     

Felfedezi, jelzi és javítja a feladatlapon a 

különböző típusú „hibákat” logikai 

értelmetlenségeket. 

     

Képes megtalálni 3 megadott jellemző 

alapján a megfelelő elemet. 

     

Képes sort alkotni különböző tárgyakkal – 

balról jobbra – jelölni a sor elejét, végét, 

közepét. 
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Olvasás-írás:______________ 

Tantárgyi követelmények K J M R N 

Feladathelyzetben együttműködő, 

motiválható, képes figyelmét néhány percig a 

feladatra irányítani. 

     

Spontán beszédben helyesen használja a téri 

relációk kifejezéseit. 

     

Képes az alaprajz és a valóság közti 

összefüggést felismerni. 

     

Képes az íráselemek helyének 

figyelembevételével önállóan sort alkotni a 

vonalrendszerben. 

     

Képes betűelemeket átírni, differenciálni, 

felismerhetően másolni. 

     

Képes a feladatokat tudatos vonalvezetéssel, 

megfelelő ceruzafogással és nyomatékkal 

végezni.  

     

Képes egyszerű szöveget (betűket), ábrákat 

másolni a tábláról.  

     

Képes szóképeket differenciálni néhány 

tanult betű alapján. 

     

Képes a helyes irányt követni írás során, a 

szó- és sorközök betartásával. 

     

Képes kétbetűs szavakat gyűjteni, értelmezni, 

leírni. 

     

Technika, életvitel és gyakorlat:___________________________ 

Tantárgyi követelmények  K J M F 

A tanuló képes a megismert anyagokat adott 

szempontok szerint csoportosítani, 

legfontosabb tulajdonságaikat, 

alkalmazásukat ismerni. 

    

Szokásává válik az alsóruha napi cseréje, a 

rendszeres fogápolás.  

    

Képes minta alapján munkadarabot készíteni,     
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alkotását magáénak érezni, büszkeséget 

érezni. 

Ábrázolás-alakítás:______________ 

Tantárgyi követelmények  K J M F 

A tanuló képes elsajátítani különböző 

ábrázoló, alakító technikákat. 

    

Pontos illesztéssel hajt, egyszerű formákat 

tép, vág, illeszti a papírkép elemeit. 

    

Képes kifestésnél, színezésnél a vonalhatárt 

betartani. 

    

Irányítással jellemző jegyeik alapján 

felismerhető ember-, állat-, 

növényábrázolásokat készít. 

    

Mozgásnevelés:______________ 

Tantárgyi követelmények  K J M F 

Segítséggel tájékozódik alapvető téri 

helyzetben, a térbeli irányokat alkalmazza. 

    

Járásmódokat, egyszerű alapmozgásokat 

felismeri, bemutatás alapján reprodukálja. 

    

Szóbeli utasításra, utánzással egyszerű 

lapmozgásokat, elemi szabadgyakorlatokat 

végrehajt. 

    

Képes felismerni és betartani egyszerű 

szabályokat. 

    

Játékra nevelés:______________ 

Tantárgyi követelmények  K J M F 

A tanuló képes bekapcsolódni a 

dramatizálásba, neki megfelelő szerepet 

vállalni. 

    

Képes szabályokat elfogadni, követni és 

újakat alkotni a tárgyakkal folytatott 

tevékenység közben. 

    

Képes figyelni az akusztikus, vizuális, 

kinesztetikus ingerekre, a téri orientációs 
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képesség alakulására, a sorrendiség alapjaira. 

Képes önállóan kitalált tevékenységeket 

játszani növekvő időtartamban, tárgyakat 

mással helyettesíteni. 

    

Képes betartani a balesetvédelmi szabályokat 

játék közben. 

    

Ének-zene:______________ 

Tantárgyi követelmények  K J M F 

Tud lá-lá-val énekelni.     

Képes a dal szövegét mozgással összekötni, 

együttműködéssel a lépéseket utánozni. 

    

Tud együttműködéssel szerepjátékot játszani.     

A tanuló tud az ünnepeken énekelni, 

társakkal és önállóan is. 

    

Képes a dal ritmusát segítséggel tapsolni, 

kopogni.  

    

K: kiválóan megfelelt 

J: jól megfelelt 

M: megfelelt 

R: részben felet meg 

N: nem tudott megfelelni 

F: felzárkóztatásra szorul 
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5. csoport 

Magatartás:______________________  Szorgalom:______________________ 

Kommunikáció:______________ 

Tantárgyi követelmények K J M R N 

Képes kiejtését javítani, hangerejét, 

beszédritmusát irányítani. 

     

Képes kérdést megfogalmazni, illetve 

kérdésre adekvát választ adni. 

     

Képes felhívó jellegű kommunikációs 

megnyilvánulásra./Kérés, segítségkérés, 

figyelmeztetés./ 

     

Tulajdonságokat felismer.      

Felismeri és megmutatja érzékszerveit.      

El tud végezni egyszerű terítési műveletet, 

azokat szavakkal magyarázni tudja. 

     

Részt vesz mindennapjain a közlekedésben.      

Észrevételeit, szükségleteit jelezni tudja, tud 

segítséget kérni. 

     

Megfelelő magatartást tanúsít étkezésnél, 

kiránduláson. 

     

A témakör fő fogalmait beszédében 

használja. 

     

Érti az elmúlással kapcsolatos történéseket.       

Együttműködő a helyes viselkedési és 

magatartási szabályok tudatos betartásában 

     

Segítséggel leolvassa az egész órát.      

Képes a legfontosabb ünnepek jelentőségét 

átélni, az ünnepekkel kapcsolatos 

tárgyismeretét és a fogalmak használatával 

beszédét gazdagítani, közös ünnepeken 

alkalmanként közreműködni. 

     

A Himnusz és Szózat hallgatása alatt 

vigyázban áll. 
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Olvasás-írás:______________ 

Tantárgyi követelmények K J M R N 

Személyi adatait ismeri.      

Képes a mondatokat, kérdéseket, válaszokat 

alkotni. 

     

Képes relációkat megfogalmazni.      

Képes felismerni, kimondani a tanult betűket, 

belőlük szótagot alkotni, és diktálás után 

azokat le is írni. 

     

Képes önállóan kiolvasni szavakat, rövid 

mondatokat. 

     

A tanult betűkkel önállóan képes szavakat 

leírni. 

     

Piktogramokat képes értelmezni.      

Társadalmi ismeretek:____________________ 

Tantárgyi követelmények K J M R N 

A tanuló képes személyes adatait nevét, 

lakhelyének címét közölni. 

     

A tanuló képes iskolájának címét közölni.      

Képes megfelelően alkalmazni a tanult 

viselkedési és magatartási normákat. 

     

Számolás-mérés:______________ 

Tantárgyi követelmények K J M R N 

Tanult formákat képes felismerni, 

differenciálni, megnevezni, felismerhetően 

másolni minta után. 

     

Ötnél több eseményképet sorba tud rendezni, 

beszámozni és néhány szóval kommentálni. 

     

Helyesen alkalmazza az időbeli fogalmakat 

spontán beszédben. 

     

Készségszinten megkülönbözteti a bal és 

jobb irányt. 
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Az utcán figyelmesen közlekedik és felfedezi 

a tanult ismeretek gyakorlati előfordulását. 

     

Segédeszközökkel, irányítással elvégez 

egyszerű műveleteket és felolvassa az írásban 

elvégzett műveleteket. 

     

Sorozat szabályát rávezetéssel megállapítja.      

Felismer direkt összefüggéseket.      

Képes viszonylag tartós 

figyelemkoncentrációra, kitartó 

feladatvégzésre. 

     

Környezetismeret:______________ 

Tantárgyi követelmények K J M R N 

A tanuló felismeri, megmutatja testrészeit, 

érzékszerveit, ismeri azok elemi funkcióit. 

     

Érzékszerveire vigyáz, a szükséges 

segédeszközöket megfelelően használja. 

     

Teste reakcióit érzékeli, a változásokat jelzi, 

a panaszait megfogalmazza, megérteti. 

     

Képes testét ápolni, öltözékét rendezetten, 

tisztán tartani, gondozni. 

     

Bizalommal együttműködik orvosi 

vizsgálaton az egészségügyi dolgozókkal. 

     

Ábrázolás-alakítás:______________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 

Irányítással pontosan összekapcsolja a 

vízszintes és függőleges egyeneseket. 

    

Egyszerű tárgyakat készít együttműködéssel.     

Képes az ábrázolás-alakítás eszközeinek és 

anyagainak adekvát használatára. 

    

Képességeihez mérten alkalmazza a 

különböző ábrázoló-alakító technikákat. 
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Életvitel és gyakorlati ismeretek:______________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 

A tanuló képes a baleset- és munkavédelmet 

figyelembe venni veszélyes eszközök 

használata során. 

    

Segítséggel tud rendet tartani, teríteni, részt 

venni a takarításban, mosogatásban, 

törölgetésben. 

    

A kenyér megkenésével próbálkozik.     

Kis segítséggel képes használni a ruházati 

zárószerkezeteket. 

    

Ének-zene:______________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 

Képes megadott hangra dalt elkezdeni és 

végigénekelni. 

    

Képes megkülönböztetni a halk, hangos, a 

magas, mély beszédet. 

    

Képes a dal ritmusát együttműködéssel, 

segítséggel tapsolni, kopogni. 

    

Szívesen hallgat zenét, van kedvenc 

zenedarabja. 

    

Mozgásnevelés:______________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 

Képes egykezes alsó és felső dobással célba 

dobni.  

    

Felismeri és reprodukálja egyszerű 

alapmozgásokat, járásmódokat. 

    

Tud egyszerűbb testhelyzeteket utánozni.     

Képes segítséggel bordásfalon függeszkedni.     

Gimnasztikai gyakorlatokat le tud utánozni.     
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6. csoport 

Magatartás:______________________  Szorgalom:______________________ 

Kommunikáció:______________ 

Tantárgyi követelmények K J M R N 

Képes kiejtését tudatosan javítani, hangerejét 

beszédritmusát tudatosan  irányítani.  

     

Képes mondatot alkotni bővítménnyel.      

Együttműködő a helyes viselkedési és 

magatartási szabályok tudatos betartásában. 

A tanult témakörökben képes aktív 

szókincsét bővíteni. 

     

Hallott természeti kincseinkről, néhány 

hasznát, jelentőségét ismeri. 

     

A témakör fő fogalmait beszédében 

megfelelően használja.  

     

Segítséggel leolvassa az egész órát, az idő 

megállapításánál használja a volt és lesz 

kifejezéseket. 

     

Megérti az elmúlással kapcsolatos 

történéseket. 

     

Bővített mondatokkal – kérdések 

segítségével - megfogalmazza 

mondanivalóját. 

     

Képes hangulati elemeket megjeleníteni 

beszédében. 

     

Tulajdonságokat képes felismerni és 

megfogalmazni. 

     

Felismeri és megmutatja érzékszerveit és 

tudja azok funkcióit. 

     

El tud végezni egyszerű terítési és főzési 

műveletet, azokat szavakkal, mondatokkal 

indokolni és magyarázni tudja. 

     

Megbízhatóan részt vesz mindennapjain a 

közlekedésben. 

     

Észrevételeit, szükségleteit jelezni tudja, tud      
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segítséget kérni és megköszönni. 

Olvasás-írás:______________ 

Tantárgyi követelmények K J M R N 

Egyszerű szöveget elolvas, értelmez.      

Utcai tájékoztató táblákat, piktogramokat 

képes értelmezni. 

     

Képes szavak elemzésére, betűkártyával való 

kirakására, másolására, hiányzó betűk 

pótlására. 

     

A mondatalkotás szabályainak betartásával 

képes rövid mondatokat alkotni és leírni. 

     

Automatikusan alkalmazza az írás irányát és 

helyét a vonalközben. 

     

Személyi adatait biztosan ismeri.      

Képes a helyzetnek megfelelő bővített 

mondatokat, kérdéseket, válaszokat alkotni. 

     

Saját helyzetéhez képest képes relációkat 

megfogalmazni. 

     

Számolás-mérés:______________ 

Tantárgyi követelmények K J M R N 

Munkavégzése során észleli a különbségeket, 

megfelelő kifejezéssel jellemzi a tárgyakat, 

érzékeli és megfogalmazza az 

aránytalanságokat. 

     

Felismeri lakóhelye, Budapest és 

Magyarország térképét, segítséggel az 

irányokat, égtájakat meghatározza. 

     

Felismeri a hasonlóságot az alaprajz és a 

térkép között, érti az alaprajz lényegét, saját 

helyét megtalálja a tanterem alaprajzán. 

     

Megbízhatóan felismeri és felismerhetően 

írja a számjegyeket. 

     

Megbízhatóan számlál 10-es körben, e körön      
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belül önállóan végez műveleteket. 

Spontán tevékenysége során helyesen 

alkalmazza a sorszámneveket. 

     

Segítséggel eligazodik a leggyakoribb 

mértékegységek használatában. A méréseket 

tudatosan és pontosan végzi. 

     

Biztosan eligazodik sorok és oszlopok között, 

és képes az oszlopok és sorok egyidejű 

figyelembevételére. 

     

Érdeklődik a logikus gondolkodást igénylő 

feladatok iránt. 

     

Környezetismeret:______________ 

Tantárgyi követelmények K J M R N 

Főfogalmi csoportosításokat végez az állat és 

növényvilág körében. 

     

Környezetében található élőlényekről, 

élőhelyeikről, testfelépítésük legjellemzőbb 

tulajdonságaikról ismeretek képes szerezni és 

rendszerezni. 

     

Felismeri a víznek, mint nélkülözhetetlen 

éltető elemnek a jelentőségét, megjelenési 

formáit (halmazállapot) és a felszíni vizek 

folyásait. 

     

Képes egyszerű környezetmegóvó 

tevékenységet végezni (szemétszedés, 

törekvés a víz takarékos használatára). 

     

Képes a halmazállapotok differenciálására, a 

csapadékfajták megkülönböztetésére. 

     

Társadalmi ismeretek________________________ 

Tantárgyi követelmények K J M R N 

A tanuló képes a gyalogos közlekedés főbb 

szabályai szerint közlekedni. 

     

A tanuló képes segítséggel a 

tömegközlekedési eszközöket használni. 
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Ismeri az útvonalat és a járműveket, 

amelyekkel az iskolába jár. 

     

A tanuló képes legfontosabb személyi 

adatait, lakóhelye, iskolája címét közölni. 

     

Képes megfelelően alkalmazni a tanult 

viselkedési és magatartási normákat, 

érintkezési formákat a mindennapi 

élethelyzetekben. 

     

Ábrázolás-alakítás:______________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 

A tanuló képes jellemző jegyeik alapján 

felismerhető rajzot készíteni különböző 

élőlényekről. 

    

Irányítással pontosan összekapcsolja a 

vízszintes és függőleges egyeneseket. 

    

Irányítással megfelelően használ színeket.     

Képes irányítással tematikus ábrát készíteni.     

Egyszerű tárgyakat készít együttműködéssel.     

Képes az ábrázolás-alakítás eszközeinek és 

anyagainak adekvát használatára. 

    

Képességeihez mérten alkalmazza a 

különböző ábrázoló-alakító technikákat. 

    

Életvitel és gyakorlati ismeretek:______________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 

Kis segítséggel cipőt fűzni, segítséggel 

csokrot kötni. 

    

Néhány alapvető árucikk beszerzési helyét és 

a vásárlás módját ismeri.  

    

Képes segítséggel vásárolni egy tételt.     

Képes minta alapján esztétikus alkotást 

készíteni változatos technikával. 
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Ének-zene:______________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 

A tanuló képes hangsúlyos és hangsúlytalan 

részeket mozgással kifejezni. 

    

Képes megadott hangra dalt elkezdeni és 

végigénekelni. 

    

Képes az adott ünnepnek megfelelő dalt, 

verset kiválasztani, előadni. 

    

Képes megkülönböztetni a halk, hangos, a 

magas, mély beszédet. 

    

Képes ütemkezdő hangsúlyokat kiemelni.     

Szívesen hallgat zenét, van kedvenc 

zenedarabja. 

    

Képes a dal ritmusát együttműködéssel, 

segítséggel tapsolni, kopogni. 

    

Mozgásnevelés:______________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 

A tanuló képes vezényszóra különböző 

sorakozási gyakorlatokat elvégezni. 

    

Felismer és reprodukál egyszerű 

alapmozgásokat, járásmódokat. 

    

Egyszerűbb testhelyzeteket tud utánozni.     

segítséggel bordásfalon függeszkedni.     

gimnasztikai gyakorlatokat leutánozni.     

segítséggel, utánzással négyütemű 

gyakorlatokat végezni. 

    

légzését szabályozni.     

egykezes alsó és felső dobással célba dobni.     

lábbal irányt tartva labdát vezetni (mindkét 

lábbal), cél felé elrúgni. 

    

csapatához alkalmazkodni, örül mások     
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sikerének. 

Kialakul benne a versenyszellem.     

K: kiválóan megfelelt 

J: jól megfelelt 

M: megfelelt 

R: részben felet meg 

N: nem tudott megfelelni 

F: felzárkóztatásra szorul 
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7. csoport 

Magatartás: _________________ Szorgalom:__________________ 

Kommunikáció:______________ 

Tantárgyi követelmények 5 4 3 2 1 

Képes verbális – organikus akadályozottság 

esetén nonverbális – közlésre. 

     

Használja a mondatbővítményeket, múlt időt, 

bővített mondatokat beszédében. 

     

Helyesen használja a megtanult nyelvtani 

formákat, 

     

Megérti a tárgyalt eseteket, észreveszi a 

helytelen viselkedést 

     

Képes a tájékozódáshoz, 

problémamegoldáshoz, feladata elvégzéséhez 

segítséget kérni, 

     

Elsajátította a szociális beilleszkedéshez 

szükséges készségeket, képességeket, 

     

Igazságosan tudja megítélni önmaga és 

mások viselkedését. 

     

Reálisan értékeli önmagát és környezetét.      

Önkifejezéséhez verbális és nonverbális 

közlési formákat használ. 

     

Képes véleményalkotásra.      

Képes hétköznapi helyzetekhez adekvát 

megnyilvánulással viszonyulni. Ismeri és 

alkalmazza a társadalmi együttélés normáit. 

     

A gyakorlatban megnevezni, a helyes és 

helytelen viselkedést. 

     

Az általa kiválasztott felnőttel képes őszinte 

kapcsolatot kialakítani 

     

Képes az interakciós fél érzelmeinek, 

gesztusainak felfogására 

     

A testbeszéd információközlő értékét ismeri, 

képes válaszreakciókra 
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Képes az elsajátított viselkedésmódok 

szerint, kulturált módon kapcsolatot tartani 

egyszerűbb helyzetekben. 

     

Megérti az ábrák, szimbólumok, szituációk 

információit, megérti az egyszerűbb 

szókincsű írott anyag lényegét.  

     

Megfelelően viselkedik a könyvtárban, 

helyesen, kímélően használja a papíralapú 

termékeket. 

     

Képes az önkorlátozásra a szórakoztató 

elektronikai eszközök használatakor. 

     

Olvasás-írás:______________ 

Tantárgyi követelmények 5 4 3 2 1 

Képes felismerni a különböző betűalakokat, 

írásmódokat.  

     

Betartja a helyesírás elemei szabályait, 

rendezett külalakra törekszik. 

     

Képes a betűk megismerésével összeolvasni 

rövid szavakat, önállóan elolvasni, 

értelmezni. 

     

Képes adekvát választ adni írásban, az 

írásban feltett kérdésekre. 

     

Képes a környezeti elvárásoknak megfelelő, 

alapvető írásos feladatot megoldani. 

     

Olvasási gyakorlata a szabadidős 

tevékenységek sorába illeszkedik, képes 

olvasás-írás készségét szórakozásra 

alkalmazni. 

     

Képes a betűk megismerésével közismert, 

idegen helyesírású szavakat olvasni.  

     

Számolás-mérés:______________ 

Tantárgyi követelmények 5 4 3 2 1 

A tanuló képes biztosan eligazodni, 

üzeneteket, küldeményeket megbízhatóan 
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átadni az iskolán belül. 

Segédeszközökkel képes önállóan 

műveleteket végezni, kis  

hibaszázalékkal, ismeri a számológép 

funkcióját, használatának alapjait. 

     

Feladatát kitartóan, igényesen végezni.      

Megérti az időegységek különböző 

nagyságrendjét. A gyakorlatban alkalmazza 

idő és térbeli tájékozódási készségét.  

     

Elemi ismeretekkel rendelkezik a pénzzel 

kapcsolatban. 

     

Az árakat nagyságrendileg differenciálni 

(200 Ft alatti, 1000 Ft feletti (négyjegyű 

összegek) tudja. 

     

Felnőtt irányítása nélkül képes közös 

játékban részt venni a szabályok betartásával, 

konfliktusok elkerülésével. 

     

Képes keresni, felismerni, megfogalmazni az 

összefüggéseket a logikai gondolkodás 

elvárható szintjén, felfedezni és 

megfogalmazni a logikai hibákat 

     

Környezetismeret:______________ 

Tantárgyi követelmények 5 4 3 2 1 

A tanuló rendelkezik ismeretekkel teste 

biológiai működéséről. 

     

A tanuló tudja, hogy betegség esetén hová 

kell fordulni, ismeri az egészségügyi 

intézmények funkcióját. 

     

A tanuló képes a  testi higiénia, a mozgás, a 

szabad levegőn való tartózkodás iránti 

igényét fejleszteni. 

     

A tanuló képes ruházatát  kiválogatni, 

gondozni, tisztán tartani. 

     

A tanuló a balesetveszélyt felismeri, elkerülni 

és értelmi szintjének megfelelően segítséget 
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kérni és nyújtani. 

Ismeretei vannak a helyes és helytelen 

táplálkozásról. 

     

Társadalmi ismeretek:_________________ 

Tantárgyi követelmények 5 4 3 2 1 

A tanuló képes segítséggel használni a 

szolgáltató- és közintézményeket. 

     

Képes az igazolványokat megfelelően, 

kíméletesen és biztonságosan használni.  

     

Képes a térkép színeit leolvasni, ismeri a 

térkép fontos jelzéseit (város, határ, 

úthálózat), elemi ismeretei vannak saját 

településéről, Magyarország földrajzáról, 

ismeri a falu, város közötti különbséget. 

     

Ismeri a magyar történelem kiemelkedő 

eseményeit, ismeri és tiszteli híres uralkodóit, 

hőseit. 

     

Ábrázolás-alakítás:______________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 

Irányítással megismert néhány népművészeti 

alkotást. 

    

Megpróbálja (irányítással) saját élményeit 

rajzos formában megjeleníteni. 

    

Növekvő önállósággal végzi el a feladatokat.     

Képességeihez mérten elsajátít különböző 

ábrázoló-alakító technikákat. 

    

Képes az ábrázolás-alakítás eszközeinek és 

anyagainak adekvát használatára 

    

Képes irányítással felismerni és szétválogatni 

a különböző anyagfajtákat. 

    

Életvitel és gyakorlati ismeretek:______________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 
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A tanuló képes a kívánságait és kifogásait 

megfogalmazni. 

    

A tanuló képes a tanult textíliákat, a tanult 

öltésformák közül néhányat segítséggel tud 

alkalmazni. 

    

Egyszerű gombot képes felvarrni.     

Részt vesz a tanult és begyakorolt 

munkatevékenységekben. 

    

Rész vesz az egyszerű konyhai munkákban.     

Segítséggel előkészít egy-egy hideg vagy 

egyszerű meleg ételt. 

    

Ének-zene:______________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 

A tanuló képes segítséggel énekelni legalább 

8-10 egyszerű népdalt és eljátszani 1-2 

gyermektáncot. 

    

Ismeri a Himnuszt és a Szózatot, 

elhangzásukkor megfelelően viselkedik. 

    

Képes észlelni a különbséget a lassú és a 

gyors zene között. 

    

Képes hangszerrel erősíteni, halkítani.      

Képes felismerni megszólaltatás után a 

hangszereket.  

    

Képes irányítás mellett huzamosabb ideig 

értelmi képességének megfelelő zenét 

hallgatni. 

    

Képes a többször hallott részleteket 

felismerni zenedarabokban. 

    

Testnevelés:______________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 

labdát vezetni, labdát továbbítani,      

Ismeri a használt tornaszerek nevét, azok     
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balesetmentes használatát. 

A tanuló képes  testtömeghez igazodó 

erőkifejtésre a gyakorlatok végzésekor, 

    

egyensúlyozni változó feltételek között,     

törekedni az egészséges életmódra és a 

rendszeres fizikai aktivitásra, 

    

Adottságainak megfelelő labdás ügyességgel, 

együttműködési készséggel rendelkezik. 

