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1. Az iskola 5 – 8. évfolyamain tanított tantárgyak,
kötelező
és
szabadon
választható
tanórai
foglalkozások és óraszámaik, az előírt tananyag és
követelményei
Az egyes műveltségi területek és tantárgyak kapcsolata:
Műveltségi területek

évfolyam
tantárgy
óraszám

5.

6.

köt.
22,5

vál.
3

7.

köt. vál.
22,5 3

8.

köt.
25

vál.
4

köt.
25

vál.
4

3

1

3

1

Magyar nyelv és
irodalom

magyar nyelv és
irodalom

4

0,5

4

Idegen nyelv

angol, német
nyelv

3

0,5

3

0,5

3

0,5

3

1

Matematika

matematika

3,5

0,5

3,5

0,5

3

1

3

1

történelem

1,5

0,5

1,5

0,5

2

2

0,5
0,5

0,5

Ember és társadalom

etika
osztályfőnöki
term. ism.

Ember a természetben

Földünk- környezetünk

1,5

1
0,5

fizika
biológia
kémia
egészségtan

1,5

0,5

term.ism.-be integrálva

hon- és népismeret

0,5

0,5

ének-zene

1,5

1

1

1

0,5

0,5

dráma és tánc

2
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
0,5

1,5

1,5

0,5

földrajz

vizuális kultúra

Művészetek

1

0,5

mozgóképkultúra
és médiaismeret

1

0,5

1

1
magyarba és
énekbe
integrálva és
színházlátogatás

1

8. évfolyamra
csoportosítva

0,5

0,5

1

0,5

Informatika

informatika

1

1

1

Életvitel és gyakorlati
ismeretek

technika

1

1

1

1

Testnevelés

testnevelés

2,5

2,5

2,5

2,5

22,5 2,5

25

Tantárgyak összesen

22,5

2,5
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0,5

magyarba
és énekbe
integrálva
7. évf-on

3,5

25

4
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A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását
elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő - integrált - oktatásuk.
Az integrált képzés a speciális egyéni szükséglethez is igazított sajátos módszerekkel,
ismeretanyag-elrendezéssel, értékelési rendszerrel történik. Pedagógiai programunk és helyi
tantervünk elkészítésekor, valamint a napi munkánk során figyelembe vesszük a sajátos
nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelveiben foglaltakat.
A sérülésből adódó hátrányok kompenzálása érdekében a fogyatékos tanulók - egyéni
igénytől függően - rehabilitációs célú fejlesztő terápián vesznek részt, szakemberek
közreműködésével. Az integrált képzésben résztvevők az általános iskola tanítási rendjéhez
alkalmazkodnak, egyéni gyógypedagógiai fejlesztésük órarendjükhöz és napirendjükhöz
igazodik.
A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei:
o A gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének az alapja a szakértői
bizottság szakvéleménye.
o A habilitációs, rehabilitációs egyéni és/vagy csoportos fejlesztés gyógypedagógiai
kompetencia. Az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez a gyermek fogyatékosságának
típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógiai tanár, terapeuta
közreműködése szükséges.

A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozási igénye biológiai,
pszichológiai és szociális tulajdonság-együttes, amely a
o tanuló nevelhetőségének, oktathatóságának, képezhetőségének az átlagtól eltérő
jellegzetes különbségeit fejezi ki.
A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai:
o A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és egyéb fogyatékosságból, az autizmusból
fakadó hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása.
o A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében.
o A különféle funkciók egyensúlyának kialakítása.
o A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása.
o Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni
tulajdonságok, funkciók fejlesztése.
Az SNI-s tanulók habilitációs, rehabilitációs ellátása:
o Ezek a gyerekek különleges gondozást igényelnek, és iskolánkban ezt meg is kell
kapniuk.
o Olyan tanítási-tanulási folyamatot kívánunk biztosítani számukra, amely problémájuk
megoldásában nyújt segítséget úgy, hogy a gyermek egyéni sikereket érjen el.
o A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésére követelményeket kell meghatározni,
egyéni fejlesztési tervet kell készíteni.
o A törvényben előírt szakember meghatározott időkeretben foglalkozik ezekkel a
gyermekekkel iskolánkban.
o Az SNI-s gyermekek a szokásos differenciálástól nagyobb mértékű differenciálást,
speciálisabb eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós,
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habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását
teszi szükségessé.
o A közoktatási törvény a sajátos nevelési igényű tanulókhoz igazodva az általánosan
kötelező feltételeket több területen módosítja, illetve kiegészíti olyan
többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani, és hozzáférhetővé tenni a sajátos
nevelési igényű tanulók számára.
A tanuló annyi egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai
foglalkozáson vesz részt, amennyi a sajátos nevelési igényéből eredő hátránya
csökkentéséhez szükséges. A kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs,
rehabilitációs tanórai foglalkozások megszervezésének heti időkerete az évfolyamra
meghatározott heti tanítási óra
o tizenöt százalék a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott tanuló,
o negyven százaléka a nagyothalló, a beszédfogyatékos tanuló,
o ötven százaléka a siket és az autista tanuló esetén.
A heti órakeretet nyolc fős csoportokra kell meghatározni. A heti időkeret az egyes
évfolyamok, osztályok, tanítási év közben a tanítási hetek között átcsoportosítható.
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1.1. Magyar nyelv és irodalom helyi tanterve
Helyi tantervünket az OM által jóváhagyott Apáczai kerettanterv-család alapján
készítettük.
A tanterv a NAT magyar nyelv és irodalom műveltségterület 5-8. évfolyamok
követelményét dolgozza fel. A műveltségterület teljes lefedése kiegészül még 5-6 évfolyamon
a külön tantárgyként tervezett Dráma és tánc, illetve a Hon- és népismeret, 8. évfolyamon a
Mozgóképkultúra és médiaismeret tartalmával és követelményeivel, melyeket saját tanterve
tartalmaz, továbbá integráltan tartalmazza 7-8. évfolyamon az informatika könyvtárhasználat
egy részét.

A tantárgy óraszámainak felosztása:
Évfolyam
5
6
Tantárgy/modul
Heti
Évi
Heti
Évi
Irodalom
2,5
88*
2
69*
Nyelvtan
2
74
2
74
Könyvtárhasználat
5
5
Összesen:
167
148
* a könyvtárhasználat óraszámával csökkentve

7
Heti
2
2

8
Évi
74
65*
5+4
148

Heti
2
2

Évi
74
65*
5+4
148

A könyvtárhasználat óraszámai beépülnek a szaktárgyi órakeretbe. Egy-egy évfolyam
óráit célszerű folyamatos egymásutániságban, ciklusszerűen bonyolítani. A 7-8. évfolyamon
jelölt +4 óra a könyvtárhasználat résznél a szellemi munka technikája témakörön belül a
Magyar nyelv és irodalom műveltségterület feldolgozására fordítandó.
Az új ismeretek közlésére szolgáló órákon részt vehet a teljes tanulócsoport, de a
munkáltató órák esetén célszerűbb csoportbontást alkalmazni.