    

A tanuló képes a vezényszavakat követni,     

a megfelelő mozgásmintát követni.     

megállásnál, vonulásnál a megfelelő lábrend 

érzékelésére, 

    

Információs eszközök használata:_____________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 

A tanuló ismeri a számítógépes környezetben 

való viselkedés szabályait. 

    

Képes a számítógépet felnőtt jelenlétében 

szabályosan használni. 

    

Képes egyszerűbb gyakorlóprogramokkal az 

egeret és a billentyűket használni. 

    

Képes a tanult tevékenységeket egyre 

nagyobb biztonsággal és örömmel végezni. 

    

Képes kulturáltan telefonálást 

kezdeményezni és folytatni, tisztában van a 

telefonhasználat anyagi vonzatával. 

    

K: kiválóan megfelelt 

J: jól megfelelt 

M: megfelelt 

F: felzárkóztatásra szorul 
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8. csoport 

Magatartás: __________ Szorgalom:_________ 

Kommunikáció:______________ 

Tantárgyi követelmények 5 4 3 2 1 

Használja a mondatbővítményeket, múlt időt, 

bővített mondatokat –melléknév, 

határozószó, igekötő – spontán beszédében.  

     

Helyesen használja a megtanult nyelvtani 

formákat, képes tiltó mondatokat 

megfogalmazni. 

     

Megérti a tárgyalt eseteket, észreveszi a 

helytelen viselkedést, indokolja a választott 

megoldást, kialakult helyes erkölcsi érzéke. 

     

Képes a tájékozódáshoz, 

problémamegoldáshoz, feladata elvégzéséhez 

segítséget kérni, illetve ezt elfogadni, 

hasznosítani. 

     

Elsajátította a szociális beilleszkedéshez 

szükséges készségeket, képességeket, 

tiszteletben tartja és érzékeli a személyes tér 

határait. 

     

Igazságosan tudja megítélni önmaga és 

mások viselkedését. 

     

Reálisan értékeli önmagát és környezetét.      

Képes személyes véleményalkotásra.      

Ismeri és alkalmazza a társadalmi együttélés 

normáit. 

     

A gyakorlatban megnevezni, indokolni és 

alkalmazni tudja a helyes viselkedés és a 

helytelentől megkülönböztetni azt. 

     

Az általa kiválasztott felnőttel képes őszinte 

kapcsolatot kialakítani, vele gondjait 

megosztani. 

     

Képes az interakciós fél érzelmeinek, 

gesztusainak igényeinek felfogására, képes 

kerülni a feltűnő, oda nem illő viselkedést. 
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A testbeszéd információközlő értékét ismeri, 

képes válaszreakciókra, képes érzelmein 

uralkodni. 

     

Képes az elsajátított viselkedésmódok szerint 

kulturált módon kapcsolatot tartani 

egyszerűbb helyzetekben. 

     

Megérti az ábrák, szimbólumok, szituációk 

információit, megérti az egyszerűbb 

szókincsű írott anyag lényegét. 

     

Környezetismeret:______________ 

Tantárgyi követelmények 5 4 3 2 1 

A tanuló néhány védett növényt, állatot és a 

természetvédelem fogalmát ismeri. 

     

Képes ismereteket szerezni a növényi- és 

állatvilágról, azok élőhelyeiről, hasznukról, 

kárukról, környezeti hatásokról és azok 

következményeiről. 

     

Képes kis segítséggel tájékozódni a térképen 

és könyvekben. 

     

Ismeri a környezetszennyezés fogalmát és a 

környezetet károsító anyagokat. 

     

Képes alkalmazni a tanult ismereteket és be 

tud számolni saját megfigyeléseiről. 

     

Olvasás-írás:______________ 

Tantárgyi követelmények 5 4 3 2 1 

Képes felismerni és megfelelően használni a 

különböző betűalakokat, írásmódokat.  

     

Betartja a helyesírás elemei szabályait, 

helyesen használja az írásjeleket, rendezett 

külalakra törekszik. 

     

Képes a betűk megismerésével összeolvasni, 

rövid szöveget önállóan elolvasni, 

értelmezni. 

     

Képes a mindennapi életben adódó olvasási 

feladatok megoldására, önállóan megír – 
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értékelhető tartalommal - néhány mondatos 

levelet. 

Képes önállóan adekvát választ adni írásban, 

az írásban feltett kérdésekre. 

     

Képes a környezeti elvárásoknak megfelelő 

alapvető írásos kommunikációs készséggel 

feladatot megoldani. 

     

Olvasási gyakorlata spontán módon a 

szabadidős tevékenységek sorába illeszkedik, 

képes olvasás-írás készségét 

információszerzésre, szórakozásra 

alkalmazni. 

     

Képes közkeletű rövidítéseket, közismert 

idegen helyesírású szavakat olvasni, írni. 

     

Számolás-mérés:______________ 

Tantárgyi követelmények 5 4 3 2 1 

A tanuló képes biztosan eligazodni, 

üzeneteket, küldeményeket megbízhatóan 

átadni az iskolán belül. 

     

Lényeges információkat megfigyel, 

összegyűjt és összefüggően elmond. 

     

Reális terveket, elképzeléseket alakít a jövőre 

vonatkozóan. 

     

Képes műveleteket végezni önállóan, 

segédeszközökkel kis  

hibaszázalékkal, ismeri a számológép 

funkcióját, használatának alapjait. 

     

Egyre magasabb szinten, egyre nagyobb 

önállósággal tud megoldani elemi számolási 

feladatokat. 

     

Képes a feladat önálló megértésére, 

megtervezésére, kiszámolására, 

megválaszolására. 

     

Feladatát kitartóan, igényesen végez.      
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A környezetében levő tárgyakon pontos 

mérést végezni, alapvető jártassággal 

rendelkezik a tanult mértékegységek terén. 

     

Megérti az időegységek különböző 

nagyságrendjét, a gyakorlatban spontán 

alkalmazni az idő- és térbeli tájékozódási 

készségét. 

     

Elemi ismeretekkel rendelkezik a pénzzel 

kapcsolatban (értékek összehasonlítása, 

nagyságrendbeli megkülönböztetése). 

     

A tanuló képes megtanulni a pénz gondos 

megőrzését, megbecsülését, a gyakorlatban 

használni (segítséggel) a pénzt, mint 

fizetőeszközt. 

     

Az árakat nagyságrendileg differenciálja (200 

Ft alatti, 1000 Ft feletti (négyjegyű 

összegek). 

     

Felnőtt irányítása nélkül közös játékban részt 

vesz a szabályok betartásával, konfliktusok 

elkerülésével. 

     

Keresi, felismeri, megfogalmazza az 

összefüggéseket a logikai gondolkodás 

elvárható szintjén, felfedezi és 

megfogalmazza a logikai hibákat. 

     

Társadalmi ismeretek:________________________ 

Tantárgyi követelmények 5 4 3 2 1 

Ismeri a legfontosabb ünnepeket, azok 

jelentőségét, a nemzeti ünnep fogalmát, a 

magyar zászlót és címert. 

     

Képes egyszerű élethelyzetekben helyesen 

cselekedni, egyszerű oksági összefüggéseket 

alkotni. 

     

Képes felismerni a konfliktushelyzetet, a 

begyakorolt konfliktuskezelési minták segítik 

a megoldásban, érzelmeit tudja kezelni. 

     

Állampolgári érzései kialakulóban,      
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elmélyülőben vannak. 

Ábrázolás-alakítás:______________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 

A tanuló irányítással összefüggést fedez fel a 

színek és érzelmek között. 

    

Megpróbálja (irányítással) saját élményeit 

rajzos formában megjeleníteni. 

    

Növekvő önállósággal végzi el a feladatokat.     

Képességeihez mérten elsajátít különböző 

ábrázoló-alakító technikákat. 

    

Képes az ábrázolás-alakítás eszközeinek és 

anyagainak adekvát használatára. 

    

Képes irányítással felismerni és szétválogatni 

a különböző anyagfajtákat. 

    

Képes irányítással egyszerű tárgyakat 

készíteni. 

    

Irányítással megismert néhány népművészeti 

alkotást. 

    

Irányítással szemlélget művészeti 

alkotásokat, a neki tetszőt kiválasztja, elemzi. 

    

Ének-zene:______________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 

A tanuló képes segítséggel énekelni legalább 

8-10 egyszerű népdalt és eljátszani 1-2 

gyermektáncot. 

    

Ismeri a Himnuszt és a Szózatot, 

elhangzásukkor megfelelően viselkedik. 

    

Képes ritmusképletet lejegyezni és 

visszaolvasni 

    

Képes észlelni a különbséget a lassú és a 

gyors zene között. 

    

Képes hangszerrel erősíteni, halkítani.      
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Kialakult a belső hallása.     

Képes felismerni megszólaltatás után a 

hangszereket.  

    

Felismeri a szólamokat.      

Képes irányítás mellett egyszerű ritmust 

utánozni hangszeres kísérettel. 

    

Képes irányítás mellett huzamosabb ideig 

értelmi képességének megfelelő zenét 

hallgatni. 

    

Képes a többször hallott részleteket 

felismerni zenedarabokban. 

    

Testnevelés:______________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 

A tanuló képes a vezényszavakat követni.     

Képes megállásnál, vonulásnál a megfelelő 

lábrend érzékelésére. 

    

Irányítással összetett utánzó gyakorlatokat 

végez, törekszik az ütemtartásra. 

    

Ismeri a használt tornaszerek nevét, azok 

balesetmentes használatát. 

    

A tanuló képes testtömeghez igazodó 

erőkifejtésre a gyakorlatok végzésekor. 

    

Minél hosszabb időtartamban végezi az 

izomerősítő gyakorlatokat. 

    

Képes a megfelelő mozgásmintát követni.     

Adottságainak megfelelő labdás ügyességgel, 

együttműködési készséggel rendelkezik. 

    

A képes aktívan részt venni sportjátékokban.     

Képes labdát vezetni, labdát továbbítani.     

Képes mérkőzés játszására egyszerűsített 

szabályok figyelembevételével. 

    

Egyensúlyoz változó feltételek között.     
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Kitartóan, javuló technikával futni.     

Törekedni az egészséges életmódra és a 

rendszeres fizikai aktivitásra, 

    

Információs eszközök használata:____________________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 

Képes a számítógéppel és programokkal 

kapcsolatos egyszerű szóbeli utasításokat 

megérteni, végrehajtani. 

    

Próbálkozik, segédkezik abban, hogy a 

képernyőn változásokat idézzen elő 

(betűnagyság, szín, forma megváltoztatása, 

rajz, kép készítése, tetszőleges változtatása). 

    

Képes az általa használt játékprogramot 

megnevezni 

    

Képes elfogadni a játékprogram 

használatának időtartambeli korlátozását. 

    

Képes különböző típusú játékprogramok 

használatát elsajátítani egyéni szintekhez 

mért nehézségi fokon. 

    

Életvitel és gyakorlati ismeretek:______________ 

Tantárgyi követelmények K J M F 

Ismeri az edényeket, az egyszerű konyhai 

eszközöket. 

    

A takarításhoz és a gondozási munkához az 

eszközöket egyre önállóbban kiválasztja. 

    

Megadott helyiséget önállóan kitakarít.     

Képes a ruhákat színe anyaga, 

szennyezettsége alapján kiválogatni. 

    

Ismeri a vasalás, mosás eszközeit. Néhány 

piktogramot felismer. 

    

Képes tájékozódni az üzletben, segítséggel 

néhány tételt képes vásárolni. 

    

A tanult technikák alapján elemi figurák     
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készítésében részt vesz. 

K: kiválóan megfelelt 

J: jól megfelelt 

M: megfelelt 

F: felzárkóztatásra szorul 
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9. csoport 

Név:_________________________________________  

Magatartás _____________ 

Szorgalom ______________ 

Kommunikáció ______________________ 

Tantárgyi követelmények 

Tudja Részben 

tudja 

Segítséggel tudja Együtt-

működéssel tudja 

Nem 

tudja 

I II I II I II I II I II 

Főfogalom alá tud rendezni.           

Néhány mondatból álló szöveget tud alkotni.           

Ismeri az alapvető udvariassági formákat.           

Tud különbséget tenni az ünnep és a hétköznapok 

között. 

          

Szavakkal meg tudja határozni a berendezési tárgyak 

helyét, berajzolja azokat az alaprajzba. 

          

Elemi szinten tud tájékozódni a térképen.           

Ismeri az iskola épületét, környékét.           

Írásképe rendezett.           

Ismeri személyes adatait.           

Tudja a betűformák közti különbséget.           

Alkalmazza a különböző betűformákat, írásjeleket.           

Egyszerű szavakat elolvasására.           

Tudja, hogy az újságok nézegetése, olvasgatása a 

szabadidő eltöltésének hasznos módja. 

          

Gondolatait ki tudja fejezni.           

Felismeri a feladatlapokon, tankönyvben szereplő rajzos 

instrukciókat, utasításokat. 

          

Figyelni tud egy hosszabb történetre.           

Ki tudja fejezni magát a társadalmi elvárásoknak 

megfelelően, nem tolakodó, bizalmaskodó. 

          

Problémáit megfogalmazza, mer segítséget kérni.           

Számolás – mérés __________________  

Tantárgyi követelmények 

Tudja Részben 

tudja 

Segítséggel 

tudja 

Együtt-

működéssel 

tudja 

Nem 

tudja 

I II I II I II I II I II 

Az iskola területén otthonosan magabiztosan mozog, jól           
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tájékozódik. 

A környező utcákban eligazodik.           

Elsorolja az évszakok, napszakok, hónapok, napok, 

valamint a legfontosabb napszakok neveit. 

          

Ismeri az órát, tud időpontot beállítani az órán. (egész, fél, 

negyed, háromnegyed) 

          

Tudja az időt jól kihasználni, és hasznosan eltölteni.           

Tudja megkülönböztetni a hétköznapok és hétvégék 

napirendjét. 

          

A számokat olvassa és nagyságrend szerint 

megkülönbözteti. 

          

Műveleteket kiszámítja és ellenőrzi az eredményt.           

A számológépbe pontosan beüti a feladatokat, az eredményt 

ellenőrzi. 

          

Különböző tárgyak mennyiségét meg tudja becsülni, 

számlálni. 

          

Ki válassza a megfelelő mérőeszközt és törekszik a mérések 

során az aktív részvételre. 

          

Elemi ismeretei vannak arról, hogy a pénz értéket képvisel.           

Tudja differenciálni a szükséges és luxuscikkeket.           

Környezet és egészségvédelem _______________________ 

 

Tantárgyi követelmények 

Tudja Részben 

tudja 

Segítséggel 

tudja 

Együtt-

működéssel 

tudja 

Nem 

tudja 

I II I II I II I II I II 

Felismeri a fontosabb érzékszerveit.           

Elemi ismeretei vannak a vázrendszer szerepéről.           

Elemi szintű ismeretei vannak az izom elhelyezkedéséről, 

szerepéről. 

          

Elemi szintű ismeretei vannak az egészség megóvásáról.           

Tudja, hogy a fertőző betegségek bizonyos tünetekkel 

járnak. 

          

Tudja, hogy a testi tulajdonságok változása természetes 

dolog. 

          

Tudja, hogy kamaszkorban még nagyobb gondot kell 

fordítani a tisztálkodásra. 

          

Ismeri a legszükségesebb kozmetikumokat és helyesen 

használja azokat. 

          

Észreveszi, ha körme rendezetlen és segítséget kér körme 

levágásához. 
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Felismer néhány haszonnövényt.           

Segítséggel következtetéseket von le az állatok életmódja 

alapján. 

          

Vigyázz környezete élővilágára.           

Tudja, hogy a víz fontos elem, de az áradás pusztító 

hatású. 

          

Tudja, hogy szélnek különböző fokozatai vannak.           

Tudja, hogy a világnak vannak olyan pontjai, ahol 

gyakoriak a földrengések, vulkánok. 

          

Tud a szelektív hulladékgyűjtés szabályairól.           

Vigyáz környezete tisztaságára.           

Tudja, hogyan kell viselkedni az orvosi rendelőkben és a 

kórházban. 

          

Ismeri a balesetveszélyes helyzeteket.           

Felismeri a fontosabb testrészeit.           
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Szakmai előkészítő ismeretek________________  

 

Tantárgyi követelmények 

Tudja Részben 

tudja 

Segítséggel 

tudja 

Együtt-

működéssel 

tudja 

Nem 

tudja 

I II I II I II I II I II 

Kialakult feladattudata, a munkavégzéshez szükséges 

pozitív hozzáállása, a közös munkavégzésre való 

képessége. 

          

Jártas azokban a tevékenységekben, melyek a 

szakmatanulásához szükségesek. 

          

Törekszik a gazdaságos, pontos, esztétikus 

munkavégzésre. 

          

Kialakult az órát és a társait nem zavaró viselkedése, 

motivált feladatvégzése. 

          

Tud együtt működni társaival a közös tevékenységben, 

feladatvégzésben. 

          

Tud segítséget kérni.           

Életvitel és gondozási ismeretek ________________________ 

 

Tantárgyi követelmények 

Tudja Részben 

tudja 

Segítséggel 

tudja 

Együtt-

működéssel 

tudja 

Nem 

tudja 

I II I II I II I II I II 

Tudja az anyagokat vastagságuk, alapanyaguk szerint 

szétválogatni. 

          

Tud harmonikusan színeket válogatni.           

Tudja kiválasztani a gomb felvarrásához szükséges 

anyagokat, eszközöket. 

          

Tud gombot felvarrni.           

Óvatosan, figyelmesen kezeli az eszközöket.           

Baleset esetén azonnal jelezz.           

Tudja értelmezni a piktogramokat.           

Megnevezi a konyhai eszközöket, gépeket.           

Rendeltetés szerint használ néhányat közülük.           

Felismeri a hétköznapi és az ünnepi asztal közti 

különbséget. 

          

Fel tud sorolni ünnepi ételeket.           

A kulturált étkezési szabályokat betartja.           

Tudja, hogy a konyha elhanyagolása betegségek, 

fertőzések forrása lehet. 

          

Észreveszi a tisztítandó dolgokat.           
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Észleli a virágok igényeit, meg tudja locsolni őket.           

Igénye van a tiszta, rendezett környezetre.           

Megnevezi az udvartakarítás eszközeit, szerszámait, 

gépeit, azokat rendeltetésszerűen használja. 

          

Felsorolja a talajművelés sorrendjét.           

Néhány gyomnövényt felismer.           

Igényes a gondozott környezetre.           

A takarításhoz szükséges eszközöket, gépeket, 

tisztítószereket ismeri. 

          

Ismeri a komposztálás fogalmát.           

Felsorolja a kézi mosás sorrendjét.           

Tudja, hogy mi szükséges a mosáshoz, képességeinek 

megfelelően tud programot választani a mosandó 

ruhákhoz, 

          

Tud konyharuhát vasalni.           

Felismeri a cipő tisztításának, ápolásának szükségességét.           

Meg tud nevezni üzletfajtákat.           

Elemi szinten tisztába van a pénz értékével, tudja, hogy a 

pénzt munkáért adják. 

          

Ábrázolás-alakítás _________________ 

 

Tantárgyi követelmények 

Tudja Részben 

tudja 

Segítséggel 

tudja 

Együtt-

működéssel 

tudja 

Nem 

tudja 

I II I II I II I II I II 

Kiválassza a színeket, egyenletesen színez, követi a 

vonalakat. 

          

Önállóan használja a festés eszközeit.           

Ismeri a különböző természetes anyagokat.           

Irányítással különböző tárgyakat készít.           

Irányítással képeket készít.           

Irányítás mellett rendszeresen, kitartóan bekapcsolódik és 

végzi a munkákat. 

          

Ismeri a népszokásokat.           

Megbecsüli társai munkáit.           

Örömöt talál az alkotásaiban.           
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Informatika ____________________  

 

Tantárgyi követelmények 

Tudja Részben 

tudja 

Segítséggel 

tudja 

Együtt-

működéssel 

tudja 

Nem 

tudja 

I II I II I II I II I II 

Tisztában van a számítógép használatával kapcsolatos 

alapvető szabályokkal. 

          

Egyre önállóban kezeli a számítógépet.           

A szövegszerkesztő program segítségével képes betűket, 

számokat gépelni, néhány beállításon változtatni. 

          

Képes rajzos, szöveges alkotások készítésére.           

Képes megfelelő elmozdulásokat előidézni a képernyőn.           

Ismer egy-két jellegzetes jelet, ami a számítógép 

képernyőén megjelenik. 

          

Társadalmi ismeretek és gyakorlatok _______________________ 

 

Tantárgyi követelmények 

Tudja Részben 

tudja 

Segítséggel 

tudja 

Együtt-

működéssel 

tudja 

Nem 

tudja 

I II I II I II I II I II 

Tudja az iskola nevét, címét.           

Tudja, hogy mivel azonosíthatja magát.           

Leírja vagy lemásolja nevét legfontosabb személyi adatait.           

Ismeri a közvetlen rokoni kapcsolatait.           

Ismeri a közeli hozzátartozók adatait (nevek).           

Tapasztalatból tudja mit jelent a bolt, szaküzlet, 

szupermarket, bevásárlóközpont.  

          

Tud vásárolni.           

Ismeri és használja az udvariassági formákat.           

Érti, hogy jegy, bérlet nélkül az utazást büntetik.           

Utazásnál betartja a viselkedési normákat.           

Ismeri a közlekedés fontosabb szabályait.           

Ismeri a gyalogos közlekedés legfontosabb szabályait.           

El tudja mondani, hogy mikor, mit, miért és hogyan 

ünnepelünk. 

          

Külsőségében és tartalmában ismeri ünnepeinket, lelkesen 

készül ezekre. 

          

Ismeri az egyes ünnepekhez kapcsolódó hagyományokat.           

Ismeri a különböző évszakokhoz kapcsolódó kikapcsolási           
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lehetőségeket. 

Törekszik az egészséges életmódra.           

Próbálja megfogalmazni és helyesen azonosítani a külső 

és belső tulajdonságokat. 

          

Törekszik a helyes, kontrollált viselkedésre.           

Érzelmeit megfelelően fejezi ki, tudja kezelni érzelmeit.           

Ismeri az idegenekkel szembeni helyes, udvarias 

viselkedési formákat. 

          

Tud különbséget tenni jó és rossz között.           

Szabályokat betartja.           

Tudja ország, haza, főváros, nagyváros fogalmát.           

Szociális munkatevékenység ____________________  

 

Tantárgyi követelmények 

Tudja Részben 

tudja 

Segítséggel 

tudja 

Együtt-

működéssel 

tudja 

Nem 

tudja 

I II I II I II I II I II 

Ismeri a munka megkezdése előtti higiéniai szabályokat.           

Ismeri az étel készítés főbb lépéseit.           

Ismeri a mosogatás fázisait.           

Tudja, hogy milyen sorrendben kell mosogatni a 

különböző edényeket, evőeszközöket. 

          

Tudja, hogy a konyha veszélyes terület, betartja a 

balesetvédelmi szabályokat. 

          

A takarító eszközöket a tevékenységhez igazodva 

szakszerűen használja. 

          

A tisztítószereket kiválasztja a megfelelő 

munkafolyamathoz. 

          

Sorrendben elvégzi a takarítás műveleteit.           

Észre veszi mikor van szükség napi takarításra.           

Ismeri a mosáshoz szükséges eszközöket, működését.           

Tudja helyes sorrendben elvégezni.           

Képes saját ruháit megfelelő helyre behajtogatni.           

Ismeri a vasalás munkafolyamatát és eszközeit.           

Elvégzi a vasalás munkafolyamatát.           

Kiválogatja az évszaknak megfelelő cipőfajtákat.           

Használja gyakorlatban a cipőápolás eszközeit.           
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Felismeri, ha ruhája javításra szorul.           

Az évszaknak megfelelően végez udvari munkákat.           

Felismeri, hogy a növénygondozást igényel.           

Felismer néhány növényt.           

A különböző munkatevékenységekhez kiválogatja a 

megfelelő eszközöket. 

          

Tud felsorolni dekorációs eszközöket.           

Testnevelés ________________________  

 

Tantárgyi követelmények 

Tudja Részben 

tudja 

Segítséggel 

tudja 

Együtt-

működéssel 

tudja 

Nem 

tudja 

I II I II I II I II I II 

Tud önállóan magasság szerint sorba állni.           

Segítséggel tud irányokat megkülönböztetni.           

Tud követéssel egymás mögött menetelni.           

Szabályok betartásával, viszonylagos önállósággal 

alapmozgások és atlétikai mozgások végrehajtására képes. 

          

Szóbeli utasításokat megérti.           

Egyéni képességek szerint: viselkedési normákat betart.           

Az eszközöket, kézi szereket rendeltetésszerűen használja.           

Utasításokat megérti, feladatokat elvégzi bemutatás 

alapján. 

          

Mozgás- és hallásfigyelmét képes összehangolni.           

Kitartó feladatvégzése.           

Verseny- és csapatjátékokban képességeinek megfelelően 

a szabályok betartásával és az esetleges vereség 

elviselésére való készséggel vesz részt. 