Célok és feladatok:
Az anyanyelvi és irodalmi nevelés alapvető célja és feladata, hogy gondozza és fejlessze
tovább a jövendő tanulmányokhoz szükséges és a felnőtt életben használandó olvasni és írni
tudást (szövegértés, szövegalkotás)
o ápolja nemzeti kultúránkhoz, hagyományainkhoz való ragaszkodást, a szolidaritást, s
tapasztaltassa meg az együttműködés érzését és élményét,
o formálja az erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyságot
o fejlessze a kritikus, a problémamegoldó és fogalmi gondolkodást,
o bátorító, önbizalmat növelő, önismeretet elősegítő nevelést folytasson,
o fejlessze a játékosságot, alkotóképességét, a kreativitást,
o neveljen az olvasás szeretetére, az értékekkel való azonosulásra,
o fejlessze a kommunikációs képességeket; a narratív, a lényegkiemelő, a komplex
információk kezelésével kapcsolatos képességeket, kulcskompetenciákat,
o segítse elő a műveltségi terület segítségével- az optimális léptékű
személyiségfejlesztést, a személyiség kibontakoztatását.
o A kulcskompetenciák fejlesztése IKT-val támogatott.
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A felső tagozat célja és feladata
Az értelmi, kommunikációs, cselekvési képességek megalapozása,
o a tanulók ön- és világszemléletének, világképének formálása,
o a konstruktív, környezet-harmonikus életvezetéshez szükséges készségek, képességek
kialakítása,
o megbízhatóság, becsületesség, őszinteség, segítő ~ és empatikus készség kialakítása,
o segítségnyújtás az értékekkel való azonosulás kialakításához,
o az egyén és a közérdekeinek értékrendje, a közösségi magatartás formálása,
o helyes állampolgári magatartás,
o a nemzeti hagyományok ápolása; a magyarságtudatot megőrizve európai polgárokká
válás folyamatának elősegítése,
o nemzeti és etnikumhoz tartozó azonosságtudat ápolása, kibontakoztatása,
o az Európához tartozás tudatának kialakítása,
o más népek kultúrájának megismerése,
o az emberiség előtt álló közös problémák bemutatása,
o egyetemes emberi civilizáció eredményeinek megismerése,
o jól megalapozott tanulási szokások, technikák továbbfejlesztése,
o a környezettudatos magatartás kialakítása, felkészítés a jogok és kötelességek
törvényes gyakorlására.
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Fejlesztési követelmények
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
o A szóbeli nyelvi képességek fejlesztése.
o Kulturált nyelvi magatartás kialakítása.
o Az önkifejezést elősegítő kommunikáció formálása, fejlesztése.
o A nem nyelvi kommunikáció és a megértést, önkifejezést elősegítő kommunikáció
összehangolása.
o Önismeretre, önbecsülésre, magabiztos fellépésre, mások személyiségének tiszteletére
nevelés.
Olvasás, írott szöveg megértése
o A korosztálynak megfelelő hangos és csendes olvasás.
o A képzés szintjének megfelelő szövegértés.
o A szövegben megformált értékek befogadása.
o A nyelvi eszközök és a jelentés kapcsolatának megfigyelése.
o Aktív és passzív szókincs folyamatos gazdagítása.
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o Az európai és a magyar kultúrában hagyományos alapvető szövegtípusok elsajátítása.
o Képzelet, önkifejezés, egyéni stílus bátorítása.
o Életkornak megfelelő írástechnika, íráskép, helyesírás.
o Az elsajátítandó műfajok (hétköznapi történetmondás, érvelő fogalmazás, kiselőadás,
feleletterv).
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A tanulási képességek fejlesztése
o Ismeretfeldolgozási technikák megtanítása: csoportos és
megismerése, használatuk gyakorlása.
o Szövegfeldolgozó eljárások: lényegkiemelés, tömörítés,
elsajátíttatása.
o Önálló témafeldolgozás fejlesztése.

egyéni

technikák

szövegkiegészítés,

Ismeretek az anyanyelvről
o A tudatos nyelvszemlélet fokozatos kialakítása.
o A leíró nyelvtani ismeretek megszilárdítása (felismerés és megnevezés szintjén;
fogalmi meghatározás szintjén).
o A nyelv rendszerezésére vonatkozó tudás önálló, biztonságos alkalmazása,
anyanyelvként való birtoklása.
o Nyelvhelyességi kérdésekben való tudatos döntés fejlesztése.
o Igényes önkifejezés alakítása.
o A nyelvi kultúra fejlesztése, birtoklásának megalapozása a tanulók önbecsülésének,
önkifejezésének fejlesztéséhez.
o A nyelvszemlélet gazdagítása, értékük megőrzésének felelőssége.
Ismeretek az irodalomról
o Az olvasás, mint műélvezet megtapasztalása.
o Olvasóvá nevelés: annak felismertetése, hogy az irodalomolvasás érzelmi, gondolati,
erkölcsi, esztétikai élmények forrása.
o Annak beláttatása, hogy az irodalmi jelentés a szövegből, illetve a mű és az olvasó
érzelmi, gondolati kapcsolatából bontható ki.
o Fogékonyság kialakítása az irodalmi művekben megjelenő értékek, emberi problémák
felfedezésére.
o Megismerkedés a magyar, az európai, a világirodalom kiemelkedő korszakaival,
alkotóival.
o Alapvető irodalmi témák, motívumok felismertetése.
o Az önálló olvasmányválasztás igényének fölkeltése.
o A klasszikus és kortárs irodalom epikai, lírai, drámai műveinek változatos
feldolgozása.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
o Önálló gondolkodás, önkifejezés kulturáltságának fejlesztése.
o Kulturális és történeti másság megértése, erre épülő tisztelete.
o Önálló ítéletalkotás társadalmi, történeti, morális és esztétikai kérdésekről.
o A konfliktuskezelés képességének fejlesztése.
o A humor személyiség- és közösségépítő szerepének megértése.

A tanulók munkájának értékelése
o Az alapkészségek és az irodalmi tudás szintjének fejlesztő szándékú, folyamatos és
tervszerű értékelése, a célnak megfelelően szóban és írásban. Külön gondot szükséges
fordítani a szóbeliségre.
o Az értékelés, önellenőrzés, az ítéletalkotás folyamatos fejlesztése.
o Memoriterek számonkérése.
o Irodalmi feladatlapok, munkafüzetek feladatmegoldásainak értékelése.
o Írásbeli szövegszerkesztés (évenként két dolgozat).
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Témazáró dolgozatok.
Tanulói kiselőadások készíttetése.
Írásbeli szövegalkotás: differenciáltan önálló felkészülés kijelölt témákban.
Ajánlatos, hogy a könyvtáros tanár az általa tartott ciklusok végén érdemjeggyel is
értékelje a tanulók teljesítményét.
o Ezek az érdemjegyek a magyar nyelv és irodalom, illetve az informatika érdemjegyei
közé kerülhetnek bejegyzésre.
o A tantárgy jellegéből adódóan a számonkérés ne a lexikális ismeretekre, hanem a
könyv- és könyvtárhasználati jártasságokra, készségekre irányuljon!
Az értékelés céljából összeállított feladatok lehetőség szerint legyenek változatosak,
érdekesek, segítsék elő a tanulók kreatív gondolkodását! Ezen követelményeknek csak
kellőképpen felszerelt iskolai könyvtárral lehet eleget tenni.
o
o
o
o