          

Szabályokat megérti és betartja.           

Ének-zene.____________________ 

 

Tantárgyi követelmények 

Tudja Részben 

tudja 

Segítséggel 

tudja 

Együtt-

működéssel 

tudja 

Nem 

tudja 

I II I II I II I II I II 

Együttműködő a daltanulásban.           

Tud a megfelelő ünnepen dalt előadni.           

Felismeri és segítséggel énekli a Himnuszt.           

Felismeri a Szózatot.           
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Érzi az ünnep jelentőségét.           

Segítséggel tud dalokat énekelni önállóan és csoportosan.           

Segítséggel tud lehetőségeihez mérten tiszta dallammal, 

érthető szöveggel énekelni. 

          

Észreveszi a dalokban a hangmagasság-különbségeket és 

azt segítséggel ki is fejezi. 

          

Együttműködéssel tudja a tempót és dinamikát visszaadni.           

Segítséggel tudja a dalokat- mondókákat egyenletesen 

kísérni tapssal, vagy egyéb módon. 

          

Segítséggel tudja a dalok- mondókák ritmusát tapsolni.           

Segítséggel ismeri, használja a ritmushangszereket.           

Segítséggel felidéz dalokat hallás után, képekről, 

játékáról. 

          

Zenét több percen át figyelmesen hallgat, képességeinek 

megfelelő megfigyelési szempontokkal. 

          

Figyelmesen hallgatja különböző korok dalait.           

Van kedvenc zenehallgatási darabja.           

Felismer néhány dallamot, hangszert hallás után.           
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10. csoport 

Név: _______________________________________________  

Magatartás __________________ 

Szorgalom __________________ 

Kommunikáció _____________________ 

 

Tantárgyi követelmények 

Tudja Részben 

tudja 

Segítséggel 

tudja 

Együtt-

működéssel 

tudja 

Nem 

tudja 

I II I II I II I II I II 

Főfogalom alá rendez, képes bővített mondatok alkotására.                                                 

Ismeri az alapvető udvariassági formulákat.           

Meg különbözteti a hétköznapokat és az ünnepnapokat. Átérzi az 

ünnep örömét. 

          

Tudja az iskola környékén milyen tömegközlekedési eszköz jár.           

Ismeri a gyalogos közlekedés veszélyeit.           

Írásképe rendezett.           

Írástempója megfelelő.           

Ismeri személyi adatait.           

Tudja alkalmazni a különböző betűformákat, írásjeleket.           

Képes egyszerű szavak elolvasására.           

Rövid történetet olvas, értelmez.           

Gondolatait kifejezi.           

Ismeri a feladatlapokon, tankönyvben szereplő rajzos instrukciókat.           

Felismeri, hogy az újságok nézegetése, olvasgatása a szabadidő 

eltöltésének hasznos módja. 

          

Hosszabb történetekre figyel.           

Kommunikáció nélkül is felismeri a környezetében élő emberek 

érzelmi állapotát. 

          

Tudja, ismeri a helyes munkahelyi viselkedés alapjait.           

Tisztában van a saját helyzetével, korlátaival.           

Tud segítséget kérni           

A valóságot és kitalált történeteket képes elkülöníteni.           

Tudja, hogy a piktogramok segítséget nyújtanak.           
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Számolás-mérés ___________________  

 

Tantárgyi követelmények 

Tudja Részben 

tudja 

Segítséggel 

tudja 

Együtt-

működéssel 

tudja 

Nem 

tudja 

I II I II I II I II I II 

Az iskola és otthona környékén jól eligazodik.           

Felismeri Magyarország térképét, tud rajta tájékozódni.           

Elemi ismeretei vannak Magyarországról, és az ország, haza 

fogalmáról. 

          

Helyesen használja az időegységeket, időtartam, dátum.           

Érti az időbeliség, időtartamok közti nagyságrendbeli különbségeket. 

tanév, naptári év, tanítási szünet, szünidő, év, évszak, hónap, hét, nap, 

óra, perc, pillanat. 

          

Ismeri az ellentétes műveletek összefüggéseit, plusz és mínusz 

jelentése számolásnál és a mindennapi életben. 

          

Megbízhatóan alkalmazza a számológépet.           

Helyesen válassza ki és alkalmazza a mérőeszközt.           

Tudja a pénz gondos kezelését, megőrzését.           

Felismeri a papírpénzeket címletükről.           

Környezet és egészségvédelem ________________  

 

Tantárgyi követelmények 

Tudja Részben 

tudja 

Segítséggel 

tudja 

Együtt-

működéssel 

tudja 

Nem 

tudja 

I II I II I II I II I II 

Felismeri a fontosabb testrészeit.           

Fel ismeri a fontosabb érzékszerveit, ismeri védelmüket.           

Elemi ismeretei vannak a vázrendszer szerepéről.           

Elemi szintű ismeretei vannak az izom elhelyezkedéséről, 

mozgathatóságáról, szerepéről. 

          

Elemi szintű ismeretei vannak az egészség megóvásáról, 

fontosságáról. 

          

Felismeri a szerveket, szervrendszereket veszélyeztető legfontosabb 

elemeket. 

          

Tudja, hogy a fertőző betegségek bizonyos tünetekkel járhatnak.           

Tudja, hogy a testi tulajdonságok változása természetes dolog.           

Tudja, hogy a menstruáció természetes folyamat és ilyenkor még           
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nagyobb gondot kell fordítani a tisztálkodásra. 

Ismeri a legszükségesebb kozmetikumokat és helyesen használja 

azokat. 

          

Észreveszi ha körme rendezetlen és segítséget kér körme levágásához.           

Elemi szintű ismeretei vannak a helytelen táplálkozásról.           

Felismer néhány fontosabb haszonnövényt.           

Segítséggel következtetéseket von le az állatok életmódja alapján.           

Vigyázz környezete élővilágára.           

Ábrák, képek, kulcsszavak segítségével fel tudja eleveníteni a tavaly 

tanult fogalmakat. 

          

Elemi szintű ismeretei vannak a környezet védelmének fontosságáról.           

Elemi szintű ismeretei vannak a tűz veszélyes mivoltáról.           

Vigyázz környezete tisztaságára.           

Tud helyesen viselkedni az orvosi rendelőkben és a kórházban.           

Ismeri a balesetveszélyes helyzeteket, és tudatosan kerüli azt.           

Bizalommal fordul orvosához.           

Érti és tudja, hogy a gyógyszereket csak felnőtt utasítására, annak 

felügyelete mellett veheti be. 

          

Szakmai előkészítő ismeretek_____________  

 

Tantárgyi követelmények 

Tudja Részben 

tudja 

Segítséggel 

tudja 

Együtt-

működéssel 

tudja 

Nem 

tudja 

I II I II I II I II I II 

Kialakult feladattudata, a munkavégzéshez szükséges pozitív 

hozzáállása, a közös munkavégzésre való képessége. 

          

Jártas azokban a tevékenységekben, melyek a szakmatanulásához 

szükségesek. 

          

Törekszik a gazdaságos, pontos, esztétikus munkavégzésre.           

Kialakult az órát és a társait nem zavaró viselkedése, motivált 

feladatvégzése. 

          

Tud együtt működni társaival a közös tevékenységben, 

feladatvégzésben. 

          

Tud segítséget kérni.           
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Életvitel és gondozási ismeretek_____________   

 

Tantárgyi követelmények 

Tudja Részben 

tudja 

Segítséggel 

tudja 

Együtt-

működéssel 

tudja 

Nem 

tudja 

I II I II I II I II I II 

Tudja az anyagokat vastagságuk, alapanyaguk szerint szétválogatni.           

Öltésfajtákat megkülönböztet.            

Kiválasztja a gomb felvarrásához szükséges eszközöket.           

Gombot tud felvarrni.           

Felismeri a vészhelyzetet.           

Óvatosan, figyelmesen kezeli az eszközöket. Baleset esetén azonnal 

jelezz. 

          

Tudja, hogy a piktogramok segítséget nyújtanak, tudja őket 

értelmezni. 

          

Törekszik a tiszta, pontos munkavégzésre.           

Ismeri az ételmelegítés módjait.           

Tudja, hogy a gyümölcsök, zöldségek feldolgozhatóak.           

Tudja, hogy a konyha elhanyagolása betegségek, fertőzések forrása 

lehet. 

          

Észreveszi a tisztítandó dolgokat.           

Észleli a virágok igényeit, megtudja locsolni őket.           

Igényes a tiszta,rendezett  környezetre.           

Megnevezi az udvartakarítás eszközeit, szerszámait, gépeit. Azokat 

rendeltetésszerűen használja. 

          

Felsorolja a talajművelés sorrendjét. A gyakorlatban egyéni 

képességeinek megfelelően használja az eszközöket. 

          

Ismer néhány növényt.           

Ismeri a takarításhoz szükséges eszközöket, gépeket, tisztítószereket. 

Tud részfolyamatokat elvégezni. 

          

Felsorolja a szelektíven elhelyezhető hulladékokat.           

Ismeri a komposztálás fogalmát.           

Tudja a kézi mosás lépéseit.            

Felismeri a mosás szükségességét, tudja felsorolni az automata 

mosógéppel való mosáshoz szükséges szereket. 
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Képességeinek megfelelően tud programot választani.           

Az évszaknak, alkalomnak megfelelően öltözködik.           

Igénye van az ápolt megjelenésre.           

Tud és mer vasalni.           

Ismeri a cipőápolás eszközeit.           

Üzletfajtákat megnevez.           

Tud különbséget tenni a szükséges és luxuscikkek között.           

Elemi szinten tisztába van a pénz értékével. Tudja, hogy a pénzt munkáért adják.           

Ábrázolás-alakítás_____________  

 

Tantárgyi követelmények 

Tudja Részben 

tudja 

Segítséggel 

tudja 

Együtt-

működéssel 

tudja 

Nem 

tudja 

I II I II I II I II I II 

Ki válassza a színeket, egyenletesen színez, követi a vonalakat.           

Önállóan használja a festés eszközeit.           

Felismeri a különböző természetes anyagokat.           

Irányítással különböző tárgyakat készít.           

Irányítással képeket készít.           

Rendszeresen és kitartóan bekapcsolódik a munkába.           

Örömöt talál az alkotásban.           

Társai munkáit megbecsüli.           

Ismeri a népszokásokat.           

Informatika_____________  

 

Tantárgyi követelmények 

Tudja Részben 

tudja 

Segítséggel 

tudja 

Együtt-

működéssel 

tudja 

Nem 

tudja 

I II I II I II I II I II 

Tisztában van a számítógép használatával kapcsolatos alapvető 

szabályokkal. 

          

Felismeri a legfontosabb programok ikonjait, azokat képes elindítani, 

bezárni. 

          

A szövegszerkesztő program segítségével képes rövid szavakat, 

mondatokat írni. 

          

Képes segítséggel egyszerű számítógépes rajzot készíteni.           
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Vannak ötletei, tervei újabb alkotások készítésében.           

Hiányzó részleteket pótol, megfelelő helyre igazít.           

Képes koordinált egérhasználat, vagy a kurzorbillentyűk segítségével 

játékprogram használatára. 

          

A játék végén tudja újra indítani a programot.           

Társadalmi ismeretek és gyakorlatok __________________ 

 

Tantárgyi követelmények 

Tudja Részben 

tudja 

Segítséggel 

tudja 

Együtt-

működéssel 

tudja 

Nem 

tudja 

I II I II I II I II I II 

Tudja, hogy mivel azonosíthatja magát.           

Tudja az iskola nevét, címét.           

Érti az adatok ismeretének fontosságát, funkcióját.            

Próbálja kitölteni az nyomtatványokat.           

Ismeri közvetlen rokoni kapcsolatait.           

Ismeri a közeli hozzátartozók adatait (nevek, címek).           

Tudja mit hol lehet vásárolni.           

Van fogalma az áruk értékéről.           

Ismeri és használja az udvariassági formákat.           

Személyes tárgyait tartsa számon és vigye magával az utazás során.           

Figyelembe veszi a közlekedéshez szükséges jelzéseket.           

Eltudja mondani, hogy mikor mit, miért és hogyan ünnepelünk.           

Külsőségekben és tartalmában ismeri ünnepeinket, lelkesen készül 

ezekre. 

          

Ismeri a különböző évszakokhoz kapcsolódó kikapcsolódási 

lehetőségeket. 

          

Az egészséges életmódra törekszik.           

Képes nemet mondani a káros szenvedélyekre.           

Reális az önismerete és a helyzetértékelése.           

Helyesen azonosítja a külső és belső tulajdonságokat.           

Érzelmeit megfelelően fejezi ki.           

Tudja kezelni az érzelmeit.           

Zsebpénze ésszerű beosztására törekszik.           
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Tudja, hogy milyen fontos a „szakma” megszerzése.           

Tudja, hogy munkába csak egészségesen mehet.           

Képes megtervezni saját napját.           

Tud a térképen tájékozódni.           

Ismeri lakóhelye nevezetességeit.           

Szociális munkatevékenység_____________  

 

Tantárgyi követelmények 

Tudja Részben 

tudja 

Segítséggel 

tudja 

Együtt-

működéssel 

tudja 

Nem 

tudja 

I II I II I II I II I II 

Ismeri a konyhai gépeket, tudja mire lehet használni őket.           

Ismeri a munka megkezdése előtti higiéniai szabályokat.           

Ismeri az ételkészítés főbb lépéseit.           

Ismeri a mosogatás fázisait. Tudja, hogy milyen sorrendben kell 

mosogatni a különböző edényeket, evőeszközöket. 

          

Tudja, hogy a konyha veszélyes terület, betartja a balesetvédelmi 

szabályokat. 

          

Ki tudja választani a takarító eszközöket a tevékenységhez igazodva, 

szakszerűen használni. 

          

Ki válassza a tisztítószereket a megfelelő munkafolyamathoz.           

Észre veszi mikor van szükség a napi takarításra.           

Ismeri a mosáshoz szükséges eszközöket, működését.           

Tudja a munkafolyamatokat helyes sorrendben elvégezni.           

Ki tudja teríteni saját úszófelszerelését.           

Képes a saját ruháit a megfelelő helyre behajtogatni.           

Ismeri a vasalás munkafolyamatát és eszközeit.           

Évszaknak megfelelően kiválogatja a cipőfajtákat.           

Ismeri a cipőápolás eszközeit.           

Felismeri ha ruhája javításra szorul.           

Elvégzi az évszaknak megfelelő udvari munkákat.           

Felismeri, hogy a növénygondozást igényel.           

Ismeri a különböző munkafolyamatokhoz szükséges szerszámokat, 

eszközöket. 
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Ismeri a különböző anyagfajtákat.           

Elemi ismeretei vannak a környezetvédelmi alapismeretekből.           

Testnevelés _____________ 

 

Tantárgyi követelmények 

Tudja Részben 

tudja 

Segítséggel 

tudja 

Együtt-

működéssel 

tudja 

Nem 

tudja 

I II I II I II I II I II 

Tud vezényszóra sorakozni.           

Segítséggel irányokat megkülönböztet.           

Tud követéssel egymás mögött és mellett menetelni.           

Szabályok betartásával, viszonylagos önállósággal alapmozgások és 

atlétikai mozgások végrehajtására képes egyre nagyobb kitartással. 

          

Szóbeli utasításokat megérti.           

Viselkedési normákat betartja.           

Az eszközöket, kézi szereket rendeltetésszerűen használja.           

Utasításokat megérti, feladatotokat elvégez bemutatás alapján.           

Képes 2-4 ütemű mozgáselemeket összekapcsolni.           

Kitartó a feladatvégzése.           

A megfelelő izomcsoportok képességek szerint fejlődnek.           

Verseny- és csapatjátékokban képességeinek megfelelően a szabályok 

betartásával és az esetleges vereség elviselésére való készséggel vesz 

részt. 

          

Szabályokat megért és betart.           

Ének-zene ____________ 

 

Tantárgyi követelmények 

Tudja Részben 

tudja 

Segítséggel 

tudja 

Együtt-

működéssel 

tudja 

Nem 

tudja 

I II I II I II I II I II 

Együttműködő a daltanulásban.           

Tud a megfelelő ünnepen dalt előadni.           

Felismeri és segítséggel énekli a Himnuszt.           

Felismeri a Szózatot.           

Érzi az ünnep jelentőségét.           

Segítséggel tud dalokat énekelni önállóan és csoportosan.           
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Segítséggel tud lehetőségeihez mérten tiszta dallammal, érthető 

szöveggel énekelni. 

          

Észreveszi a dalokban a hangmagasság-különbségeket és azt 

segítséggel ki is fejezi. 

          

Együttműködéssel tudja a tempót és dinamikát visszaadni.           

Segítséggel tudja a dalokat- mondókákat egyenletesen kísérni tapssal, 

vagy egyéb módon. 

          

Segítséggel tudja a dalok- mondókák ritmusát tapsolni.           

Segítséggel ismeri, használja a ritmushangszereket.           

Segítséggel felidéz dalokat hallás után, képekről, játékáról.           

Zenét több percen át figyelmesen hallgat, képességeinek megfelelő 

megfigyelési szempontokkal. 

          

Figyelmesen hallgatja különböző korok dalait.           

Van kedvenc zenehallgatási darabja.           

Felismer néhány dallamot, hangszert hallás után.           
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11. csoport 

Magatartás: _________________ 

Szorgalom: _________________ 

Olvasás-helyesírás _____________________ 

 

Tantárgyi követelmények 

Tudja Részben

tudja 

Segítséggel 

tudja 

Együtt-

működéssel 

tudja 

Nem 

tudja 

I I

I 

I I

I 

I II I II I II 

Megközelíti a mindennapi társas érintkezésben a társadalmi normákat.           

Tud a különböző beszédhelyzetekhez alkalmazkodni.           

Képes egyszerű rövid szövegek összefoglalására.           

Tud hangos és néma olvasással, viszonylagos folyamatossággal olvasni, 

az olvasottak megértését bizonyítani. 

          

Írása tiszta és olvasható.           

Képességeinek megfelelő írásmódot használ.           

Tud segítséggel kitölteni egyszerű nyomtatványokat.           

Megfelelő szóbeli és írásbeli kifejezőkészsége.           

Ismer néhány tömegkommunikációs formát.           

Képességeinek megfelelően tud értelmezni és véleményt alkotni a kapott 

információkról. 

          

Tud különféle élethelyzeteknek megfelelően kommunikálni.           

Ismeri a napi aktuális eseményeket, arról beszámol és véleményt alkot.           

Számolás – mérés:___________________  

Tantárgyi követelmények Tudja Részben 

tudja 

Segítség-

gel tudja 

Együtt-

működés-

sel tudja 

Nem tudja 

I II I II I II I II I II 

Képességeinek megfelelően kialakult időbeli tájékozódása.           

Tud hosszúságot, tömeget mérni.           

Leolvassa és értelmez a hőmérő (lázmérő) értekeit.           

Képességeinek megfelelően végez elemi műveleteket fejben és 

számológépen. 

          

Tud önállóan tájékozódni környezetében.           

Képes a napját megtervezni, időbeosztást készíteni.           
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Képességeinek mértékében ért a pénz használatához.           

Társadalmi ismeretek és gyakorlatok:___________________ 

Tantárgyi követelmények Tudja Részben 

tudja 

Segítség-

gel  

tudja 

Együtt-

működés-

sel 

tudja 

Nem 

tudja 

I II I II I II I II I II 

Ismeri a személyes adatait és megfelelően használja.           

Rendelkezik általános földrajzi, honismereti, kulturális 

ismeretekkel. 

          

Jártas a közlekedésben.           

Jártas a napi élelmiszervásárlásban.           

Ismeri a közintézményeket, azok szolgáltatásait, tudja kihez és 

hová fordulhat segítségért. 

          

Ismeretei vannak a biztonságos szexuális életről.           

Ismeri és készül az ünnepekre.           

Tudja szabadidejét hasznosan eltölteni.           

Aktívan részt vesz a programokban.           

Tud megfelelően viselkedni baráti, munkatársi, párkapcsolatban.           

Környezet és egészségvédelem:_____________________ 

 

Tantárgyi követelmények 

Tudja Részben 

tudja 

Segítség-

gel tudja 

Együtt-

működés-

sel tudja 

Nem 

tudja 

I II I II I II I II I II 

Észreveszi szervezete betegségre utaló jelzéseit, tudja mi a teendője 

betegség esetén. 

          

Ismeri az egészségügy intézmény rendszerét.           

Ismeri a nemek közötti különbségeket, vonzalmait illő módon fejezi ki.           

Képességeinek megfelelő ismeretei vannak a természet erőiről, az ember 

és a környezet viszonyáról. 

          

Tudja, mit tehet környezetének és annak tisztaságának megóvása 

érdekében. 

          

Életvitel és gondozási ismeretek:_______________________ 

 Tudja Részben 

tudja 

Segítség-

gel tudja 

Együtt-

működés-

Nem tudja 
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Tantárgyi követelmények sel tudja 

I II I II I II I II I II 

Tudja a szocializált viselkedést, és a szabályokat.           

Képes a betegápolással kapcsolatos alapvető segítségnyújtásra, 

gondozása. 

          

Kialakult a házkörüli teendőkben való részvételhez szükséges 

képessége és feladattudata. 

          

Ismeri a pénz szerepét.           

Ének – zene:_______________________ 

 

Tantárgyi követelmények 

Tudja Részben 

tudja 

Segítség-

gel tudja 

Együtt-

működés-

sel tudja 

Nem tudja 

I II I II I II I II I II 

Részt vesz a közös éneklésben, daltanulásban, az iskolai 

rendezvényeken, ünnepségeken. 

          

Helyesen társítsa a dalokat az ünnepekhez.           

Tud képességeihez mérten minél több éneket, dalt énekelni, 

eldúdolni, felismerni. 

          

Tud ritmushangszereket megszólaltatni.           

Hangzás alapján felismeri a leggyakoribb hangszereket.           

Figyelemmel hallgat zenét.           

Felismer klasszikus zeneműveket jellemző részleteiről.           

Vannak kedvenc dalai, dallamai, zeneszerzői.           

Testnevelés:______________________  

 

Tantárgyi követelmények 

Tudja Részben 

tudja 

Segítség-

gel tudja 

Együtt-

működés-

sel tudja 

Nem tudja 

I II I II I II I II I II 

Irányítással utánzó gyakorlatokat végez, törekszik az ütemtartásra.           

Tud térben tájékozódni saját testéhez képest.           

Próbálkozik minél hosszabb idejű labdavezetéssel.           

Tud alsó és felső dobással célba dobni.           

Mind hosszabb időtartamban végez izomerősítő gyakorlatokat.           

Ismeri az általa használt tornaszerek nevét, azokat balesetmentesen 

használni tudja. 
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Aktívan bekapcsolódik a versenyjátékokba, tud csapatához 

alkalmazkodni. 

          

 

 

Szakmai elmélet:________________________ 

Tantárgyi követelmények Tudja Részben 

tudja 

Segítség-

gel tudja 

Együtt-

működés-

sel tudja 

Nem tudja 

I II I II I II I II I II 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

  



Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola Pedagógiai Programja 

 

607 

 

12. csoport 

Magatartás: ________________ 

Szorgalom: _________________ 

Olvasás-helyesírás ____________ 

 

Tantárgyi követelmények 

Tudja Részben 

tudja 

Segítséggel 

tudja 

Együtt-

működés-

sel tudja 

Nem tudja 

I II I II I II I II I II 

Tud különféle élethelyzeteknek megfelelően kommunikálni.           

Tud segítséggel egyszerű nyomtatványt kitölteni.           

Tudja a felnőttekkel szemben illő magatartási normákat.           

Tudja elvégezni pontosan, felelősségteljesen a feladatait.           

Fejlődött az önkifejezés képessége.           

Képes egyszerű rövid szöveg összefoglalására.           

Írása tiszta és olvasható.           

Megfelelő írásmódot használ másolás, tollbamondás, önálló írás 

során. 

          

Tud megfelelően értelmezni és véleményt alkotni.           

Számolás – mérés:_____________ 

 

Tantárgyi követelmények 

Tudja Részben 

tudja 

Segítséggel 

tudja 

Együtt-

működés-

sel tudja 

Nem tudja 

I II I II I II I II I II 

Megfelelő mértékben kialakult időbeli tájékozódása.           

Tud tájékozódni önállóan környezetében.           

Tudja használni a mérési ismereteit hosszúság és tömeg 

mérésére. 

          

Egyszerű számtani műveleteket végez fejben és számológépen.           

Tudja a pénzhasználatát.           

Társadalmi ismeretek és gyakorlatok:______________ 

 

Tantárgyi követelmények 

Tudja Részben 

tudja 

Segítséggel 

tudja 

Együtt-

működéssel 

tudja 

Nem tudja 

I II I II I II I II I II 

Tudja fontosabb személyi adatait.           

Reális elképzelése van jövőbeli életéről, lehetőségeiről.           
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Tud segítséget kérni.           

Talál elfoglaltságot magának nem unatkozik.           

Ismeri az ünnepeket és megfelelően készül rá.           

Környezetében előforduló munkákban kiveszi a részét.           

Közösségi ember, baráti, munkatársi, párkapcsolatiban 

megfelelően viselkedik. 

          

Környezet és egészségvédelem:________________ 

 

Tantárgyi követelmények 

Tudja Részben 

tudja 

Segítséggel 

tudja 

Együtt-

működés-

sel tudja 

Nem tudja 

I II I II I II I II I II 

Egyéni szintjéhez mérten vannak önálló egészségügyi ismeretei, 

szükség esetén azokat alkalmazza. 

          

Észreveszi teste betegségre utaló jelzéseit, tudja, hogy orvoshoz 

kell fordulnia. 

          

Ismeri a nemek közötti különbséget, vonzalmait illő módon fejezi 

ki. 

          

Igénye van az egészséges életmódra.           

Igénye van a környezetével való törődésre.           

Tudja, hogyan óvjuk meg környezetünket, van fogalma a 

környezetvédelemről. 

          

Életvitel és gondozási ismeretek:_______________ 

Tantárgyi követelmények Tudja Részben 

tudja 

Segítséggel 

tudja 

Együtt-

működés-

sel tudja 

Nem tudja 

I II I II I II I II I II 

A tanult viselkedési normákat betartja.           

Tud betegség esetén segíteni önmagán és a környezetében 

élőknek is elemi szinten. 

          

Segít a házkörüli munkákban.           

Tud képességeinek megfelelő mértékben vásárolni.           
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Ének – zene:_____________ 

Tantárgyi követelmények Tudja Részben 

tudja 

Segítséggel 

tudja 

Együtt-

működés-

sel tudja 

Nem tudja 

I II I II I II I II I II 

Részt vesz a közös éneklésben, daltanulásban, rendezvények, 

ünnepségek zenei programjaiban. 

          

Tud képességeihez mérten minél több dalt, éneket énekelni, 

eldúdolni, felismerni. 

          

Tud ritmushangszereket megszólaltatni.           

Tud egyszerű ritmusokat visszatapsolni.           

Hangzás alapján felismeri a leggyakoribb hangszereket.           

Figyelemmel hallgat zenét.           

Vannak kedvenc dalai, dallamai.           

Testnevelés:_________________  

 

Tantárgyi követelmények 

Tudja Részben 

tudja 

Segítséggel 

tudja 

Együtt-

működéssel 

tudja 

Nem tudja 

I II I II I II I II I II 

Irányítással végez összetett utánzó gyakorlatokat, törekszik az 

ütemtartásra. 

          

Próbálkozik a mind hosszabb labdavezetéssel.           

Tud alsó és felső dobással célba dobni.           

Izomerősítő gyakorlatokat végez egyre hosszabb időtartamban.           

Ismeri az általa használt tornaszerek nevét, azokat 

balesetmentesen használja. 

          

A versenyjátékokba aktívan bekapcsolódik, tud alkalmazkodni 

csapatához. 

          

Őszintén örül sikereinek.           

Szakmai elmélet:_______________ 

Tantárgyi követelmények Tudja Részben 

tudja 

Segítséggel 

tudja 

Együtt-

működéssel 

tudja 

Nem tudja 

I II I II I II I II I II 
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19.5 Értékelési szempontok az autista tanulók esetén  

19.5.1 Tanulásban akadályozott autista tanulók értékelése 

Autista 1. osztály 

Tanulásban akadályozott tagozaton tanuló autista gyermekek 1. osztályos követelménye azonos, 2. 

évfolyamtól válik el A vagy B verzióra, a gyermek 1. évfolyamon nyújtott teljesítménye alapján. 

Olvasás-írás 

Nyelvi értés 

Nevét hallva oda fordul – nem fordul oda. 

Ismert helyzetben 3 tanult, egyszerű, egylépéses instrukciókat megért – gesztusokkal kísérve megért – nem 

ért meg.  

Megnevezés után hat különféle színű tárgy közül a megfelelőt önállóan – irányítással - nem adja oda. 

„Ki ez?”, Mi ez?”, „Mit csinál?” kérdéseket megérti - nem érti. 

Főbb testrészeit ismeri - nem ismeri. 

Nyelvi kifejezés  

Ismert tárgyakat, személyeket, cselekvéseket tőmondatban – egy szóval – nem nevez meg.  

Képről önállóan – kérdések segítségével – egy szóval mesél. 

Tanult helyzetben elemi szükségleteit jelzi – nem jelzi. 

Elutasításkor a „nem” kifejezést használja – nem használja.  

Köszönés fogadása, visszaköszönés önállóan- figyelmeztetésre. 

Olvasás megalapozása 

Képet képpel önállóan – segítséggel – nem egyeztet. 

Azonosságot, különbséget önállóan – segítséggel – nem ismer fel.  

Forma vagy nagyság szerint azonos csoportba tartozó tárgyakat, ábrákat válogat 1 szempont szerint kétfelé 

önállóan- kis- sok segítséggel. 

Vonalvezetési gyakorlat, iránymozgás, íráskészség megalapozása 

Ceruzafogása kialakulóban – helyes – megközelítőleg- helytelen. 

Függőleges és vízszintes vonalakat pontosan – pontatlanul átír.  

Függőleges és vízszintes vonalakat másol - nem másol. 

Szaggatott vonalakat, pöttyöket, formákat pontosan – megközelítőleg - pontatlanul átír. 

Számolás-mérés 

4-5 lépésből álló tevékenységet folyamatábrán önállóan - segítséggel - nem követ. 

Szín, forma, nagyság szerint önállóan - segítséggel - nem válogat.  

Megadott szempont szerint önállóan - segítséggel - nem rak sorrendbe. 

Megadott szempont szerint önállóan - segítséggel - nem párosít.  

Környezetismeret 

Közvetlen környezetében előforduló tárgyak nevét, helyét, funkcióját ismeri – nem ismeri.  
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Bal és jobb oldalt elkülönít - nem különíti el. 

Időjárás elemeivel és változásaival kapcsolatos megfigyeléseiben együttműködő - nem.  

Az osztály szokás- és szabályrendszerét ismeri – nem ismeri. Az alkalmazott szabályokat önállóan – 

figyelmeztetésre – nem tartja be.  

Napirendi kártyát, alternatív kommunikációs eszközt önállóan – segítséggel használ. 

Önkiszolgálás 

Saját ruhadarabjait felismeri – nem ismeri fel. 

Önállóan - segítséggel öltözik, vetkőzik.  

Személyes higiéniával kapcsolatos teendőket önállóan – irányítás mellett – segítséggel végez. 

Segítséget tud kérni – nem tud kérni. 

Előre elkészített eszközökkel önmagának megterít – segítséggel- nem. 

Maga után az asztalt leszedi- segítséggel- nem. 

A csoport étkezési ideje alatt az asztalnál ül- nem mindig. 

Az evőeszközöket (kanál) megfelelően - segítséggel – helytelenül használja. 

Ábrázolás – alakítás 

Különböző építőelemek adekvát használatára képes – nem képes. 

Alakító tevékenységekben együttműködéssel részt vesz – nem vesz részt. 

Színezésnél papírhatárt tartani képes – nem képes. Vonalhatár betartására törekszik – nem törekszik. 

Nagy méretű gyöngyök felfűzése damilra- tud- nem tud.  

Az ujjak kontrollált használatára, és a két kéz összehangolt mozgatására képes- nem. 

Ének zene 

Tanórán együttműködő – nem együttműködő. 

Mozgás önállóan – segítséggel – nem utánoz. 

Közös éneklésbe bekapcsolódik – nem kapcsolódik be.  

Zenehallgatás közben figyelmét a zenére irányítani képes – nem képes. 

Mozgásnevelés 

Órai tevékenysége aktív- biztatásra aktív- változó- passzív- rendbontó. Utasításokat megért és 

követ – többnyire megért – figyelmen kívül hagy. 

Mozgása harmonikus- megfelelő- fejlesztésre szorul. 

Csapatjátékokban együttműködően –szívesen –közömbösen -nem szívesen -egyáltalán nem vesz részt. 

A gyakorlatokat könnyen -kevés segítséggel -sok segítséggel – késztetésre sem sajátítja el. 

Labdakezelése kiemelkedő –biztos –megfelelő –bizonytalan. 

Játékra nevelés 

Különböző cselekvéseket zajkeltő játékoknál utánoz- segítséggel- nem. 

Tárgyakat kapcsolatba hoz egymással- tudja- segítséggel- nem. 

Képes lottó, képes dominó, forma puzzle, 2 felé vágott képek összerakása, memória kártyák használata 

tudja- segítséggel- nem. 

Kontaktusfejlesztő játékokban együttműködik- nem. 
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Autista 2. osztály/A verzió 

Olvasás-írás előkészítése 

Nyelvi értés 

Élethelyzetekhez kapcsolódó, tárggyal bővített tanult instrukciókat önállóan megért – segítséggel – nem ért 

meg. 

Két tárgy közül, tulajdonság alapján önállóan kiválaszt – segítséggel – nem választ ki. 

Egyes és többes szám közti különbséget önállóan felismeri és alkalmazza – segítséggel ismeri fel és 

alkalmazza – nem ismeri fel és nem is alkalmazza. 

Nyelvi kifejezés  

Kétszavas mondatokkal elemi szükségleteit és kívánságait kifejezi – segítséggel fejezi ki – nem fejezi ki. 

Tőmondatot élethelyzet vagy kép alapján alkot – segítséggel alkot – nem alkot. 

Környezetismeret tantárgyban megtanult fogalmakat használja – nem használja. 

Visszaköszönni tud – segítséggel tud – nem tud. 

Olvasás megalapozása 

Szóképeket rajz segítségével elolvas – segítséggel olvassa el – nem olvassa el. 

Két- három szavas mondatokat fénykép és raj segítségével elolvas – segítséggel olvassa el – nem olvassa el. 

Vonalvezetési gyakorlat, iránymozgás, íráskészség megalapozása 

Ceruzafogása kialakulóban – helyes – helytelen. 

Függőleges és vízszintes vonalakat pontosan – pontatlanul másol.  

Vonalelemeket átír – nem ír át – másol – nem másol. 

Munkáját füzetben balról jobbra tudja - nem tudja végezni. 

A vonalhatárt és a margót be tudja tartani – olykor nem tartja be – nem tarja. 

Az asztalon a ceruzát fogó kezével támaszkodik – nem támaszkodik. 

Az asztalon a kezével a papírt rögzíti – nem rögzíti. 

Számolás mérés előkészítése 

Gondolkodás 

Szín, forma, nagyság szerint önállóan - segítséggel - nem válogat.  

Megadott szempont szerint önállóan - segítséggel - nem rak sorrendbe. 

Megadott szempont szerint önállóan - segítséggel - nem párosít.  

Kicsi-nagy, hosszú-rövid fogalmát ismeri – nem ismeri. 

Geometriai formákat térben és síkban egyeztet – segítséggel – nem egyeztet. 

Személyével kapcsolatos állítások igazságértékét megállapítja – nem tudja megállapítani. 

Algebra 

„Egy” és „több” fogalmát elkülöníti – tárgyak segítségével tudja elkülöníteni – nem tudja elkülöníteni. 

3-as (5-ös) számkörben tárgyakat számlálni tud – segítséggel – nem tud. 

Számjegyet mennyiséggel egyeztetni tud – segítséggel – nem tud. 

Számjegyeket 3-ig (5-ig) felismer – nem ismer fel. 
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Mérés 

Hosszúság szerint tárgyakat tud – nem tud válogatni. 

Két tárgy közül a telit és az üreset kiválasztja – nem választja ki. 

Homokóra vagy tojásfőző óra segítségével a tevékenység végét érzékeli – nem érzékeli. 

Sorozatok 

6-8 lépésből álló tevékenységet követ – segítséggel – nem követ. 

1 szempont 2 változó, 2 szempont 1 változó alapján sort alkotni tud – nem tud. 

Geometria 

Tárgyakat alak és forma szerint egyeztetni tud – segítséggel – nem tud. 

Tárgyakat alak és forma szerint válogatni tud – segítséggel – nem tud. 

Egyenes és görbe vonalakat felismerni tud – segítséggel – nem tud. 

Egyenes és görbe vonalakat másolni tud – segítséggel – nem tud. 

Egyenes és görbe vonalakat a fogalmat használni tud – segítséggel – nem tud. 

Környezetismeret 

Sima és érdes felületet megkülönböztet – nem különböztet meg. 

Közlekedési eszközöket felismer – nem ismer fel, megnevez – nem nevez meg. 

A tárgyak részeit (rész-egész viszonyban) felismer – nem ismer fel. 

Az időjárás jelenségeit megfogalmazza – nem fogalmazza meg. 

Főbb testrészeit megmutatja –segítséggel mutatja meg - nem mutatja meg. 

Nevét tudja – segítséggel – nem tudja. 

Életkorát tudja – segítséggel – nem tudja. 

Lakcímét tudja – segítséggel – nem tudja. 

Családtagjainak nevét tudja – segítséggel – nem tudja. 

Játékra nevelés 

Fakockával és legóval függőleges és vízszintes irányba építeni tud – irányítással – segítséggel – nem tud. 

Kirakót, képes lottót, dominót összerakni tud – segítséggel – nem tud. 

Játékszabályokat betart – nem tart be. 

Játékok közül szabadon választani és spontán játszani tud – nem tud. 

Szabadtéri játékokat rendeltetésszerűen - helytelenül használja. 

Önkiszolgálás 

Saját ruhadarabjait felismeri – nem ismeri fel. 

Önállóan - segítséggel öltözik, vetkőzik.  

Gombolni önállóan – segítséggel – nem tud. 

Tépőzárat használni önállóan – segítséggel – nem tud. 

Fűzni-kikötni önállóan – segítséggel – nem tud. 

Személyes higiéniával kapcsolatos teendőket önállóan – irányítás mellett – segítséggel végez. 

Napos teendőket ellát – nem lát el. 

Az evőeszközöket megfelelően - segítséggel – helytelenül használja. 

Ábrázolás – alakítás 
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Különböző anyagokból önállóan – segítséggel – minta alapján - nem alakít ki formát. 

Különböző építőelemek adekvát használatára képes – nem képes. 

Alakító tevékenységekben együttműködéssel részt vesz – nem vesz részt. 

A szükséges eszközöket tudja – segítséggel - nem tudja kiválasztani és megfelelően használni. 

Színezésnél papírhatárt tartani képes – nem képes.  

Vonalhatár betartására törekszik – nem törekszik.  

Ének zene 

Tanórán együttműködő – változó - nem együttműködő. 

Mozgást önállóan – segítséggel – nem utánoz. 

Közös éneklésbe bekapcsolódik – nem kapcsolódik be.  

Zenehallgatás közben figyelmét a zenére irányítani képes – nem képes. 

Mozgásnevelés 

Órai tevékenysége aktív- biztatásra aktív- változó - passzív- rendbontó. 

Utasításokat megért és követ – többnyire megért – figyelmen kívül hagy. 

Mozgása harmonikus- megfelelő- fejlesztésre szorul. 

Csapatjátékokban együttműködően – szívesen – közömbösen - nem szívesen - egyáltalán nem vesz részt. 

A gyakorlatokat könnyen - kevés segítséggel - sok segítséggel – segítséggel, késztetésre sem sajátítja el. 

Labdakezelése kiemelkedő – biztos – megfelelő – bizonytalan. 

Alapgyakorlatokat, elemi szabadgyakorlatokat, helyzetváltoztatásokat önállóan – kevés segítséggel - sok 

segítséggel – nem hajt végre. 

Autista 2. osztály B/Verzió 

Olvasás- írás előkészítése 

Formaegyeztetés (háromszög, kör, négyzet): tudja - segítséggel. 

Forma vagy nagyság szerint azonos csoportba tartozó tárgyak, ábrák válogatása 1 szempont szerint kétfelé: 

tudja - segítséggel. 

Tárgyat egyeztetni fényképpel: tud - segítséggel. 

Tárgyat egyeztetni rajzzal: tud - segítséggel. 

Egyeztetni fényképet fényképpel: tud - segítséggel. 

Egyeztetni rajzot rajzzal: tud - segítséggel. 

Számolás-mérés előkészítése 

Formákat: egyeztet - néha téved. 

Mindennapi használati tárgyak képeinek egyeztetése: tudja - nem. 

Fénykép egyeztetése rajzzal: tudja - segítséggel. 

Színes rajz egyeztetése fekete rajzzal: tudja - segítséggel. 

Azonos csoportba tartozó tárgyak szín szerinti válogatása többfelé: tudja - segítséggel. 

Azonos csoportba tartozó tárgyak forma szerinti válogatása többfelé: tudja - segítséggel. 

3-as számkörben számjegyeket: felismer - nem mind. 

3-as számkörben tárgyak számlálása: tudja - nem. 

3-as számkörben számjegy-mennyiséget: egyeztet - nem egyeztet 

4-5 lépésből álló tevékenységet folyamatábrán: követ - kis segítséggel - nem követ. 
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Minta alapján sort alkotni 1 szempont szerint, 2 változóval: tud - kis segítséggel - nem tud.  

Környezetismeret 

A foglalkozásokon: részt vesz – alkalmanként - nem vesz részt. 

A mindennapi életben előforduló tárgyak, használatuk (étkezés): ismeri - nem mindet - néhányat. 

Az időjárás jelenségeinek megfigyelése, megtapasztalása: együttműködik - nem mindig. 

Saját és szűkebb családja tagjait fényképen: biztosan felismeri - bizonytalan 

Saját nevét, szülők nevét: tudja – részben - nem tudja. 

Főbb testrészeket: ismeri - részben. 

Zárt területen a pedagógus kérésére álljon meg, menjen oda, maradjon ott vagy haladjon a felnőtt mellett: 

együttműködik - nem mindig - néha. 

Ábrázolás - alakítás 

Konstrukciós elemeket szétszedni, összerakni: tud - kis segítséggel - nem tud. 

Varrás előlyukasztott kartonlapon: önállóan - kis segítséggel - sok segítséggel. 

Fűzőtábla fűzése egy sorban: önállóan - kis segítséggel - sok segítséggel. 

Nagyméretű gyöngyöt damilra fűzni: tud - kis segítséggel - nem tud. 

Ruhaszárító csipeszt szilárd alapra: felrak - kis segítséggel - nem tudja. 

Papírcsík tépése: önállóan - kis segítséggel - sok segítséggel. 

Papír félbehajtása és átló mentén: pontos - megközelítően pontos - pontatlan. 

Ceruzafogás: helyes - nem mindig helyes - helytelen. 

Színezés: vonalhatárt tart – megközelítően - nem. 

Függőleges és vízszintes folyamatos, szaggatott és pöttyözött vonalak átírása: pontos - megközelítően pontos 

- pontatlan. 

Festés nagy felületen, kikevert festékkel: önállóan – kis - sok segítséggel. 

Mozgásnevelés 

Egyszerű utasításokra adekvát cselekvések végrehajtása: tudja – részben - nem tudja. 

Szökdelés trambulinon: tudja - segítséggel tudja. 

Tárgyak megkerülése járás közben: tudja - segítséggel tudja. 

Alapállás, hason fekvés, hanyatt fekvés: tudja - segítséggel. 

Egyensúlyozó járás vonalon: tudja - segítséggel. 

Álló labdát elrúgni álló helyzetből: tud - segítséggel tud. 

Mozgásnevelésen: együttműködik - nem mindig - nem. 

Az egyénre szabott segítséget: elfogadja - nem mindig – nem. 

Önkiszolgálás 

Étkezés kanállal, segítséggel villával, italtöltés: önállóan - segítséggel. 

Kenyér kenéséhez, használja a kést: önállóan - kis-sok segítséggel. 

Előkészített eszközökkel önmagának terítsen meg, az étkezés befejezésekor pakoljon el: önállóan - 

segítséggel. 

Saját ételének, italának elkészítése, ha a hozzávalók az asztalra vannak készítve (szalámi kenyérre 

helyezése, banán héjának eltávolítása, stb.): önállóan – kis - sok segítséggel. 

A csoport étkezésének ideje alatt az asztalnál ül: igen - néha nem. 

Saját ruhadarabjait: felismeri - nem ismeri fel. 

Segítséggel a sorrendben előkészített ruháit felveszi, leveszi: tudja – kis - sok segítséggel. 
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Gombolás, tépőzár, zipzár használata, cipő le/felvétele: önállóan - segítséggel. 

WC és WC-papír használata: önállóan - segítséggel. 

Ének- zene 

A foglalkozásokon: részt vesz - nem minden alkalommal. 

Az órán: együttműködik - nem. 

A testi közelséget, testkontaktust: elfogadja - elutasítja. 

Szabályokhoz: alkalmazkodik - nem. 

Játékra nevelés 

Építés kockával, legóval függőleges és vízszintes irányba (torony, vonat): tud – kis - sok segítséggel. 

Tárgyak válogatása segítséggel 2 szempont szerint: tud – kis - sok segítséggel. 

2-3 felé vágott kép összerakása: önállóan – kis - sok segítséggel. 

Képes lottó, képes dominó, képek egyeztetése: önállóan – kis - sok segítséggel. 

Gyöngyfűzés irányítással 2szempont szerint: önállóan – kis - sok segítséggel. 

Hiányok felismerése: önállóan – kis - sok segítséggel. 

Karikadobáló, kugli játékszabályok betartásával: betartja - nem mindig - nem. 

Autista 3. osztály/A verzió 

Olvasás –írás elemei 

Nyelvi értés 

Élethelyzetekhez kapcsolódó helyhatározóval bővített kérdéseket: érti - bizonytalan- nem érti. 

Birtokos személyjellel ellátott szavakat: értelmez - bizonytalan- nem értelmezi. 

Milyen? kérdést: értelmez – bizonytalan - nem értelmezi. 

Mennyi? kérdést, tőszámneveket: értelmezi - bizonytalan- nem értelmezi. 

Nyelvi kifejezés  

Kéréskor, segítség kérésekor tárgyas szerkezetet: használ- rávezetéssel - nem használ. 

Többes számot: használ – rávezetéssel - nem használ. 

Felszólító módot: használ – rávezetéssel - nem használ. 

Milyen? kérdésre a tárgyak látható tulajdonságaira vonatkozó mellékneveket: használja – segítséggel - nem 

használja. 

Helyesírás 

Magán és mássalhangzók időtartamát: jelöli - kevés hibával - sok hibával. 

Olvasás - szövegértés 

Olvasott szavakat, mondatokat rajzzal: egyezteti - kevés hibával - sok hibával. 

Kép, rajz alá mondat szóképeit sorba rendezi: önállóan - kevés segítséggel - sok segítséggel. 

Kép, rajz tartalmához 4-5 szókép közül a 2-3 megfelelőt kiválasztja: önállóan - kis segítséggel - sok 

segítséggel. 

Szavakat, egyszerű mondatokat: olvas - kevés hibával - sok hibával - nem olvas. 

Egy mondatos utasítás, kérdés alapján feladatot old meg: önállóan - kis segítséggel - sok segítséggel - nem 

tudja. 

Néma olvasás alapján feladatot végez: önállóan - kis segítséggel - sok segítséggel - nem tudja. 



Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola Pedagógiai Programja 

 

617 

 

Íráselemek tanítása 

Vonal és betűelemeket: másol – néhányat - nem másol. 

Betűelemeket vonalközbe: másol - nem másol. 

Rajzos képsoron azonos irányba néző ábrákat: bejelöl - hibásan jelöli. 

Számolás-mérés elemei 

Tárgyakat és élőlényeket magasság szempontjából összehasonlít: hibátlanul - kis hibával - sokat téved. 

Környezetével kapcsolatos állítások igazságértékét: jól ítéli meg - kevés hibával - sokat téved. 

Tárgyak halmazát sok-kevés, több - kevesebb, ugyanannyi: meghatározza szóban - előfordulnak tévedések - 

sokat téved. 

Relációs jeleket: ismeri - kevés hibával alkalmazza - sokat téveszt. 

10-es számkörben számjegyet mennyiséggel: egyeztet - keveset téved - sokat téved. 

10-ig számjegyeket ír: hibátlanul - kis hibával - nem tudja. 

10-es számkörben: összead – kis hibával - sok hibával - nem tud. 

10-es számkörben kivonást végez: hibátlanul - kis hibával - sok hibával - nem tud. 

10-es számkörben a jutalomra beváltható pénzérmék mennyiségét: követi - kis segítséggel - nem tudja 

követni. 

Tárgyak hosszúságát adott mértékegységhez viszonyítani: tudja - kis hibával - nem tudja. 

Könnyű - nehéz tárgyakat összehasonlítani tapasztalati úton: tud - nem tud. 

Pohárba megadott jelig vizet tölteni: tud - nem tud. 

Analóg órán egész órát: felismer – segítséggel - nem ismeri fel. 

Gömb, kocka, téglatestet használati tárgyak körében: felismeri – téveszt - nem ismeri fel. 

Környezetismeret 

Megadott szempont szerint, ismert tárgy jellemzőit felsorolni: tudja - kis segítséggel - sok segítséggel. 

Időjárásra vonatkozó megállapítások közül a megfelelőt kiválasztani: tudja - kis hibával - sok hibával. 

Napszakokat: ismeri - párat ismer. 

Külsejét jellemezni: tudja - nem tudja. 

Növények, állatok témakörben csoportosítani: tud - kis segítséggel - sok segítséggel. 

Érzékelés témakörben ismeretei: pontosak - hiányosak. 

Önkiszolgálás  

A kést, villát: megfelelően - segítséggel – helytelenül használja. 

Szalvétát: rutinszerűen – figyelmeztetésre használ. 

Terítés napi étkezéshez: önállóan - kis – sok segítséggel. 

Adott terület felseprése: önállóan - segítséggel. 

Előrajzolt forma fércöltéssel varrása: önállóan – kis - sok segítséggel. 

Ábrázolás-alakítás 

Egyszerű tárgyak készítése: önállóan – kis - sok segítséggel. 

Apró gyöngy fűzése damilra: tud - nem tud. 

A4-es papír négybe hajtása, borítékba helyezése: pontos - megközelítőleg - pontatlan. 

Szögletes forma vágása: pontos – megközelítőleg - pontatlan. 

Csipeszt használni: tud - nem tud. 
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Ének-zene  

Tanórán együttműködő – nem együttműködő. 

Mozgás önállóan – segítséggel – nem utánoz. 

Közös éneklésbe bekapcsolódik – nem kapcsolódik be.  

Zenehallgatás közben figyelmét a zenére irányítani képes – nem képes. 

Mozgásnevelés 

Órai tevékenysége aktív - biztatásra aktív – változó – passzív - rendbontó. 

Utasításokat megért és követ – többnyire megért – figyelmen kívül hagy. 

Mozgása harmonikus – megfelelő - fejlesztésre szorul. 

Csapatjátékokban együttműködően – szívesen – közömbösen - nem szívesen - egyáltalán nem vesz részt. 

A gyakorlatokat könnyen - kevés segítséggel - sok segítséggel – segítséggel, késztetésre sem sajátítja el. 

Labdakezelése kiemelkedő – biztos – megfelelő – bizonytalan. 

Informatika 

Szövegkurzort monitoron felismer - nem ismeri, követi - nem követi. 

"Caps lock" és "Enter" billentyűk funkcióját ismeri - nem ismeri – azokat megfelelően - nem megfelelően 

használja. 

Tanult szóképeket egymás alá másol – segítséggel - nem. 

Legalább 1 egyszerű játék programot használ – segítséggel - nem. 

Játékra nevelés 

Kockával, legóval épít: önállóan - irányítással - segítséggel. 

Mozaikkirakással, sorritmust balról jobbra: önállóan – irányítással - segítséggel. 

Tárgyakat több szempont szerint: válogat- segítséggel. 

3-4 részre vágott képet összerak: önállóan- segítséggel. 

Képes lottó, képes dominó, puzzle kirakása: önállóan- segítséggel. 

Társasjátékokat játszani tud- segítséggel. 

Autista 3. osztály/B verzió 

Olvasás- írás elemei 

Gyakran használt, kézbe vehető tárgyakon, tárgyak fényképén, rajzokon lévő szóképeket: felismer - 

segítséget igényel - nem ismer fel. 

2 szavas mondatokat- tárgyak, napirendi kártyák neve, kommunikációs kártyák kérései: felismer - segítséget 

igényel - nem ismer fel. 

Egyeztetni tárgyat fényképpel: tud - kis segítséggel - nem tud. 

Egyeztetni tárgyat rajzzal: tud - kis segítséggel - nem tud. 

Számolás-mérés elemei 

Azonos, csak méretükben különböző tárgyakat nagyság szempontjából egymáshoz viszonyítani, válogatni 

tud - kis segítséggel - nem tud. 

3-as számkörben minta alapján számjegyet, számjeggyel egyeztetni: tud - nem tud. 
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3-as számkörben minta után számjegyet tárggyal: egyeztet - nem egyeztet 

3-as számkörben minta után számjegyeket tárgyképpel: egyeztet - nem egyeztet 

5-6 lépésből álló tevékenységet folyamatábrán: követ - kis segítséggel - nem követ. 

Minta alapján sort alkotni 1 szempont szerint, 2 változóval: tud - kis segítséggel - nem tud. 

Képes vagy tárgyas minta alapján sort alkotni 1 szempont szerint, 3 változóval: tud - kis segítséggel - nem 

tud. 

Környezetismeret 

A foglalkozásokon: részt vesz – alkalmanként - nem vesz részt. 

Berendezési tárgyakat (konyha, fürdőszoba, szoba): ismeri –téveszti - nem ismeri. 

Fej részeit magán és máson: megmutat – téveszt - nem mutat. 

Tanárait, osztálytársait, tágabb családja tagjait fényképen: biztosan felismeri - bizonytalan 

Osztálytársak, tanárok, nagyszülők nevét: tudja – részben - nem tudja. 

Tevékenységeket és a hozzá tartozó eszközöket: egyeztet - nem egyeztet. 

Közlekedésnél- adott hosszúságú útszakaszon pedagógus mellett haladni, kérésre megállni: tud – 

alkalmanként - nem tud. 

Segítséggel egyszerű megfigyeléseket végez a közvetlen környezetében előforduló növényekről, állatokról 

és az időjárásról: együttműködik – alkalmanként - nem 

Informatika 

Rajzoló programot használva az általa mozgatott „egér” és a képernyőn megjelenő ábra összefüggéseit: érti - 

nem érti. 

Játék programokban is az egérkurzort követni. tudja - nem tudja. 

Ábrázolás - alakítás  

Konstrukciós elemeket szétszedni, összerakni: tud - kis segítséggel - nem tud. 

Varrás előlyukasztott kartonlapon: önállóan - kis segítséggel - sok segítséggel. 

Fűzőtábla fűzése: önállóan - kis segítséggel - sok segítséggel. 

Nagyméretű gemkapcsot illeszteni kartonra: tud - kis segítséggel - nem tud. 

Nagyméretű gyöngyöt damilra fűzni: tud - kis segítséggel - nem tud. 

Ruhaszárító csipeszt kartonra: felrak - kis segítséggel - nem tudja. 

Papírcsík tépése, vágása: önállóan - kis segítséggel - sok segítséggel. 

Papír félbehajtása és átló mentén: pontos - megközelítően pontos - pontatlan. 

Ceruzafogás: helyes - nem mindig helyes - helytelen. 

Függőleges és vízszintes folyamatos, szaggatott és pöttyözött vonalak átírása. Formák átrajzolása: pontos - 

megközelítően pontos - pontatlan. 

Festés nagy felületen, két kikevert színnel, külön ecsettel: önállóan – kis - sok segítséggel. 

Mozgásnevelés 

Mászni bordásfalon fokonként utánlépéssel: tudja - nem tudja. 

Szökdelés páros lábbal talajon: tudja - nem tudja. 

Lépcsőjárás fokonként felfelé kapaszkodással, folyamatosan, lefelé utánlépéssel: tudja - nem tudja. 

Labdát gurítani társnak (oda-vissza) ülő helyzetben: tudja - nem tudja. 

Mozgásnevelésen: együttműködik- nem mindig - nem. 

Az egyénre szabott segítséget: elfogadja - nem mindig – nem. 

Önkiszolgálás  
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Étkezés kanállal, villával, italtöltés: önállóan - segítséggel. 

Kenyér kenése, étel kimerése: önállóan – kis - sok segítséggel. 

Saját ruhadarabjait: felismeri - nem ismeri fel. 

Gombolás, zipzár használata, cipő le/felvétele: önállóan - segítséggel. 

WC és WC-papír használata: önállóan - segítséggel. 

Terítés a csoportnak: önállóan - segítséggel. 

Ének- zene 

A foglalkozásokon: részt vesz - nem minden alkalommal. 

Az órán: együttműködik - nem. 

A testi közelséget, testkontaktust: elfogadja - elutasítja. 

Szabályokhoz: alkalmazkodik - nem. 

Játékra nevelés 

Építés kockával, legóval (ház, vár, alagút) irányítással: tud – kis - sok segítséggel. 

Tárgyak válogatása több szempont szerint: tud – kis - sok segítséggel. 

Többfelé (3-4) vágott kép összerakása segítséggel: önállóan – kis - sok segítséggel 

Segítséggel képes lottó, képes dominó, puzzle kirakása: önállóan – kis - sok segítséggel. 

Autista 4. osztály/A verzió 

Olvasás –írás elemei 

Nyelvi értés 

Élethelyzetekhez kapcsolódó a jelenre és közelmúltra vonatkozó időhatározóval bővített, tanult 

instrukciókat: érti – bizonytalan - nem érti. 

Névutóval kifejezett téri relációkat: érti - bizonytalan- nem érti 

Tanult helyzetben segítséggel vonatkoztatja magára, ill. másra az egyes számú személyes névmás megfelelő 

alakját: tudja – bizonytalan - nem tudja 

Melléknevek fokozása: 2 tárgy közül adja oda a megfelelőt (pl. kisebb, nagyobb): tudja – bizonytalan - nem 

tudja 

Nyelvi kifejezés  

Tanult helyzetben segítséggel használja az egyes számú személyes névmásokat: használja - nem használja. 

Segítséggel használja köszönéskor a megtanult nyelvi formákat: használja - nem használja. 

Információ kérésekor használja a tanult kérdőszavakat segítséggel: használja – rávezetéssel - nem használja. 

Irányított kérdések segítségével válaszaiban használja a tárgyak, személyek látható tulajdonságaira 

vonatkozó mellékneveket: használja – segítséggel - nem használja. 

Helyesírás 

Leírt szövegben hosszú és rövid magánhangzók és hosszú mássalhangzók keresése: jelöli - kevés hibával - 

sok hibával. 

Keressen példát leírt szavakban a „j” hang kétféle jelölésére: önállóan - kis segítséggel - sok segítséggel 

Látó-halló tollbamondáskor mondatot, tulajdonneveket kezdjen nagy kezdőbetűvel: tudja - keveset hibázik - 

sokat hibázik 

Minta alapján tudjon szavakat szótagolni: tud - kis hibával - sok hibával 

Kijelentő mondat végét jelölje a megfelelő írásjellel: önállóan - figyelmeztetésre 
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Olvasás - szövegértés 

Szavak és rövid mondatok néma és hangos olvasása: tudja - nem tudja 

Tudja az olvasottak megértését bizonyítani szóban, írásban: kérdésre válasz 1 szóban vagy rövid mondattal, 

hiányos mondat kiegészítése: önállóan - kevés segítséggel - sok segítséggel. 

Íráselemek tanítása 

Tudjon szavakat, egyszerű mondatokat másolni: tud - kevés hibával - sok hibával - nem tud 

Számolás-mérés elemei 

Tudjon megoldani írásban tárgyak és képek segítségével 1-2 mondatos szöveges feladatot: hibátlanul- kis 

hibával- sokat téved. 

Síkban ábrázolt tárgyak méret szerinti válogatása: tudja- kis hibával - sok hibával 

Relációs jeleket ismeri: alkalmazza - kevés hibával alkalmazza - sokat téveszt. 

20-as számkörben számjegyet mennyiséggel: egyeztet - keveset téved - sokat téved. 

20-ig számjegyeket ír: hibátlanul - kis hibával - nem tudja. 

10-es számkörben segédeszköz nélkül, 20-as számkörben segédeszközzel: összead – kis hibával - sok 

hibával - nem tud. 

10-es számkörben kivonást végez eszköz nélkül, 20-as számkörben segédeszközzel: hibátlanul - kis hibával 

- sok hibával - nem tud. 

Tárgyak csoportosítása kettesével, hármasával 20-as számkörben: tudja – bizonytalan - nem tudja 

Számok helye számegyenesen 20-ig, egyes számszomszédok: tudja – bizonytalan - nem tudja 

Nyitott mondat megoldása 10-es számkörben: tudja - bizonytalan- nem tudja 

Analóg órán egész, fél, negyed, háromnegyed beállítása: tudja - kis hibával- nem tudja 

Római számok felismerése, megnevezése 20-as számkörben: tudja – bizonytalan - nem tudja 

20-as számkörbe pénzérmék beváltása: tudja - kis segítséggel - nem tudja  

Tárgyak hosszúságát adott mértékegységhez viszonyítani: tudja - kis hibával - nem tudja. 

Könnyű-nehéz tárgyakat összehasonlítani tapasztalati úton: tud - nem tud. 

Poharakkal űrtartalmakat összehasonlítani: tud - nem tud. 

20-as számkörben számok növekvő ill. csökkenő sorrendbe állítása megkezdett állandó különbségű 

sorozatok folytatása, hiány kiegészítése: tudja - kis segítséggel - sok segítséggel 

Gömb, kocka, téglatest megnevezése: felismeri – téveszt - nem ismeri fel. 

Felismerhető háromszög, kör, négyzet, téglalap rajzolása: pontos – felismerhető - felismerhetetlen 

Vonalzóval két pont összekötése: pontos – pontatlan - nem tudja 

Vízszintes, függőleges vonalak felismerése, megnevezése: tudja - nem tudja 

Környezetismeret 

Tanterem alaprajza, nyílászárók, bútorok helye, saját hely megjelölése: tudja - kis segítséggel - sok 

segítséggel. 

Időjárás elemeire vonatkozó megállapítások közül a megfelelőt kiválasztani: tudja - kis hibával - sok 

hibával. 

A víz megfigyelése a természetben csapadékfajták, halmazállapot: ismeri - párat ismer. 

A hét napjainak neve, sorrendje, munka és pihenőnapok eltérő napirendje: tudja - nem tudja. 

Családján belüli rokonsági kapcsolatok megnevezése: tudja - néhányat tud - nem tudja 

Saját maga jellemzése, más személlyel való összehasonlítás: tudja - részben tudja 

A környezetéből ismert foglalkozások: tudja - részben tudja 
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Gyalogos közlekedés szabályai: tudja - nem tudja 

Növények részei: tudja - nem tudja. 

Növények változásai egyes évszakokban: tudja - részben tudja - nem tudja 

A környezet állatainak megadott szempontok szerinti csoportosítása: tudja - kis hibával - sok hibával 

Az emberi szervezet egészségestől eltérő állapotai: tudja - nem tudja 

A leggyakoribb betegségek: tudja - nem tudja 

Életviteli és gondozási ismeretek 

A kést, villát, merőkanalat: megfelelően - segítséggel – helytelenül használja. 

Hideg étel készítése, eszközök ismerete: tudja - segítséggel tudja 

Adott helyiségben seperjen ki és mosson fel: önállóan - segítséggel. 

Cérna befűzése közepes tűbe csomókötés: önállóan – kis - sok segítséggel. 

Közepes lyukú gomb felvarrása: önállóan – kis - sok segítséggel 

Fércöltés előpontozás nélkül: önállóan – kis - sok segítséggel-nem tudja 

Kartontextília vágása egyenes vonal mentén: pontos - megközelítőleg pontos - pontatlan 

Ábrázolás-alakítás  

Képlékeny anyagok alakítása térben modell alapján: önállóan – kis - sok segítséggel. 

Egyszerű tárgyak hajtogatása papírból: tud - kis segítséggel - nem tud. 

Lapok összetűzése gemkapoccsal, tűzőgéppel: pontos – megközelítőleg - pontatlan. 

Írólapok iratgyűjtőbe fűzése: pontos – megközelítőleg - pontatlan. 

Kerek formák tépése, vágása papírból: pontos – megközelítőleg - pontatlan. 

Festés több színnel, egy ecset használatával: tud - nem tud 

Ének-zene 

Tanórán együttműködő – nem együttműködő. 

Mozgás önállóan – segítséggel – nem utánoz. 

Közös éneklésbe bekapcsolódik – nem kapcsolódik be.  

Zenehallgatás közben figyelmét a zenére irányítani képes – nem képes. 

Mozgásnevelés 

Órai tevékenysége: aktív - biztatásra aktív – változó – passzív - rendbontó. 

Járás közben magasabb tárgyak, akadályok átlépése: tudja – bizonytalan - nem tudja 

Két elemből álló mozdulatsort: utánoz - nem utánoz 

Csapatjátékokban együttműködően: szívesen – közömbösen - nem szívesen - egyáltalán nem vesz részt. 

A gyakorlatokat könnyen: kevés segítséggel - sok segítséggel – segítséggel, késztetésre sem sajátítja el. 

Labdakezelése: kiemelkedő – biztos – megfelelő – bizonytalan. 

Informatika 

A számítógépet bekapcsolja: önállóan- segítséggel. 

A számítógép fő funkcionális kiegészítő részeit: ismeri- részben- nem. 

Windows programban található játék elindításában az egeret: tudja- nehezen- nem tudja használni. 

Nyomtatott betűvel írt szavakat, mondatokat ír, másol, javít önállóan- segítséggel- nem. 

Pontot, vesszőt: használ - segítséggel. 
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Szóköz billentyűvel a szavakat egymástól: külön választja- segítséggel. 

 

Autista 4. osztály/B verzió 

Olvasás- írás elemei 

Rajzokon lévő szóképeket: felismer - segítséget igényel - nem ismer fel. 

Rajzokon lévő 2 szavas mondatokat: felismer - segítséget igényel - nem ismer fel. 

Saját keresztnevének szóképét: felismeri - nem ismeri fel. 

Családtagjai keresztnevének szóképét: felismeri - nem ismeri fel. 

Színek nevének szóképét (piros, sárga, kék, zöld, fekete, fehér színmintákon): felismeri - néhányat felismer - 

nem ismeri. 

Számolás-mérés elemei 

Csak hosszúságukban eltérő tárgyakat hosszúság szempontjából válogatni: tud - nem tud. 

3-as számkörben mennyiséget számjeggyel egyeztetni: tud - nem tud. 

5-ös számkörben számjegyet, számjeggyel: egyeztet - nem egyeztet 

5-ös számkörben a számjegyeket: felismeri - nem ismeri fel. 

5-ös számkörben számjegyet mennyiséggel: egyeztet - nem egyeztet. 

3-as számkörben a számokat számkártya segítségével: növekvő és csökkenő sorrendbe állítja – csak növekvő 

- nem tudja sorba rendezni. 

5-6 lépésből álló tevékenységet folyamatábrán: követ - nem követ. 

Két tárgy közül üres, nem üres kiválasztását: tudja - nem tudja. 

Környezetismeret 

Az iskola helyiségeit: ismeri - nem ismeri. 

Az élő természet nagy csoportjait (növény, állat, ember): ismeri – téveszt - nem ismeri. 

Főbb testrészeit, fej részeit magán és máson: megmutat – téveszt - nem mutat. 

Bal és jobb oldalt: elkülönít - nem különíti el. 

Tevékenységeket és a hozzá tartozó eszközöket: egyeztet - nem egyeztet. 

Közlekedésnél a járda szélén: megáll - nem veszi figyelembe. 

Tanult növényeket, állatokat képpel, rajzzal: azonosít - nem azonosít. 

Tanult viselkedési szabályokat: betartja- figyelmeztetésre betartja - figyelmeztetésre sem tartja be. 

Informatika 

Rajzoló programot használva az általa mozgatott „egér” és a képernyőn megjelenő ábra összefüggéseit: érti 

- nem érti. 

Játék programokban is az egérkurzort követni. tudja - nem tudja. 

Folyamatos nagybetűs írásra beállított billentyűzettel szavakat: másol - nem másol. 

 

Ábrázolás - alakítás 

Konstrukciós elemeket szétszedni, összerakni: tud - nem tud. 

Varrás előlyukasztott kartonlapon: önállóan- kis segítséggel - sok segítséggel. 

Fűzőtábla fűzése mintakövetéssel: önállóan- kis segítséggel - sok segítséggel. 
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Közepes méretű gemkapcsot illeszteni kartonra: tud - nem tud. 

Kisméretű gyöngyöt damilra fűzni: tud - nem tud. 

Ruhaszárító csipeszt textilre: felrak - nem tudja. 

Papírcsík tépése, vágása: önállóan - segítséggel. 

Papír félbehajtása és átló mentén: pontos - pontatlan. 

Ceruzafogás: helyes- nem mindig helyes - helytelen. 

Színezés: papírhatárt tart- megközelítően tart - nem tart. 

Mozgásnevelés 

Akadályok átlépése: könnyedén - nehezen. 

Járás emelkedőn és lejtőn: önállóan - segítséggel. 

Mászni bordásfalon fokonként utánlépés nélkül: tudja - nem tudja. 

Ki-beugrani karikába: tudja - nem tudja. 

Lépcsőjárás felfelé váltott lábbal, kapaszkodás nélkül: tudja - nem tudja. 

Labdát feldobni, érkező labdát elkapni: tudja - nem tudja. 

Mozgásnevelésen: együttműködik - nem mindig - nem. 

Az egyénre szabott segítséget: elfogadja - nem mindig – nem. 

Életvitel és gondozási ismeretek  

Kés, villa együttes használata, italtöltés: önállóan - segítséggel. 

Öltözés, vetkőzés, ruha elejének megtalálása: önállóan - segítséggel. 

Gombolás, zipzár használata: önállóan - segítséggel. 

WC és WC-papír használata: önállóan - segítséggel. 

Adott nagyságú területen szemétseprés: tudja - segítséggel tudja. 

Terítés a csoportnak: önállóan - segítséggel. 

Tízórai készítése a csoportnak: önállóan - kis segítséggel - sok segítséggel. 

Ének- zene 

Az órán: együttműködik - nem. 

A testi közelséget, testkontaktust: elfogadja - elutasítja. 

Szabályokhoz: alkalmazkodik - nem. 

Sorát: kivárja - nem. 

A közös énekléshez, zenéléshez: hozzájárul- nem. 
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19.5.2 Értékelési szempontok középsúlyos autista tanulóknál 

1. Csoport 

Magatartás:__________________ 

Szorgalom:___________________ 

Kommunikáció________________ 

Tantárgyi követelmények S F R V H 

Próbálkozik az artikulációs mozgások akaratlagos 

utánzásával.  

     

Többnyire odafordul, ha keresztnevét hallja.       

Szóban vagy bármely AAK-s eszközzel megért ismert 

helyzetben három tanult, egyszerű, egylépéses 

instrukciót. 

     

Tanult kommunikációs helyzetben egy-egy szóval 

megnevez ismert tárgyakat.  

     

Tanult helyzetben jelzi elemi szükségleteit.       

Legalább egy tanult helyzetben tud elutasítani.      

Köszönést fogad.       

Aktív szókincse minimum 5 szó bármely 

szimbólummal.  

     

Képes segítséget elfogadni, részt venni egyéni és 

csoportos foglalkozásokon, a tanult instrukciókat 

megérteni és teljesíteni.  

     

Tájékozódik ismert terekben, az iskolában és otthon.       

Érti, hogy ismert napirendi jelhez melyik tér tartozik.       

Utcai közlekedésben segítséggel részt vesz.       

Képes rövid ideik várakozni.      

Önállóan vagy segítséggel követi egyéni napirendjét, 

munkarendjét, tevékenységet vált.  

     

Segítséggel egyszerű megfigyeléseket végez 

környezetéről. 

     

Ismert, rövid szabadidős és feladathelyzetben követi a 

kulcsingereket és saját eszközeit használja.  

     

Részt vesz különböző ünnepeken egyénileg 

meghatározott ideig.  

     

Olvasás-írás______________ 
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Tantárgyi követelmények S F R V H 

Képes az irányokat fentről le, balról jobbra egy 

elemmel/lépéssel követni feladathelyzetben, vizuális 

segítséggel, feladatszervezésben, napirend 

használatban.  

     

Részt vesz a tevékenységekben személyre szabott 

segítséggel.  

     

Megfogja a rajzeszközt, nyomot hagy a papíron.       

Segítséggel papírt tép.       

Képes szabályokat betartani személyre szabott 

segítséggel.  

     

Képes egyszerű, strukturált feladatban egyeztetésre, 

válogatásra.  

     

Kétlépéses ütemezést személyre szabott segítséggel 

követ.  

     

Számolás-mérés______________ 

Tantárgyi követelmények S F R V H 

Legyen képes a tevékenység során a felnőttel rövid 

ideig együttműködni, az irányítást elfogadni.  

     

A témakörökben tanult ismeretek valamelyikében 

mutasson fejlődést.  

     

Segítséggel figyeljen fel a tevékenység végét jelző 

eszközre.  

     

Játékra nevelés______________ 

Tantárgyi követelmények S F R V H 

Képes vizuális támogatással együttműködni felnőttel, 

néhány játékeszközt adekvátan használni.  

     

Képes különböző építőjátékokkal, konstrukciós 

játékok elemeivel elfoglalni magát, a kirakott formákat 

utánozni.  

     

Képes bekapcsolódni és a szabályokat követni a 

didaktikai játékokban.  

     

Képes bekapcsolódni a páros és csoportos mozgásos 

játékokba, követni a szabályokat.  

     

Társa játékát nem zavarva játszik mellette.       

Képes segítséggel választani a felkínált 

játéklehetőségek közül.  
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Képes a játékeszközöket a gyakorló játék szintéjén 

adekvátan használni.  

     

Ábrázolás-alakítás______________ 

Tantárgyi követelmények S F R V H 

A megismert eszközök megfogása, elengedése, 

próbálkozás a tanult cselekvések végrehajtásával.  

     

Tudjon tárgyakat egy kézzel megfogni és tartani.       

Személyre szabott segítséggel megadott sor ritmust 

kövessen egy szempont alapján.  

     

Ollóval papírt kettévág személyre szabott segítséggel.       

Papírdarabokat beragasztózott felületre helyez 

segítséggel.  

     

Papírhatárt felismeri és igyekszik betartani.       

Felismeri a rajzolás, festés eszközeit.      

Differenciálja, megfelelően egyezteti az alapszíneket.       

Önkiszolgálás______________ 

Tantárgyi követelmények S F R V H 

Ismerje fel saját ruhadarabjait.       

Működjön együtt az öltözésben.      

A kigombolt, lehúzott cipzárú kabátját és nadrágját a 

mozdulat beindítása után vegye le magáról. 

     

Viselje el hogy ha a felnőtt megmossa a fogát.       

Segítséggel használj a wc-t.      

Étkezés végén szedje le maga után az asztalt.       

Saját étkezésének idején üljön az asztalnál.      

Csak a saját tányérjából egyen.       

Önállóan egyen kanállal, igyon pohárból.       

Segítséggel képes a terem rendjére ügyelni, 

eszközöket rendeltetésszerűen használni, helyére 

tenni.  

     

Ének-zene______________ 

Tantárgyi követelmények S F R V H 

Társak testi közelségét, érintését elfogadja.       
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Segítséggel tud mozgást utánozni, végrehajtani.       

Zenei foglalkozáson részt vesz.      

Rövid ideig elfogadja a zene hallgatását.       

Mozgásnevelés______________ 

Tantárgyi követelmények S F R V H 

Képes egy helyben állni.       

Mozgásnevelés során együttműködő.       

Elfogadja az egyénre szabott segítséget.      

Képes ülésben és állásban egyszerű gyakorlatokat 

végezni.  

     

Képes a lépcsőn le- és felfelé kapaszkodással, 

utánlépéssel járni.  

     

Képes labdát dobni, gurítani, birtokba venni egyre 

nagyobb önállósággal.  

     

S: sokat fejlődött 

F: fejlődött 

R: rész területen fejlődött 

V: változatlan 

H: hanyatlott 
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2. csoport 

Magatartás_________________ 

Szorgalom__________________ 

Kommunikáció______________ 

Tantárgyi követelmények S F R V H 

Próbálkozik az artikulációs mozgások akaratlagos 

utánzásával.  

     

Többnyire odafordul ha keresztnevét hallja.       

Szóban vagy bármely AAK-s eszközzel megért 

ismert helyzetben három tanult, egyszerű, egylépéses 

instrukciót. 

     

Tanult kommunikációs helyzetben egy-egy szóval 

megnevez ismert tárgyakat.  

     

Tanult helyzetben jelzi elemi szükségleteit.       

Legalább egy tanult helyzetben tud elutasítani.      

Köszönést fogad.       

Aktív szókincse minimum 5 szó bármely 

szimbólummal.  

     

Képes segítséget elfogadni, részt venni egyéni és 

csoportos foglalkozásokon, a tanult instrukciókat 

megérteni és teljesíteni.  

     

Tájékozódik ismert terekben, az iskolában és otthon.       

Érti, hogy ismert napirendi jelhez melyik tér tartozik.       

Utcai közlekedésben segítséggel részt vesz.       

Képes rövid ideik várakozni.      

Önállóan vagy segítséggel követi egyéni napirendjét, 

munkarendjét, tevékenységet vált.  

     

Segítséggel egyszerű megfigyeléseket végez 

környezetéről. 

     

Ismert, rövid szabadidős és feladathelyzetben követi 

a kulcsingereket és saját eszközeit használja.  

     

Részt vesz különböző ünnepeken egyénileg 

meghatározott ideig.  

     

Olvasás-írás______________ 

Tantárgyi követelmények S F R V H 
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Képes az irányokat fentről le, balról jobbra egy 

elemmel/lépéssel követni feladathelyzetben, vizuális 

segítséggel, feladatszervezésben, napirend 

használatban.  

     

Részt vesz a tevékenységekben személyre szabott 

segítséggel.  

     

Megfogja a rajzeszközt, nyomot hagy a papíron.       

Segítséggel papírt tép.       

Képes szabályokat betartani személyre szabott 

segítséggel.  

     

Képes egyszerű, strukturált feladatban egyeztetésre, 

válogatásra.  

     

Kétlépéses ütemezést személyre szabott segítséggel 

követ.  

     

Számolás-mérés______________ 

Tantárgyi követelmények S F R V H 

Legyen képes a tevékenység során a felnőttel rövid 

ideig együttműködni, az irányítást elfogadni.  

     

A témakörökben tanult ismeretek valamelyikében 

mutasson fejlődést.  

     

Segítséggel figyeljen fel a tevékenység végét jelző 

eszközre.  

     

Játékra nevelés______________ 

Tantárgyi követelmények S F R V H 

Képes vizuális támogatással együttműködni felnőttel, 

néhány játékeszközt adekvátan használni.  

     

Képes különböző építőjátékokkal, konstrukciós 

játékok elemeivel elfoglalni magát, a kirakott 

formákat utánozni.  

     

Képes bekapcsolódni és a szabályokat követni a 

didaktikai játékokban.  

     

Képes bekapcsolódni a páros és csoportos mozgásos 

játékokba, követni a szabályokat.  

     

Társa játékát nem zavarva játszik mellette.       

Képes segítséggel választani a felkínált 

játéklehetőségek közül.  

     

Képes a játékeszközöket a gyakorló játék szintéjén      
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adekvátan használni.  

Ábrázolás-alakítás______________ 

Tantárgyi követelmények S F R V H 

A megismert eszközök megfogása, elengedése, 

próbálkozás a tanult cselekvések végrehajtásával.  

     

Tudjon tárgyakat egy kézzel megfogni és tartani.       

Személyre szabott segítséggel megadott sor ritmust 

kövessen egy szempont alapján.  

     

Ollóval papírt kettévág személyre szabott 

segítséggel.  

     

Papírdarabokat beragasztózott felületre helyez 

segítséggel.  

     

Papírhatárt felismeri és igyekszik betartani.       

Felismeri a rajzolás, festés eszközeit.      

Differenciálja, megfelelően egyezteti az alapszíneket.       

Önkiszolgálás______________ 

Tantárgyi követelmények S F R V H 

Ismerje fel saját ruhadarabjait.       

Működjön együtt az öltözésben.      

A kigombolt, lehúzott cipzárú kabátját és nadrágját a 

mozdulat beindítása után vegye le magáról. 

     

Viselje el hogy ha a felnőtt megmossa a fogát.       

Segítséggel használj a wc-t.      

Étkezés végén szedje le maga után az asztalt.       

Saját étkezésének idején üljön az asztalnál.      

Csak a saját tányérjából egyen.       

Önállóan egyen kanállal, igyon pohárból.       

Segítséggel képes a terem rendjére ügyelni, 

eszközöket rendeltetésszerűen használni, helyére 

tenni.  

     

Ének-zene______________ 

Tantárgyi követelmények S F R V H 

Társak testi közelségét, érintését elfogadja.       
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Segítséggel tud mozgást utánozni, végrehajtani.       

Zenei foglalkozáson részt vesz.      

Rövid ideig elfogadja a zene hallgatását.       

Mozgásnevelés______________ 

Tantárgyi követelmények S F R V H 

Képes egy helyben állni.       

Mozgásnevelés során együttműködő.       

Elfogadja az egyénre szabott segítséget.      

Képes ülésben és állásban egyszerű gyakorlatokat 

végezni.  

     

Képes a lépcsőn le- és felfele kapaszkodással, 

utánlépéssel járni.  

     

Képes labdát dobni, gurítani, birtokba venni egyre 

nagyobb önállósággal.  

     

S: sokat fejlődött 

F: fejlődött 

R: részterületen fejlődött 

V: változatlan 

H: hanyatlott 
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3. csoport 

Magatartás:________________ 

Szorgalom:________________ 

Kommunikáció:____________ 

Tantárgyi követelmények S F R V H 

Figyelme röviden fenntartható kommunikációs 

helyzetekben. 

     

A figyelem irányát követi felmutatásra/rámutatásra 

kommunikációs helyzetekben. 

     

Megért néhány természetes gesztust, követi az 

instrukciót. 

     

Tanult kommunikációs helyzetben egy-egy szóval 

megnevez ismert tárgyakat, személyt, cselekvést, 

mennyiséget, tulajdonságot.  

     

Kéréskor, segítség kéréskor használja a többes számot, 

felszólító módot. 

     

Tanult helyzetben jelzi, hogy „kérem”      

2 tárgy, tevékenység közt képes választani.      

Aktív szókincse minimum 25 szó bármely 

szimbólummal.  

     

Ismert helyzetben és személyekkel képes a tanult 

szabályok mentén részt venni csoporthelyzetben. 

     

Képes tájékozódni az intézmény területén, 

biztonságosan eligazodik iskolai tevékenységekben. 

     

Személyre szabott segítséggel követi az öltözés, 

vetkőzés sorrendjét, tisztálkodásnál a folyamatok 

bizonyos részeit önállóan végzi. 

     

Személyre szabott segítséggel képes a csoportnak 

teríteni étkezéshez. 

     

Elfogadja, hogy az egyes terekben más személyek, 

tárgyak lehetnek, a megszokottól eltérő események 

történhetnek. 

     

Képes a közvetlen közelében található eszközöket, 

tárgyakat helyükre tenni. 

     

Képes napszakokat, étkezéseket megnevezni, az idő 

múlását napirendjével követni. 

     

Megnevez a gyümölcsök, zöldségek megtapasztalható 

tulajdonságaiból néhányat. 
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Felismeri az ünnep napirendi jelét, segítséggel részt 

vesz az ünnepi készülődésben. 

     

Olvasás-írás:___________ 

Tantárgyi követelmények S F R V H 

Képes az irányokat: fentről le, balról jobbra 3 vagy 

több elemmel/lépéssel követni feladathelyzetben, 

vizuális segítséggel, feladatszervezésben, napirend 

használatban.  

     

Társasjátékban a sorra kerülést, haladási irányt követi 

személyre szabott segítséggel, 2 játékos esetén, egyéni 

helyzetben. 

     

Megold néhány apró tárggyal végzendő strukturált 

feladatot önállóan. 

     

Függőleges és egyenes vonalat követ ujjal, krétával, 

ceruzával. A kezdő és végpontot megtalálja 

egyértelmű jelölése mellett. 

     

Ajakállások, artikuláció utánzásával: a, i, í, o, ó, m, l, 

e, v hangoztatásával próbálkozik.  

     

A fenti betűket kiválasztja legalább 2 közül személyre 

szabott segítséggel. 

     

Egyénileg meghatározott szélességű sorközben és 

vonalrendszerben segítséggel tájékozódik. 

     

Számolás-mérés:_________ 

Tantárgyi követelmények S F R V H 

Tud tárgyakat egy szempont szerint kétfelé válogatni.      

Ismerje a napok neveit, gyakorlatban alkalmazza őket.      

Ki tud választani néhány tárgy közül ugyanolyat, 

ugyanakkorát, ugyanolyan hosszút, színűt, formájút. 

     

Ért és végrehajt olyan utasítást, ami a tanult térbeli 

helyzeteket jelölő szavakat tartalmazza. 

     

5-6 lépésből álló tevékenységet folyamatábrán követ.      

Napirendjéhez kötötten ismerje az étkezések neveit.      

Tárgyakat önállóan megszámlál 3-as számkörben.      

Tud minta alapján 3-as számkörben számjegyet 

számjeggyel, számképet számképpel, tárgyképet 

tárgyképpel egyeztetni. 

     

Észlel szembetűnő hiányokat tárgyakon, személyeken.      
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Észleli a durva hibákat.      

Játékra nevelés:__________ 

Tantárgyi követelmények S F R V H 

Képes egyszerű szerep felvételére egyénre szabott 

segítséggel. 

     

Képes szabályokat elfogadni, követni a tárgyakkal 

folytatott tevékenység közben.  

     

Figyel a vizuális, akusztikus, kinesztetikus ingerekre, a 

téri orientációs képesség alakulására,, a sorrendiség 

alapjaira. 

     

Képes mozgásos szerepjátékokat együtt játszani 

társaival a szabályok szempontok szerinti betartásával. 

     

Képes tanárával egyszerű társasjátékot játszani a 

szabályok betartásával. 

     

Képes önállóan választani a felkínált játéklehetőségek 

közül.  

     

Képes fogni, emelni, letenni, összeilleszteni, dobni, 

gurítani, nyitni, csukni, játékon keresztül az anyagok, 

tárgyak alapvető tulajdonságaival ismerkedni. 

     

Képes várni egy játékszer használatára.      

Ábrázolás-alakítás:___________ 

Tantárgyi követelmények S F R V H 

Modell alapján képlékeny anyagot alakít síkban 

nyomással, gyúrással, lapítással személyre szabott 

segítséggel. 

     

Sz. sz. segítséggel önállóan képez sorritmust 2 

szempont alapján. 

     

Személyre szabott segítséggel önállóan épít 

építőjátékokból síkhatású építményeket. 

     

Sz. sz. segítséggel illesztéssel hajt, egyszerű formákat 

tép, vág, illeszti a papírkép elemeit. 

     

Együttműködik a közös tevékenység során, társai 

mellett feladatot végez. 

     

Nagy formákat kifest 1 szín használatával.      

Személyre sz. segítséggel átír betűelemeket.      

Körökből, egyenesekből ember, állat, növényábrázolás 

mintakövetéssel. 
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Életvitel és gyakorlat:___________ 

Tantárgyi követelmények S F R V H 

Megismert anyagok legfontosabb tulajdonságait, 

alkalmazásukat ismeri. 

     

Képes az ollót balesetmentesen segítséggel használni.      

A csoportnak a napi étkezéshez terítsen meg.      

Étkezés után az eszközöket, ételmaradékot a megfelelő 

helyre tegye. 

     

Önállóan használja a wc-t, törölje meg az orrát.      

Tudjon néhány ételt késsel, villával enni.      

Használja rutinszerűen a szalvétát.      

Minta alapján munkadarabot készít.       

Kijelölt területen segítséggel söpörje össze a szemetet, 

mosson fel. 

     

Mossa tisztára kezét, arcát.      

Ének-zene:__________ 

Tantárgyi követelmények S F R V H 

Megismer 10-15verset, gyermekdalt.      

Tud ünnepeken a tanult viselkedési szabályok szerint 

részt venni. 

     

Hallott sorrendben megszólaltat 2 különböző 

hangszert. 

     

Zenehallgatás során segítséggel követi az elvárt 

viselkedést. 

     

Mozgásnevelés:____________ 

Tantárgyi követelmények S F R V H 

Képes tájékozódni alapvető téri helyzetben, 

segítséggel. 

 x    

Reprodukálja az egyes járásmódokat, egyszerű 

alapmozgásokat segítséggel. 

     

Képes tárgyakat átlépni járás közben.      

Megközelítőleg leutánozza a legegyszerűbb 

testhelyzeteket. 
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Törekszik a helyes légzésre.      

Képes labdát megfelelően kezelni, megfogni, 

továbbítani, elkapni. 

     

S: sokat fejlődött 

F: fejlődött 

R: rész területen fejlődött 

V: változatlan 

H: hanyatlott 

5. csoport 

Magatartás:_________________________ 

Szorgalom:__________________________ 

Kommunikáció:______________________ 

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

1. Kommunikáció-nyelv és beszédfejlesztés, anyanyelv           

Röviden képes fenntartani figyelmét, egyéni és kiscsoportos 

helyzetekben. 

          

Tanult helyzetben magára vonatkoztat ismert frontális instrukciókat, 

követi azokat. 

          

Segítséggel tud felnőtt kommunikációs partnert váltani.           

Kérdés-válasz interakcióban kivárja, meghallgatja, a kérdést 

személyre szabott segítséggel. 

          

Üdvözöl felnőtt személyeket.           

Érzelmek kifejezése: saját két alapérzelmét összeköti választott 

szimbólummal. 

          

2. Testünk és személyes teendők           

A tanult módon ápolja, óvja testét.           

Személyre szabott segítséggel betartja a baleset megelőzési 

szabályokat. 

          

Az érzékszervek elemi funkcióit ismeri.           

Személyre szabott segítséggel óvja érzékszerveit, a szükséges 

segédeszközöket tanult módon használja. 

          

3. Tájékozódás térben           

Képes megbízhatóan részt venni mindennapjain a közlekedésben 

felügyelet mellett ismert útvonalakon és módon. 

          

4. Tájékozódás időben           
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Fel tudja sorolni/sorba rendezni a hónapokat, évszakokat, 

napszakokat. 

          

Kapcsolatot talál helyzetek, történések, és évszakok, hónapok, 

napszakok között. 

          

Eligazodik az idő tanult fogalmai között.           

Kiválogat a múltra, jelenre, jövőre jellemző tárgyakat, képeket.           

Tájékozódik az ismétlődő évi események és azok dátumai között.           

Képes az aktuális dátumot leolvasni, naptárból sorolni a napokat 

kötve a dátumhoz. 

          

Elkülöníti, megnevezi a napszakokat.           

Képes a napi teendői közül felsorolni néhányat.           

5. Élőlények           

Személyre szabott segítséggel tudja saját nevét, családjában a rokoni 

kapcsolatokat (szülők, testvérek, nagyszülők); tanárai, társai 

keresztnevét. 

          

Képes főfogalom alá rendezni az élővilág témakörben a tanult 

kategóriák alapján. 

          

Képes segítséggel a megismert zöldségféléket a tanult módon 

felhasználni. 

          

6. Előkészület a felnőtt életre           

Képes együttműködni a helyes viselkedési és magatartási szabályok 

betartásában iskolán kívüli helyzetekben. 

          

Legfontosabb személyi adatait ismeri (név,cím).           

7. Ünnepek           

Részt vesz a csoportos ünnepi készülődésben.           

Az ünnepeken személyre szabott segítséggel képes felidézni a hozzá 

kapcsolódó szimbólumokat, megérti és követi a tevékenységeket, 

szokásokat. 

          

Az ünnepekről készült fotókon felismeri önmagát és a jellemző 

szimbólumokat. 

          

Olvasás – írás:________________________________________ 

 

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

1.Beszédfejlesztés           
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Képes a „kivel?”, „mivel?”kérdés, illetve az eszközhatározó, 

ragjával ellátott főneveket megérteni. 

          

Megérti a közeljövőre vonatkozó időhatározóval bővített 

instrukciókat. 

          

Megérti a mutató névmást.           

Megérti a névutóval kifejezett téri relációkat.           

Tud eldöntendő kérdésre (igen, nem) választ adni.           

Tud élethelyzetekhez kapcsolódva a jövő időt használni.           

Képes analóg tőmondatokra: mondatalkotás tanulási és 

kommunikációs helyzetekben. 

          

Képes kérdéseket differenciálni, választ adni.           

2. Térorientációs gyakorlatok           

Tud ismert téri relációkat alkalmazni síkban, Irányokat 

transzformálni síkra. 

          

Tud bal-jobb oldalt, illetve irányt differenciálni feladatlapon.           

Tud balról jobbra; fentről lefelé haladni, alkalmazni feladatlapon.           

Tudja a képolvasást és olvasást balról jobbra.           

Képes az íráselemek és betűk alakításakor a kezdőpontot megtalálni, 

az alakítás iránya helyes. 

          

Megérti a Hol? Hova? a „hol van?” és a „hova való?” kérdéseket.           

Megérti a téri relációt jelentő fogalmakat.           

Képes rendet tenni maga körül tevékenysége befejezése után.           

Tud biztonsággal tájékozódni az iskolán belül.           

3. Betűtanítás           

Felismeri saját teljes nevének szóképét.           

Képes hangsúlyozott kezdőhangot kihallani ismert szóból.           

Képes egy-egy hang jelenlétét, felismerni felülartikulált, ismert 

szavakban. 

          

Képes kezdőhang szerint szavakat differenciálni.           

Képes betűhöz megfelelő hangot, hanghoz betűt társítani.           

Képes betűk egyeztetésére, válogatására.           

Képes a tanult betűt betűkép és hangoztatás után kiválasztani 

készletből. 
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Képes szókép-szókép, kép-szókép egyeztetésére.           

4. Olvasás           

Tud tárgyakat legalább a róla készült kicsinyített fotóval egyeztetni.           

Képes a szókép olvasására.           

Segítséggel ismeri, érti a szimbólumok jelentését és azokból álló 

mondatokat. 

          

Tud egyeztetni és válogatni.           

Képes a betűk válogatására, egyeztetésére, hangoztatására.           

5. Írás           

Tud lapozni, sort váltani önálló feladatban.           

Tud tájékozódni a vonalrendszerben: az írás során a betű megfelelő 

méretében a megfelelő helyre írására. 

          

Képes íráskor a kezdő és végpont megtalálására, a helyes irány 

követésére. 

          

Képes a sorok, sorközök és a haladási irány betartására.           

Képes a betűk átírására, másolására.           

Képes a rövid szavak átírására, másolására.           

Képes a hosszú és rövid magánhangzók differenciálására.           

6. Értő olvasás           

Képes személynevek szóképeinek felismerésére, elolvasására.           

Képes instrukciókban szereplő szavak szóképeinek felismerésére, 

elolvasására. 

          

Képes napirendjén (tevékenységek); lévő szavak szóképeinek 

felismerésére, elolvasására. 

          

Képes háztartási, önkiszolgálási és önállósági feladatokban 

felmerülő szavak és mondatok szóképeinek felismerésére, 

elolvasására. 

          

Képes a kommunikáció támogatására használt eszközein lévő 

szavak, mondatok szóképeinek felismerésére, elolvasására. 

          

Képes szabadidős tevékenységekkor az eszközökön lévő szavak 

szóképek felismeréséra, elolvasására. 

          

Képes tevékenységszervezésben használt szavak, mondatok, 

instrukciók, utasítások felismerésére, elolvasására. 
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Számolás-mérés:____________________________________  

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

1. Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól           

Tudja a tanult formákat differenciálni.           

Tud tanult szempontok szerint többfelé válogatni.           

Felismeri a formákat, síkidomokat.           

2. Tájékozódás           

Tud kiválasztani több kép közül azt, amely a feltett kérdésben 

szereplő térbeli helyzetet mutatja. 

          

Tud szétválogatni családtagjainak fényképét a tanult életkorok 

szerint. (csecsemő, gyerek, felnőtt, idős felnőtt) 

          

Tud a tanult térbeli viszonyokat tartalmazó utasításokat megértésére, 

végrehajtására, esetleg alkalmazására. 

          

Tud személyes naplója segítségével előző nap eseményeit (5-6) 

helyes sorrendben követni, elmondani. 

          

Ismeri meg az oszlop fogalmát.           

Tud kiválasztani megfelelő segítséggel saját testén a bal és a jobb 

oldalhoz tartozó testrészeit. 

          

Ismeri a naptár funkcióját, beosztását.           

Tud kiválasztani tevékenységeget ábrázoló rajzokból délelőtti és 

délutáni eseményeket. 

          

3. Mennyiségek – Műveletek           

Tud megbízhatóan felismerni, és felismerhetően írni a számjegyeket, 

ötös számkörön belül. 

          

Tud tárgyakat megszámlálni ötös számkörön belül.           

Tud ötös számkörben a szükséges segítséggel tárgyat számjeggyel, 

képet számjeggyel egyeztetni. 

          

Tud ötös számkörön belül növekvő és csökkenő számsort alkotni.           

Ismeri és tudja egyeztetni a tízes számkörön belül a mennyiséget 

számjeggyel, számképpel, ujjképpel, tárgyképpel, a szükséges 

segítséggel. 

          

Ismeri a + és – jelet, használja egyre önállóbban.           

4. Mértékegységek, méretek, pénz           

Ismer néhány mérőeszközt.           
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Segítséggel a mérendőhöz hozzárendel.           

Tud különbséget tenni könnyű-nehéz, kicsi- nagy, rövid-hosszú, 

sok-kevés, hideg-meleg, tegnap, ma, holnap között. 

          

5 Összefüggések felismerése           

Megállapítja megfelelő rávezetéssel a sorozat szabályát, és folytatja 

a sorozatot. 

           

Tud történetek, események képeit sorba rendezni időbeli szempont 

alapján. 

          

Ismer összetartozó párokat, a köztük lévő kapcsolat alapján.           

Tud eldönteni személyével kapcsolatos egyszerű állításokat, hogy 

igaz-e vagy hamis. 

          

Ismeri a képen látható események, cselekvések várható 

következményeit. 

          

Tud halmazokba rendezni különböző szempontok alapján.           

 

Társadalmi ismeretek:__________________________________  

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Ismeri saját teljes nevét, kereszt-és vezetéknevét, becenevét.           

Ismeri otthona és az iskola címét.           

Ismeri a tanárok, osztálytársak kereszt- és becenevét.           

Ismeri szülei foglalkozását, munkahelyét.           

Képes a külső tulajdonságok felismerésére, megnevezésére, 

személyre szabott segítséggel. 

          

Képes a saját viselkedésére vonatkozó szabályok betartása, 

személyre szabott segítséggel 

          

Képes viselkedésproblémáinak, érzelmeinek kezelésére, személyre 

szabott segítséggel 

          

Tudja lakóhelyét megnevezni.           

Ismeri az irányokat (előre, hátra, jobbra, balra)           

Tudja a falu és város közötti különbséget.            

Képes térképen megtalálni lakóhelyét.           

Képes a térkép színeit leolvasni.           

Jelentősebb folyóink nevét (Duna, Tisza), tájegységét ismeri.           
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Tud tájékozódni a földgömbön, megkeresni és megmutatni, 

Magyarországot. 

          

Ismeri a közlekedés elemi szabályait.           

Életvitel és gyakorlat:______________________________________                                   

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Az anyag megmunkálhatóságának megismerése.           

Irányítással textilt csíkokra vág, textilcsíkokat összevarr, gombolyít.           

Gombvarrás.           

Képes a textília formára vágására.           

Képes a tűbefűzésre és csomókötésre (egyre önállóbban).            

Tud mosogatni, személyre szabott segítséggel.           

Képes a portörlésre.           

A porszívó működésének megismerése. Porszívózás felnőtt 

segítségével. 

          

Képes az időjárásnak, alkalomnak megfelelő ruházat kiválasztása.           

Ismeri az alapvető árucikkek vásárlásának helyét.           

Képes a vonalhatárok tartásával festeni és színezni. Szabad festéssel 

vagy rajzolással képet készíteni. 

          

Képes egyszerű tárgyak hajtogatására. Képlékeny 

anyagból különböző formákat alakítani. 

          

Környezetismeret:________________________  

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Tudja a testrészek nevét, funkcióját ismeri.           

Tudja az érzékszervek funkcióit.           

Ismerni a segédeszközök használatának fontosságát, védelmét, 

kezelését. 

          

Képes a panaszokat észlelni, a kapott utasításokat betartani.           

Tud önállóan kezet és arcot mosni, fogat mosni szükség szerint.           

A vitaminok szerepét ismeri.           

A napozószerek, bőrvédő-, és bőrápoló szerek használatát elfogadja.           
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Képes a panaszainak tudatosítására.           

Képes az orvos utasításait, tanácsait követni.           

A játék, munka és a közlekedés során kívánatos magatartást 

tudatosít. 

          

Váratlan helyzetekben is helyesen viselkedni.           

Segítségkérés.           

Önfegyelmet gyakorol.           

Környezetében lévő emberek felismeri.           

A megszerzett ismereteket alkalmazza.           

Főfogalmak – élőlények (ember, állat, növény) csoportosít.           

Ének-zene:_____________________ 

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Képes a népdalok meghallgatására.           

Tud lépegetni önállóan vagy segítséggel, egyet balra, egyet jobbra 

lépni. 

          

Képes az ünnepnek megfelelő dalt, verset kiválasztani.           

Képes közösen részt venni társaival az iskolai ünnepi alkalmakon.           

Képes ütemkezdő hangsúlyokat kiemelni.           

Képes a halk, hangos hangok megfigyelésére, megkülönböztetésére.           

Képes néhány hangszert megszólaltatni.           

Képes a zene hangerejének megfigyelése.           

Ábrázolás – alakítás:________________________________  

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Képes a színek használatára a valóságnak megfelelően.           

Képes a vízszintes és függőleges egyenesek összekapcsolása.           

Képes rajzok készítésére különböző tárgyakról jellemző jegyek 

alapján személyre szabott segítséggel. 

          

Képes egyszerű tárgyak készítésére együttműködéssel, személyre 

szabott segítséggel. 
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Mozgásnevelés:______________________________________  

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Képes utasításra elhelyezkedésre a tér adott pontján.           

Képes sorakozni magasság szerint.           

Képes utasítások végrehajtására.           

Képes térdelő támasz kivitelezésére.           

Képes járás közben akadályok átlépésére.           

Képes járni guggolásban.           

Képes egyensúlyozó járásra.           

Képes lépcsőn járni kapaszkodás nélkül.           

Képes függeszkedés közben térdfelhúzásra, lábemelésre.           

Képes kéziszer-gyakorlatok végrehajtására kislabdával, babzsákkal.           

Képes aszimmetrikus kartartások kivitelezésére: karkörzés, karhúzás           

Képes célba rúgni.           

Képes labdapattogtatásra.           

Képes labdapasszolás végrehajtására mellső átadással.           

Egyszerű szabályokat felismer.           

Képes lehetőség szerint bekapcsolódni a megismert játékokba.           

S: Sokat fejlődött 

F: Fejlődött 

R: Részterületen fejlődött 

V: Változatlan 

H: Hanyatlott 
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6. csoport 

Magatartás: 

Szorgalom: 

Kommunikáció:________________________________ 

 

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

1. Kommunikáció-nyelv és beszédfejlesztés, anyanyelv           

Röviden képes fenntartani figyelmét, egyéni és kiscsoportos 

kommunikációs helyzetekben. 

          

Tanult helyzetben magára vonatkoztat ismert frontális instrukciókat, 

kétlépéses instrukciókat személyre szabott segítséggel követ. 

          

Segítséggel tud felnőtt kommunikációs partnert váltani.           

Megért követ és használ néhány természetes instrumentális gesztust 

kommunikációs céllal. 

          

Személyre szabott segítséggel képes egyszerű élménymegosztásra.           

Információ kérésekor segítséggel használja a tanult kérdő 

mondatokat. 

          

Üdvözöl felnőtt személyeket, képes bemutatkozni.           

Képes érzelmei kifejezésére.           

Amikor fáradt, ingerült szünete kér segítséggel.           

Ismeri a helyes viselkedés módokat és betartja a tanult módom.           

2. Társadalmi érintkezési formák           

Személyre szabott segítséggel részt vesz a mozgásfoglalkozásokon, 

a számára kijelölt egészségmegóvó feladatokat elvégzi. 

          

Együttműködik az iskolai szűrővizsgálatokon.           

Személyre szabott segítséggel rutinszerűen ellátja az önápolási 

feladatokat. 

          

Elfogadja a kamaszkori változásokat.           

3. Testünk és személyes teendők           

Képes megbízhatóan részt venni mindennapjain a közlekedésben.            

Ismeri a tanult kültéri és beltéri terekhez tartozó személyeket, 

berendezést, eszközöket, tanult szabályok mentén tolerálja azok 

változását. 

          

4. Tájékozódás időben           
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Képes segítséggel leolvasni az egész órát.           

Érti a volt és lesz kifejezéseket az idő megállapításánál.           

Tudja felsorolni/sorba rendezni önállóan a hónapokat, évszakokat, 

napszakokat. 

          

Kiválogat a múltra, jelenre, jövőre jellemző tárgyakat,képeket           

Tájékozódik az ismétlődő évi események és azok dátumai között.           

Képes az aktuális dátumot megmondani vagy tábláról leolvasni, 

naptárból sorolni a napokat kötve a dátumhoz. 

          

Elkülöníti, megnevezi a napszakokat.           

Képes a napi teendői közül felsorolni néhányat.           

5. Élőlények           

Képes személyre szabott segítséggel egyszerű megfigyeléseket 

végezni a közvetlen környezetében élő növényekről és állatokról. 

          

Ismeri a tanult gyümölcsféléket és felhasználásuk néhány módját.           

Képes személyre szabott segítséggel egyszerre egy adott szempont 

szerint egyszerű válogatásokat végezni, csoportosításokat végezni. 

          

Megnevezi a szűkebb környezetében élő személyeket szóban, vagy 

bármely eszközzel. 

          

6. Előkészület a felnőtt életre           

Képes együttműködni a helyes viselkedési és magatartási szabályok 

betartásában iskolán 

          

kívüli helyzetekben.           

Legfontosabb személyi adatait ismeri (név, cím).           

7. Ünnepek           

Részt vesz a csoport és az iskola különböző ünnepein, ünnepélyein, 

a jeles napokon. 

          

Személyre szabott segítséggel felismeri ünnepek adott közösségben 

jellemző hagyományait. 

          

Személyre szabott segítséggel felismeri és felidézi az ünnepek 

történetét. 

          

Olvasás – írás:__________________________________ 

Minősítés S F R V H 

Félév: I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

1.Beszédfejlesztés           
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Képes a tanult instrukciók megértésére.           

Képes a helyre vonatkozó kérdőszó megértésére (honnan?, hová?).           

Képes a kérdések differenciálására, válaszadásra.           

Információ kérésekor segítséggel használja a tanult kérdő 

mondatokat. 

          

Üdvözöl felnőtt személyeket, képes bemutatkozni.           

Aktív szókincs minimum 75 szó (beszéddel vagy szimbólummal).           

2. Térorientációs gyakorlatok           

Tudja a téri relációkat alkalmazni síkban egyre magabiztosabban.           

Tudja a bal-jobb oldalt, ill. irányt differenciálni feladatlapon.           

Tudja a képolvasást és az írást balról jobbra.           

Képes az íráselemek és betűk alakításakor a kezdőpont 

megtalálására. 

          

Képes közvetlen környezetében tájékozódni személyre szabott 

segítséggel. 

          

Személyre szabott segítséggel betartja a közlekedés szabályait.           

Képes megbízhatóan részt venni a közlekedésben.           

3. Betűtanítás           

Képes hangsúlyozott kezdőhangot kihallani ismert szóból.           

Képes egy-egy hang jelenlétét, felismerni felülartikulált, ismert 

szavakban. 

          

Képes kezdőhang szerint szavakat differenciálni.           

Képes betűhöz megfelelő hangot, hanghoz betűt társítani.           

Képes betűk egyeztetésére, válogatására.           

Képes a tanult betűt betűkép és hangoztatás után kiválasztani 

készletből. 

          

Képes szókép-szókép, kép-szókép egyeztetésére.           

Képes saját teljes nevének szóképének felismerésére.           

4. Olvasás           

Képes betűk válogatására, egyeztetésére, hangoztatására, 

felismerésére. 

          

Képes a kép olvasására.           

Képes a nyelvi szimbólumok megértésére és megnevezésére.           
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Személyre szabott segítséggel felismeri a mondat végi írásjeleket.           

5.Írás           

Tud lapozni, sort váltani önálló feladatban.           

Tud tájékozódni a vonalrendszerben: az írás során a betű megfelelő 

méretében a megfelelő helyre írására. 

          

Képes íráskor a kezdő és végpont megtalálására, a helyes irány 

követésére. 

          

Képes a sorok, sorközök és a haladási irány betartására.           

Képes a betűk átírására, másolására.           

Képes a rövid szavak átírására, másolására.           

Képes a hosszú és rövid magánhangzók differenciálására.           

Képes a pontos másolásra, a hibák ellenőrzésére, javítására.           

6. Értő olvasás           

Képes személynevek szóképeinek felismerésére, elolvasására.           

Képes instrukciókban szereplő szavak szóképeinek felismerésére, 

elolvasására. 

          

Képes napirendjén (tevékenységek); lévő szavak szóképeinek 

felismerésére, elolvasására. 

          

Képes háztartási, önkiszolgálási és önállósági feladatokban 

felmerülő szavak és mondatok szóképeinek felismerésére, 

elolvasására. 

          

Képes a kommunikáció támogatására használt eszközein lévő 

szavak, mondatok szóképeinek felismerésére, elolvasására. 

          

Képes szabadidős tevékenységekkor az eszközökön lévő szavak 

szóképek felismeréséra, elolvasására. 

          

Képes tevékenységszervezésben használt szavak, mondatok, 

instrukciók, utasítások felismerésére, elolvasására. 

          

Számolás-mérés:_____________________________ 
Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

1. Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól           

Tudja a tanult formákat felismerni, megnevezni, differenciálni.           

Tud a tanult szempontok szerint többfelé válogatni (minimum 

háromfelé). 

          

Tud tanult formák felhasználásával minta után építeni önállóan.           
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2. Tájékozódás           

Meg tudja keresni a naptárban a mai napot.           

Tud tárgyakat sorba és oszlopba rendezni.           

Tud a tanult térbeli viszonyokat tartalmazó utasításokat megértésére, 

végrehajtására, esetleg alkalmazására. 

          

Tud személyes naplója segítségével előző nap eseményeit (7-8) 

helyes sorrendben követni, elmondani. 

          

Ismeri a tanult óratípusokon az egész órákat.           

Tud kiválasztani megfelelő segítséggel saját testén a bal és a jobb 

oldalhoz tartozó testrészeit. 

          

Ismeri a naptár funkcióját, beosztását.           

Tud kiválasztani tevékenységeget ábrázoló rajzokból különböző 

napszakokhoz kapcsolódókat. 

          

3. Mennyiségek – Műveletek           

Tud megbízhatóan felismerni, és felismerhetően írni a számjegyeket 

a szükséges segítséggel tízes számkörön belül. 

          

Tud tárgyakat megszámlálni tízes számkörön belül.           

Tud tízes számkörben tárgyat számjeggyel, képet számjeggyel 

egyeztetni. 

          

Tud tízes számkörön belül növekvő és csökkenő számsort alkotni.           

Egyszerű műveleteket tud segédeszközzel, irányítással elvégezni.           

4. Mértékegységek, méretek, pénz           

Tudja, hogy a hosszúságot és a tömeget is lehet mérni.           

Segítséggel egymáshoz rendeli a mérendő dolgokat, az összetartozó 

mérőeszközt, mértékegységet. 

          

Tudja, hogy a boltban pénzzel kell fizetni.           

Segítséggel tudja jelölni a naptárban az adott napot.           

5 Összefüggések felismerése           

Képes viszonylag tartós figyelemkoncentrációra.           

Megállapítja megfelelő rávezetéssel a sorozat szabályát, és folytatja 

a sorozatot. 

          

Tud történetek, események képeit sorba rendezni időbeli szempont 

alapján. 

          

Ismer összetartozó párokat, a köztük lévő kapcsolat alapján.           
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Tud eldönteni személyével kapcsolatos több információt tartalmazó 

állításról, hogy, hogy igaz-e vagy hamisak. 

          

Ismeri a képen látható események, cselekvések várható 

következményeit. 

          

Tud halmazokba rendezni különböző szempontok alapján.           

Társadalmi ismeretek:___________________________________  

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Felismeri és/vagy elmondja teljes nevét.           

Felismeri és /vagy elmondja lakcímét.           

Ismeri a tanárok, osztálytársak teljes nevét.           

Ismeri saját családi viszonyait.           

Ismeri a feladatait a családban.           

Ismeri a feladatait az iskolában.           

Felismeri a külső tulajdonságokat és megnevezi.           

Képes személyre szabott segítséggel alkalmazni a tanult viselkedési 

és magatartási normákat, érintkezési formákat a mindennapi 

élethelyzetekben. 

          

Tud tájékozódni a földgömbön, megkeresni és megmutatni, 

Magyarországot, és néhány szomszédos országot. 

          

Képes a gyalogos közlekedés főbb szabályai szerint közlekedni, 

segítséggel a tömegközlekedési járműveket használni.  

          

Életvitel és gyakorlat:___________________________  

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Képes két anyag összeillesztésére, összevarrására.           

Képes önállóan tűt befűzni és csomót kötni.           

Képes egyszerű konyhatechnikai eljárások alkalmazására (pl: 

szeletelés, keverés). 

          

Segítséggel tud egyszerű ételeket készíteni.           

Személyre szabott segítséggel mosogat önállóan.           

Irányítással a fürdőszobai mosdó tisztítását elvégzi.           

Irányítással az adott területen szőnyeget porszívóz.           

Segítséggel apróbb ruhadarabokat kézzel kimos és tereget.           
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Rutinszerűen alkalmazza a tanult helyzetekben a tisztálkodással és 

öltözködéssel kapcsolatos ismereteket.  

          

Személyre szabott segítséggel többféle árucikk vásárlása önállóan 

(vásárlás megtervezése, Mit veszek? Hol kapható? Mennyibe 

kerül?). 

          

Képes a cserepes virágok megöntözésére.           

Képes szabadon képet festeni, rajzolni.           

Képes képlékeny anyagokat alakítani.            

Képes lehetőség szerint a kiskert öntözésére.            

Környezetismeret:_____________________________ 

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

A testrészek nevét, funkcióját ismeri.           

Ismeri érzékszervei funkcióit, tudja az érzékszerveket óvni.           

Tudja a panaszokat észlelni, a kapott utasításokat betartani.           

Tevékenységvégzés során a kívánatos magatartást tudatosít.           

Saját külső tulajdonságait ismeri, személyre szabott segítséggel 

megfigyeli a változásait. 

          

Ismeri a napozószereket, bőrvédő-, és bőrápoló szereket önállóan, 

szükség szerint használja. 

          

A vitaminokat elfogadja.           

Betartja az orvos utasításait, tanácsait.           

Növényeket, állatokat felismeri, külső tulajdonságait megnevezni.           

Saját adatait ismereti.           

Tudja a megszerzett ismereteket önállóan alkalmazni.           

Személyre szabott segítséggel felismeri a férfi és a nő közötti testi 

különbségeket. 

          

 Tudja, hogy a serdülőkor milyen testi változásokkal jár együtt.           

 Segítséggel betartja a másik nemmel kapcsolatos viselkedési 

szabályokat. 

          

Tevékenységvégzés során a kívánatos magatartást tudatosít.           

Ének-zene:______________________________ 

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 
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Képes a népdalok meghallgatására.           

Tud lépegetni önállóan vagy segítséggel, egyet balra, egyet jobbra 

lépni. 

          

Elfogad új zenei anyagot. Képességeihez mérten bekapcsolódik a 

közös a zenélésbe. 

          

Segítséggel tud az ünnepnek megfelelő dalt, verset kiválasztani.           

Közösen részt vesz társaival az iskolai ünnepi alkalmakon.           

Képes az adott ünnepnek megfelelő dalt kiválasztani, a dalok 

meghallgatása során csendben, figyelemmel részt venni a 

foglalkozásokon. 

          

Képes személyre szabott segítséggel gyors – lassú tempóval 

ritmushangszert meg szólaltatni. 

          

Zenehallgatás során személyre szabott segítséggel beállítja a 

lejátszón a megajánlott hangerőt. 

          

Ábrázolás – alakítás:________________________ 

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Képes a színek használatára a valóságnak megfelelően.           

Képes a vízszintes és függőleges egyenesek pontos összekapcsolása.           

Képes személyre szabott segítséggel rajzok készítésére különböző 

élőlényekről jellemző jegyek alapján. 

          

Közepes méretű formákat kifest több szín és egy ecset használatával, 

mintaadással. 

          

Tud egyszerű tárgyakat készíteni együttműködéssel, személyre 

szabott segítséggel. 

          

Személyre szabott segítséggel tematikus ábrát készít a megismert 

technikák alkalmazásával. 

          

Személyre szabott segítséggel készít kompozíciót ismert: természeti 

anyagokból, papírból.  

 

          

Mozgásnevelés:_________________________ 

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Gimnasztikai gyakorlatokat végrehajt.           

Helyes légzéstechnikát gyakorolja.           
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Képes segítséggel négyütemű kar-, láb-, törzsgyakorlatokat 

végrehajtani. 

          

Képes vezényszóra különböző sorakozási gyakorlatokat elvégezni 

segítséggel. 

          

Képes egykezes alsó és felső dobással célba dobni.           

Együttműködő a páros gyakorlatok végrehajtásánál.           

Képes egyszerű mozgásos tevékenységekbe bekapcsolódni, adott 

jelre mozgást elindítani, megállítani. 

          

Alapmozgások végzése közben törekedjen a helyes testtartásra, 

valamint a tornaeszközök megfelelő használatára. 

          

Képes felismerni és betartani egyszerű szabályokat.           

Képes labdavezetésre váltott kézzel.           

Képes együtt játszani társaival, irányítással futkározni.           

S: Sokat fejlődött 

F: Fejlődött 

R: Részterületen fejlődött 

V: Változatlan 

H: Hanyatlott 
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7. csoport 

Magatartás: 

Szorgalom: 

Kommunikáció:____________________________________ 

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

1. Kommunikáció-nyelv és beszédfejlesztés, anyanyelv           

A legtöbb iskolai kontextusban segítséggel részt vesz a 

kommunikációban. 

          

Tud felnőtt kommunikációs partnert váltani.            

Strukturált helyzetben együttműködik és részt vesz kommunikációs 

interakcióban kortárssal személyre szabott segítséggel. 

          

Felnőtt partnerrel részt vesz 2 fordulós beszélgetésekben, személyre 

szabott segítséggel képes időzítésre, beszélőváltásra. 

          

Megért képi szintű nyelvi szimbólumokat.            

Figyeli, értelmezi a mimikát, intonációt tanult kontextusokban.            

Élethelyzetekben személyre szabott segítséggel megért egyszerű, 

tanult magyarázó, következtető, cél, és okhatározói mellékmondattal 

kifejezett magyarázatokat és következtetéseket. 

          

Szóban, vagy bármely AAK-s eszközzel a tanult módon érzelmekről 

kommunikál. 

          

Kérdés- válasz interakcióban, tanult helyzetekben képes a kérdés 

kivárására, meghallgatására. 

          

Jelen nem lévő tárgyakról tanult módon kommunikál.           

Egyszerű mondatot alkot.           

Aktív szókincse minimum 85 szó (beszéddel, vagy bármely 

szimbólummal). 

          

2. Társadalmi érintkezési formák           

Képes észrevenni a helytelen viselkedést, szabály mentén korrigálni.            

Képes a tájékozódáshoz, probléma megoldáshoz, feladata 

elvégzéséhez segítséget kérni, elfogadni és hasznosítani. 

          

Képes elsajátítani a szociális beilleszkedéshez szükséges 

készségeket, képességeket.  

          

A tanult módon tartani a személyes tér határait.            

Képes viselkedését a tanultak szerint kontrollálni különböző           
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környezetben.  

7. Előkészület a felnőtt életre           

Képes önkifejezéséhez a tanult közlési formákat használni.            

Képes hétköznapi helyzetekhez adekvát megnyilvánulással 

viszonyulni, ismerni és alkalmazni a társadalmi együttélés normáit. 

          

Képes a helyes és helytelen viselkedést felismerni és a gyakorlatban 

alkalmazni. 

          

Kapcsolataiban alkalmazza az emberi együttműködés tanult 

szabályait 

          

8. Társas kapcsolatok           

Képes az elsajátított viselkedésmódok szerint kapcsolatot tartani 

egyszerűbb helyzetekben. 

          

10. Médiaismeret           

Személyre szabott segítséggel használja az iskolai könyvtárat.           

Személyre szabott segítséggel használja kommunikációban, 

tanulásban és szabadidőben a rendelkezésre álló 

szórakoztatóelektronikai eszközöket. 

          

Olvasás – írás:_____________  

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

7. Betűtanítás           

Tanult piktogramok jelentését érti.           

Ajakállások, artikuláció utánzásával a tanult betűk hangoztatásával 

próbálkozik. 

          

Személyre szabott segítséggel tanult kis-és nagybetűket kiválasztja 

legalább kettő közül.  

          

Az egyéni fejlesztésében szereplő szimbólumokat egyezteti, 

válogatja.  

          

Expresszív kommunikációban használ bármely szimbolikus 

kommunikációs formát (gesztus, piktogram, beszéd) személyre 

szabott segítséggel. 

          

8. Olvasás           

Tudjon legalább színes fotót élethű vonalrajzzal egyeztetni.            

Képes felismerni és megérteni meghatározott szimbólumok 

jelentését és az azokból álló mondatokat személyre szabott 
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segítséggel. 

Tud egyeztetéseket és válogatásokat végezni a meghatározott 

szimbólumokkal. 

          

9. Írás           

Üdvözlőlapot személyre szabott segítséggel aláír.            

Golyóstollal segítséggel tudjon írni.            

Tudjon füzetében lapozni, segítséggel nyissa ki a megfelelő helyen.            

Tanult betűket bármely írásmóddal lendületes, folyamatos 

vonalvezetéssel írjon át személyre szabott segítséggel.  

          

Tudja átírni/másolni a fejlesztési tervében meghatározott betűket és 

szavakat bármely írásmóddal, személyre szabott segítséggel. 

          

10. Értő olvasás           

Tudja olvasni a megjelölt piktogramokat, szóképeket, szavakat és 

mondatokat személyre szabott segítséggel. 

          

Használja az ismert szimbólumok olvasását napirendben, önállósági 

feladatokban, iskolán kívüli programokon, szabadidős és 

feladathelyzetekben. 

          

Számolás-mérés:_________________________ ___ 

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

2. Tájékozódás           

Érti és végre hajt néhány olyan utasítást, ami a tanult térbeli 

helyzeteket jelölő szavakat tartalmazza. 

          

Képes az egész órák leolvasására megfelelő segítséggel.           

Tudja megfelelő vizuális segítség mellett megmondani, kiválasztani 

az aktuális hónap nevét, szimbólumát, szóképét. 

          

3. Mennyiségek – Műveletek           

Felismeri a számjegyeket a tanult számkörön belül, leírja őket 

szükséges segítséggel. 

          

Egyszerű műveleteket tud végrehajtani szükséges segítséggel a 

tanult számkörön belül. 

          

Tudja a lejegyzett műveleteket irányítással felolvasni, értelmezni.           

4. Mértékegységek, méretek, pénz           

Tudja, hogy a folyadék is mérhető, felismeri mérőeszközét.            

Megtalálja az adott napot, hónapot a naptárban.            
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Felismeri a pénzt több dolog közül, tudja, hogy az nem játékszer.           

5 Összefüggések felismerése           

Képes felnőtt irányítása nélkül közös játékban részt venni a 

szabályok betartásával, konfliktusok elkerülésével. 

          

Képes keresni, felismerni, megfogalmazni az összefüggéseket 

logikai gondolkodás elvárható szintjén, felfedezni és megfogalmazni 

a logikai hibákat. 

          

Társadalmi ismeretek:________________________________ 

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Felismeri/megnevezi legfontosabb személyes adatait.           

Képes személyre szabott segítséggel használni a szolgáltató és 

közintézményeket. 

          

Személyre szabott segítséggel használja személyes dokumentumait.           

Képes az ünnepekhez, megemlékezésekhez való csatlakozásra, 

személyre szabott viselkedéses szabály betartására. 

          

Ismeri az iskola és otthon útvonalát.           

Ismeri a közlekedés elemi szabályait.           

Tud pedagógusával úgy utazni, hogy viselkedése nem  

balesetbeszélyes, és nem kelt feltűnést. 

          

Ismeri a legfontosabb ünnepeket, a nemzeti ünnep fogalmát, a 

magyar zászlót és címert. 

          

Betartja a szűkebb környezete által elvárt alapvető viselkedési 

normákat személyre szabott segítséggel. 

          

Életvitel és gyakorlat:__________________________ 

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Képes felismerni a tanult textilfajtákat, a tanult öltésformák közül 

néhányat segítséggel tudjon alkalmazni. 

          

Képes egyszerű gombot felvarrni.           

Képes felismerni a különböző kézimunkák darabjait, eszközeit.           

Képes részt venni az eddig tanult és begyakorolt 

munkatevékenységekben. 

          

Fizikai támogatással képes részt venni a konyhai munkákban, 

elkészíteni egy-egy hideg, illetve egyszerű meleg ételt, ismeri az 
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edényeket, eszközöket. 

Egyszerű konyhai gépek fizikai támogatással használ.           

Képes megadott helyiséget támogatással takarítani.            

Képes a takarítási munkákhoz és az adott munkadarabok 

elkészítéséhez szükséges anyagok és eszközök egyre önállóbb 

kiválasztására. 

          

Képes válogatni a ruhát színe, anyaga, szennyezettsége alapján, 

ismeri a mosás eszközeit. 

          

Képes egyes piktogramokat értelmezni.           

Képes kívánságát megfogalmazni.           

Képes tájékozódni az üzletben, segítséggel tud néhány tételt 

vásárolni. 

          

Képes értelmezni a szavatossági idő jelölését.           

Tudja, hogy a termékeken hol találhatók a piktogramok, felismer 

közülük néhányat. 

          

Képes megismerni különböző anyagokat, megmunkálásának 

különböző módjait. 

          

Képes a tanult technikák alapján elemi alkotások készítésében részt 

venni. 

          

Képes ismereteit alkalmazni a különböző természetes anyagok 

megmunkálásakor. 

          

Környezetismeret:____________________________ 

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Képes személyre szabott segítséggel egyszerű megfigyeléseket 

végezni közvetlen környezetében élő növényekről és állatokról. 

          

Képes személyre szabott segítséggel egyszerre egy adott szempont 

szerint egyszerű válogatásokat, csoportosításokat végezni. 

          

Tanult módon felismeri saját lakhelyét.           

Személyre szabott segítséggel felismeri a férfi és a nő közötti testi 

különbségeket. 

          

Tudja, hogy a serdülőkor milyen testi változásokkal jár együtt.           

Segítséggel betartja a másik nemmel kapcsolatos viselkedési 

szabályokat. 

          

Képes a testi higiéniás elvárások személyre szabott segítséggel 

történő betartására. 
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Képes ruházata megfelelő állapotáról személyre szabott segítséggel 

gondoskodni. 

          

Személyre szabott segítséggel elfogadja a jó, egészségmegóvó 

szokásokat az eddig megismertek megtartását. 

          

Személyre szabott segítséggel elemi ismereteket szerez a növény- és 

állatvilágról, azok élőhelyeiről. 

          

Személyre szabott segítséggel megismerkedik a szelektív 

hulladékgyűjtéssel 

          

Elemi ismeretei vannak teste biológiai működéséről.           

Személyre szabott segítséggel együttműködik az orvosi vizsgálatok 

során. 

          

Elfogadja, tanult módon követi a betegség- és baleset megelőzési 

szabályokat. 

          

Ének-zene:_______________________________  

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Ismer legalább 10 népdalt, közülük a kedveltet kiválasztja.           

Más népek dalaiból egy-egy jellegzetes népdalt ismerni.           

Az összeállított népdalcsokrot meghallgatja, vokalizációval, 

hangszerrel kíséri. 

          

Képes hallgatni a megfelelő dalt az ünnepek alkalmából.           

Az ünnepélyes alkalmak jellemzőit felismeri.           

Megismerkedett a Szózat hanganyagával.           

Képes egy dallamon belül hangerőt szabályozni ütőhangszerrel.           

Képes hangszerrel erősíteni, halkítani.           

Képes különböző hangszerek hangjainak felismerése.           

Egyszerű ritmust utánoz személyre szabott segítséggel.           

Személyre szabott segítséggel részt vesz a közös zenehallgatáson 

társaival. 

          

Ábrázolás – alakítás:______________________________ 

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Személyre szabott segítséggel ismer meg néhány népművészeti 

alkotást. 
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Személyre szabott segítséggel szemlélget művészeti alkotásokat.           

Információs eszközök használata:____________________________ 
Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Személyre szabott segítséggel használja az iskolai könyvtárat, 

közkönyvtárat. 

          

Ismeri a számítógépes környezetben való egyszerű viselkedés 

szabályait a (legegyszerűbb biztonsági és viselkedésszabályok). 

          

Képes a számítógépet felnőtt jelenlétében szabályosan használni.           

Képes egyszerűbb gyakorlóprogramokkal és személyre szabott 

segítséggel az egér és a billentyűzet használatot elsajátítani. 

          

Képes a tanult tevékenységeket egyre nagyobb biztonsággal és 

örömmel végezni.  

          

Irodatechnikai eszközök felismeri.           

Képes a tanult eszközöket megfelelően működtetni személyre 

szabott segítséggel. 

          

Képes a számítógéppel és programokkal kapcsolatos egyszerű, 

személyre szabott utasításokat megérteni, végrehajtani. 

          

Személyre szabott segítséggel használja kommunikációban, 

tanulásban és szabadidőben a rendelkezésére álló 

szórakoztatóelektronikai és IKT eszközöket. 

          

Képes elfogadni a játékprogram használatának időtartambeli 

korlátozását. 

          

Testnevelés: ________________________________ 

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Képes a vezényszavakat követni.           

Segítséggel alkalmazza a térbeli irányokat, viszonyfogalmakat.           

Képes segítséggel összetett gyakorlatokat végezni.            

Együttműködő a terápiás jellegű tartásjavító és izomerősítő 

gyakorlatokban.  

          

Képes testtömeghez igazodó erőkifejtésre a gyakorlatok végzésekor.           

Képes mind hosszabb időtartamban végezni izomerősítő 

gyakorlatokat. 

          

Képes kitartóan, javuló technikával futni.           



Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola Pedagógiai Programja 

 

662 

 

Képes segítséggel a megfelelő mozgásmintát követni, a labdás 

gyakorlatokat kivitelezni. 

          

Együttműködő a gyakorlatok végrehajtásánál.           

Részt vesz a sportjátékokban.           

Igyekszik betartani a sportjátékok elemi szabályait.           
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8. csoport 

Magatartás: 

Szorgalom: 

Kommunikáció:_____________________ 

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

1. Kommunikáció-nyelv és beszédfejlesztés, anyanyelv           

A legtöbb kontextusban segítséggel részt vesz a kommunikációban.           

Tud felnőtt kommunikációs partnert váltani. Strukturált helyzetben 

együttműködik és részt vesz kommunikációs interakcióban 

kortárssal személyre szabott segítséggel. 

          

Felnőtt partnerrel részt vesz 3-6 fordulós beszélgetésekben, 

személyre szabott segítséggel; képes időzítésre, beszélőváltásra, 

szerepcserére. 

          

Megért és használ képi szintű nyelvi szimbólumokat.           

Többféle transzmissziós technikát használ a nonverbális 

kommunikációban, AAK-ban. 

          

Képes a hangereje szabályozására tanult helyzetekben.           

Figyeli, értelmezi a mimikát, intonációt tanult kontextusokban.           

Tanult helyzetekben személyre szabott segítséggel megért egyszerű, 

tanult magyarázó, következtető, cél- és okhatározói mellékmondattal 

kifejezett magyarázatokat és következetéseket. 

          

Képes tanult kérdést feltenni.           

Tanult módon érzelmekről kommunikál.           

Kérdés-válasz interakcióban, tanult helyzetekben képes a kérdés 

kivárása, meghallgatása, differenciáláséra. 

          

Jelen nem lévő tárgyakról tanult módon kommunikál.           

Egyszerű mondatot alkot.           

Aktív szókincse minimum 100 szó (beszéddel, vagy bármely 

szimbólummal). 

          

2. Társadalmi érintkezési formák           

Képes észrevenni a helytelen viselkedést, szabály mentén korrigálni.            

Képes a tájékozódáshoz, probléma megoldáshoz, feladata 

elvégzéséhez segítséget kérni, elfogadni és hasznosítani. 
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Képes elviselni, ha figyelmeztetik hibájára.           

Képes megkezdett tevékenységet félbehagyni.           

Tanult helyzetben képes alkalmazni a szociális beilleszkedéshez 

szükséges alapkészségeket, képességeket. 

          

Tanult módon tartja a személyes tér határait.           

Képes viselkedését a tanultak szerint kontrollálni különböző 

környezetekben. 

          

7. Előkészület a felnőtt életre           

Képes az elsajátított viselkedésmódok szerint kapcsolatot tartani 

egyszerűbb élethelyzetekben, kontrollálni személyközi viselkedését. 

          

Képes meghatározott ideig saját viselkedését kontrollálni.           

Alkalmazza a stresszes helyzetek megoldásához tanult stratégiákat.           

8. Társas kapcsolatok           

Képes az elsajátított viselkedésmódok szerint kapcsolatot tartani 

egyszerűbb helyzetekben. 

          

10. Médiaismeret           

Személyre szabott segítséggel használja az iskolai könyvtárat.           

Személyre szabott segítséggel használja kommunikációban, 

tanulásban és a szabadidőben a rendelkezésére álló 

szórakoztatóelektronikai és IKT eszközöket, háttértárolókat. 

          

Személyre szabott támogatás mellett mind önállóbban és 

funkcionálisabban, balesetmentesen használja az eszközöket, 

épségüket megőrzi. 

          

Olvasás – írás:_____________________________  

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

7. Betűtanítás           

Tanult piktogramok jelentését érti.            

Egyre inkább képes ajakállások, artikuláció utánzására; a tanult 

betűk hangoztatására.  

          

Személyre szabott segítséggel a tanult kis-és nagybetűket kiválasztja 

több közül. 

          

A szimbólumokat egyezteti, válogatja.            

Expresszív kommunikációban használ bármely szimbolikus 

kommunikációs formát (gesztus, piktogram, beszéd) személyre 
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szabott segítséggel. 

8. Olvasás           

Tudjon legalább színes fotót élethű vonalrajzzal egyeztetni.            

Felismer és megérti a meghatározott szimbólumok jelentését és az 

azokból álló mondatokat személyre szabott segítséggel. 

          

Egyeztetéseket és válogatásokat végez a meghatározott 

szimbólumokkal. 

          

9. Írás           

Üdvözlőlapot személyre szabott segítséggel megír.           

Golyóstollal tud írni.           

Tud füzetében lapozni, kinyitni a megfelelő helyen. betűket            

Tanult betűket bármely írásmóddal lendületes, folyamatos 

vonalvezetéssel írja le személyre szabott segítséggel. 

          

Tudja átírni/másolni/leírni a meghatározott betűket és szavakat 

bármely írásmóddal, személyre szabott segítséggel. 

          

10. Értő olvasás           

Elolvassa el a megjelölt piktogramokat, szóképeket, szavakat és 

mondatokat személyre szabott segítséggel. 

          

Használja az ismert szimbólumok olvasását egyre több 

élethelyzetben, ezáltal válik önállóbbá, sikeresebbé a 

kommunikációban és a társas kapcsolatokban. 

          

 

Számolás-mérés:___________________________________  

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

2. Tájékozódás           

Tud vele történt eseményeket rögzítő képeket kétfele válogatni: 

múlt, jelen. 

          

Tud szétválogatni családtagjainak fényképét a tanult életkori 

szakaszok szerint (minimum háromfelé). 

          

Megérti és végre hajt néhány olyan utasítást, ami a tanult térbeli 

helyzeteket jelölő szavakat tartalmazza. 

          

3. Mennyiségek – Műveletek           

Tud egyszerű műveleteket végrehajtani a szükséges segítséggel a 

tanult számkörön belül. 
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Tudja, hogy mi a számológép funkciója.           

Tudja, hogy miért fontos a helyi érték.           

4. Mértékegységek, méretek, pénz           

Tudja, hogy pénzzel lehet kifizetni az árukat és szolgáltatásokat.           

Tudja, hogy milyen nap van ma.           

Tudja, hogy az árucikkeket különböző helyeken lehet megvenni.           

5 Összefüggések felismerése           

Képes felnőtt irányítása mellett közös játékban részt venni a 

szabályok betartásával, konfliktusok elkerülésével. 

          

Képes önmagát felismerni külső tulajdonságok alapján megfelelő 

segítség mellett. 

          

Társadalmi ismeretek:____________________________ 

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Felismeri/megnevezi legfontosabb személyes adatait.           

Képes személyre szabott segítséggel használni a szolgáltató és 

közintézményeket. 

          

Személyre szabott segítséggel használja személyes dokumentumait.           

Képes a térkép színeit leolvasni, ismerni a térkép fontos jelzéseit 

(város, határ, úthálózat), elemi ismereteket saját településéről. 

          

Képes pedagógusával a tanult viselkedési és udvariassági szabályok 

betartásával utazni tömegközlekedés járművön. 

          

Át adja az ellenőrnek menetjegyét vagy igazoló dokumentumát.           

Ismeri a Hagyományokat, népszokásokat.            

Felismeri a magyar történelem kiemelkedő eseményeit, híres 

uralkodóit, hőseit. 

          

Felismeri a legfontosabb ünnepeket, a nemzeti ünnep fogalmát, a 

magyar zászlót és címert. 

          

Képes a Himnuszt és a Szózatot segítséggel elénekelni.           

Tudja a társadalom által elvárt legalapvetőbb viselkedési normák 

betartását személyre szabott segítséggel. 

          

Életvitel és gyakorlat:_________________________________ 

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 
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Képes felismerni a tanult textilfajtákat, a tanult öltésformák közül 

néhányat segítséggel tudja alkalmazni. 

          

Képes egyszerű javítási feladatokat elvégezni öltözékén (gomb 

felerősítése). 

          

Felnőtt jelenlétében tud félkész ételeket elkészíteni, illetve speciális 

szakácskönyv alapján egyszerű ételeket főzni és sütni.  

          

Képes a konyhai eszközöket biztonságosan használni.           

A tanult módon képes kitakarítani egy adott helyiséget.           

Képes a megszáradt ruhákat leszedni a szárítóról, a tanult módon 

összehajtogatni és adott szempontok szerint elrakni. 

          

Képes a tanult módon egyszerű kerti munkákat (pl. öntözés) 

elvégezni. 

          

Képes kívánságát és kifogásait megfogalmazni.           

Képes tájékozódni az üzletben, segítséggel tud néhány tételt 

vásárolni. 

          

Képes értelmezni a szavatossági idő jelölését.           

Képes megismerni különböző anyagokat, megmunkálásának 

különböző módjait. 

          

Képes a tanult technikák alapján elemi figura készítésében részt 

venni. 

          

Képes ismereteit alkalmazni a különböző természetes anyagok 

megmunkálásakor. 

          

Környezetismeret:___________________________________ 

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Elemi ismeretei vannak teste biológiai működéséről.           

Személyre szabott segítséggel együttműködik az orvosi vizsgálatok 

során. 

          

Elfogadja, tanult módon követi a betegség- és baleset megelőzési 

szabályokat. 

          

Fejlődést mutat saját testének gondozásában, ápolásában.            

A nemi szerepeknek megfelelő életkori változások során személyre 

szabott segítséggel együttműködő. 

          

Személyre szabott segítséggel betartja az állatokkal, növényekkel 

szemben az elvárt viselkedést. 

          

Személyre szabott segítséggel részt vesz a szelektív           
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hulladékgyűjtésben. 

Ének-zene:____________________________________ 

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Az összeállított zenei anyagot meghallgatja, csoporthelyzetben, 

egyszerű utánzásos feladatban részt vesz. 

          

Megismerkedett a Himnusz hanganyagával.           

Egyszerű ritmust utánoz személyre szabott segítséggel, hangszeres 

kíséret mellett. 

          

Társai mellett, nyugodtan hallgat zenét.           

Ábrázolás – alakítás:_____________________________ 

Minősítés: S F R V H 

Félév: I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Személyre szabott segítséggel vesz részt múzeumlátogatáson.           

Információs eszközök használata:_____________________________________ 

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Személyre szabott segítséggel használja az iskolai könyvtárat.           

Ismeri a számítógépes környezetben való egyszerű viselkedés 

szabályait (a legegyszerűbb biztonsági és viselkedésszabályok). 

          

Képes a számítógépet felnőtt jelenlétében szabályosan használni.           

Képes egyszerűbb gyakorlóprogramokkal és személyre szabott 

segítséggel az egér és a billentyűzet használatot elsajátítani. 

          

Képes a tanult tevékenységeket egyre nagyobb biztonsággal és 

örömmel végezni. 

          

Képes kulturáltan, telefonálást kezdeményezni és folytatni, legyen 

tisztában a telefonhasználat anyagi vonzatával. 

          

Képes a tanult eszközöket megfelelően működtetni, nyomtatványt, 

fénymásolatot készíteni (meghívó, plakát). 

          

Képes a számítógéppel és programokkal kapcsolatos személyre 

szabott utasításokat megérteni, végrehajtani. 

          

Személyre szabott segítséggel próbálkozik, segédkezik abban, hogy 

a képernyőn változásokat idézzen elő (betű nagyság, szín, forma 

megváltoztatása, rajz, képkészítése, tetszőleges változtatása). 

          

Személyre szabott segítséggel használja kommunikációban, 

tanulásban és a szabadidőben a rendelkezésére álló 
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szórakoztatóelektronikai és IKT eszközöket, háttértárolókat. 

Személyre szabott támogatás mellett mind önállóbban és 

funkcionálisabban, balesetmentesen használja az eszközöket, 

épségüket megtartja. 

          

Képes elfogadni a játékprogram használatának időtartambeli 

korlátozását. 

          

Testnevelés: _______________________________________ 

Minősítés S F R V H 

Félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Képes a vezényszavakat követni.           

Képes különböző mozgásformák összekötésére.           

Egyre biztosabban ismeri az irányokat.           

Képes a gimnasztikai alapformákat megfelelő ütemtartással végezni.           

Képes segítséggel 2-3 mozgáselemből álló gyakorlat 

összekapcsolására. 

          

Ismeri a használt tornaszerek nevét, azok balesetmentes használatát.           

Képes egyre hosszabb időtartamban végezni erősítő gyakorlatokat.           

Képes egyre gyorsabban, javuló technikával futni.           

Képes aktívan részt venni sportjátékokban.           

Képes labdát átadni, továbbítani társnak.           
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20 Alapdokumentum
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21 Záró rendelkezések 

1. A Pedagógiai program hatálybalépése 

A Pedagógiai program 2017. 06. 22 napján a nevelőtestület általi elfogadásával lép hatályba, és 

visszavonásig érvényes. A felülvizsgált Pedagógiai program hatályba lépésével egyidejűleg érvényét veszti a 

2015. 09. 01. napján készített (előző) Pedagógiai program. 

2. A Pedagógiai program felülvizsgálata 

A Pedagógiai program felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás 

esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a diákönkormányzat, az 

intézményi tanács vagy a szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az 

intézményvezetőhöz kell beterjeszteni. A Pedagógiai program módosítási eljárása megegyezik 

megalkotásának szabályaival. 

Kelt: Gödöllő, 2017. június 23. 

Dr. Bucsyné Prém Katalin 

intézményvezető 

P.H. 
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A Pedagógiai programot az intézmény Diákönkormányzata 2017. 06. 07. napján tartott ülésén megtárgyalta. 

Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat véleményezési jogát jelen Pedagógiai program 

felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.   

Kelt: Gödöllő, 2017. június 7 

Szénásiné Demeter Gyöngyi 

Diákönkormányzat vezetője 

A Pedagógiai programot az Intézményi tanács 2017. 06. 08. napján tartott ülésén megtárgyalta. 

Aláírásommal tanúsítom, hogy az Intézményi tanács véleményezési jogát jelen Pedagógiai program 

felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.   

Kelt: Gödöllő, 2017.június 8 

Szekeres Tiborné 

Intézményi tanács elnöke 

A Pedagógiai programot a Szülői szervezet (közösség) 2017. 06. 08. napján tartott ülésén megtárgyalta. 

Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet véleményezési jogát jelen Pedagógiai program 

felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta. 

Kelt: Gödöllő, 2017.június. 8. 

Neuberger-Vass Rita 

Szülői szervezet képviselője 

A Pedagógiai programot az intézmény nevelőtestülete 2017. 06. 22. napján tartott értekezletén elfogadta. 

Kelt: Gödöllő, 2017. június 22. 

László Erika 

hitelesítő nevelőtestületi tag 
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1. A pedagógiai program érvényességi ideje 

 

 Jelen pedagógiai program érvényességi ideje 2017/2018. tanévre szól. 

 Az előző tanév során a nevelőtestület a pedagógiai program felülvizsgálatát elvégezte. 

 

2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület folyamatosan 

vizsgálja az alábbiak szerint: 

 

 A helyi tantervet az Irányelvek megjelenése után felül kell vizsgálni és a szükséges módosításokat évente 

végre kell hajtani. 

 A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai programban 

megfogalmazott általános célok és a helyi tantervben megfogalmazott tantárgyi célok és követelmények 

megvalósulását. 

 

3. A pedagógiai program módosítása 

 

A pedagógiai program módosítására: 

 

 Az iskola igazgatója, 

 A nevelőtestület, 

 A szakmai munkaközösségek, 

 A szülői munkaközösség tehet javaslatot. 

 

Az intézményi tanács, a szülők és a tanulók a pedagógiai program módosítását közvetlenül a szülői 

munkaközösség, illetve a diákönkormányzat képviselői útján az iskola vezetőségének javasolják. 

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el és az a fenntartó jóváhagyásával válik 

érvényessé. 

A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév kezdőnapjától kell bevezetni.  

 

4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

 

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve helyiségekben tekinthető meg: 

 

 Az iskola fenntartójánál, 

 Az iskola igazgatójánál, 

 Az igazgatóhelyettesnél 

 Az intézmény honlapján. 

 

Gödöllő, 2017. június 23. 

Dr. Bucsyné P rém Katalin  

         intézményvezető 