A hallássérült tanulók fejlesztésének elvei, fejlesztési feladatok:
Az iskolai fejlesztés szakaszai megegyeznek a NAT pedagógiai szakaszolásával.
A fejlesztő szakaszban fő elemeiben már kialakultnak tekinthető az egyéni beszédállapot. Erre
támaszkodva általában megvalósítható:
- a nyelvi rendszer további finomítása, a nyelvi-kommunikációs szint emelése, az olvasás-írás
eszköz szintű használata, a nyelvi érintkezés formáinak bővítése: tágabb tájékozódás a
köznapi nyelvhasználatban, árnyaltabb alkalmazás, a műveltségi területek és témák
tartalmának megfelelő fogalmak értő használata, a szociális kapcsolatrendszer, az érintkezési
formák pontos értelmezése, a kommunikációs szándéknak megfelelő nyelvi formák
megválasztása.
Valamennyi pedagógiai szakasz kiemelt feladata a beszédhallás folyamatos fejlesztése.
o A műveltségi terület fejlesztési feladatainak megvalósítása során komplex
nyelvi fejlesztés is történik, speciális feladatokkal, módszerekkel a nyelvi
kommunikáció mind teljesebb értékű elsajátításáért. Minden évfolyamon
szükséges az egyéni anyanyelvi nevelés biztosítása, melynek célja a
nagyothalló gyermekek szükségleteihez igazított nyelvi korrekció, különös
tekintettel a beszédérthetőség javítására, a nyelvi megnyilvánulások szintjének
minél jobb közelítésére a halló gyermekek kommunikációjához.
A hallássérült tanulók fejlesztésére egyéni fejlesztési tervet kell készíteni.
Kiemelt fejlesztési feladatok:
o A szociális kapcsolatrendszer, az érintkezési formák pontos értelmezése, nyelvi
formáinak elsajátítása a személyiség harmonikus fejlesztése érdekében.
o Az ismeretek bővítésével kapcsolatos fogalomrendszerek pontos kiépítése, a
tudáselemek értő, értelmező összekapcsolása a kognitív funkciók (a felfogás, a
feldolgozás, a lényegkiemelés és összefüggések meglátása alkalmazás) szintjeinek
fejlesztésével.
o A vizuális percepció, az önkifejezés, az önmegvalósítás, a valóság képi
feldolgozásának, megjelenítésének, értelmezésének folyamatos bekapcsolása a
tanulás-tanítás folyamatába a személyiség kibontakoztatása, gazdagítása céljából.
o A magyar nyelvnek megfelelő beszédmód komplex, folyamatos fejlesztése.
o A beszédhallás, az érthető artikuláció intenzív fejlesztése az oktatás valamennyi
szakaszában.
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o Az információszerzés, az interperszonális kapcsolatok új technikai formáira való
felkészítés (számítógép, internet stb.), az írásos kommunikáció, idegen nyelv ismerete
írásos formájának hangsúlyos megalapozása és fejlesztése.
o A tehetségre utaló személyiségjegyek feltárása és gondozása.
o Valamennyi kommunikációs csatornán a szövegértés és mondanivaló kifejezésének
fejlesztése.
o A továbbtanulás, a szakmaszerzés ismereteinek, lehetőségének alapozása.
Komplex nyelvi fejlesztésre van szükség, speciális feladatokkal, módszerekkel a nyelvi
kommunikáció mind teljesebb értékű elsajátításának céljából.
A műveltségi terület speciális fejlesztési részterületei valamennyi évfolyamon:
Hallás-, ritmus-, mozgásnevelés
Közvetlenül a hallássérülést és annak következményeit tantárgyi keretekben, egyénre
tervezett fejlesztési programmal lehet csökkenteni, kompenzálni. Speciális tevékenykedtetés
célozza a beszédhallás, a hangos beszéd további komponenseinek - mozgási, ritmikai fejlesztését. A fejlesztési program az egyéni adottságok figyelembevételével készül. Az elért
teljesítmények az egyéni adottságok miatt nagy eltérést mutatnak, közös
követelményrendszerének meghatározása nem indokolt.
Beszédhallás-nevelés
Speciális eljárásokkal valamennyi anyanyelvi tantárgy keretében megjelenik. További
alkalmazása minden tantárgy, foglalkozás keretében szükséges.
Helyes ejtés
Döntően a hangzásilag érthető beszéd komplex kialakítása, fejlesztése céljából az egyén
adottságaihoz igazodóan, individuális keretek között folyó foglalkozás. A fejlesztés az
egyéni anyanyelvi nevelés keretei között történik hagyományos és modern technikai
eszközök, speciális módszerek alkalmazásával.
Szájról olvasás
A beszédhallás elégtelensége vagy hiánya miatt a beszédértés vizuális formáját jelenti.
Kiemelt feladata a nyelvi kombinációs készség, a vizuális emlékezet fejlesztése.
A tollbamondás előnytelen helyzet a hallássérült gyermek számára, hiszen a hallássérülése
gátolja a pontos észlelésben, esetleg ismeretlen fogalommal találkozik.
Éppen ezért tollbamondásnál:
o a tanár ne értékelje a hallássérült tollbamondását mindaddig, míg a gyermek szókincse
meg nem közelíti az osztálytársaiét, s ennek biztos jelét is adja a tollbamondások
során,
o előre megadjuk a tollbamondásra kerülő szöveget, s így otthon begyakorolhatja,
o a tollbamondás szövegét óra előtt írásban megmutatjuk, vagy a szurdopedagógust,
szülőt megkérjük arra, hogy legyen segítségünkre,
o látó-halló tollbamondást alkalmazunk az órán.
A fogalmazás:
o Az integrált hallássérültek legtöbb nehézsége az írásbeli kifejezőképesség terén
mutatkozik. Elsősorban azért, mert a fogalmazás olyan kommunikációs forma,
amelynél nincs interakció, nincs a másik személytől visszajelzés, összefüggő közlést
igényel.
o Szüksége van a hallássérült gyermeknek a támogatásra! Találjon erre lehetőséget a
tanár! Kérjen segítséget a gyógypedagógustól, a szülőtől!
o A hibák elemzése feltárja a főbb, még fejlesztendő nyelvi területet.
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A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésének elvei, fejlesztési feladatok:
Fejlesztési elvek:
A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai
tényezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális
összefüggésrendszerére.
A fejlesztés legyen tudatos és tervszerű, melynek során a beszéd állapotának
felmérésétől a terápiás terv meghatározásán át a tudatos módszerválasztáson túl a
komplexitás és a folyamatkövetés is megvalósul.
A módszerek megválasztásakor az életkor, a pszichikai sajátosságok, a beállítódás, az
értelmi képesség, a beszédhiba típusának és súlyosságának, és a korrekció adott
szakaszának figyelembevétele szükséges.
A fejlesztésében meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés, melynek során a
kinesztéziás, a hallási, a látási, a beszédmozgási benyomások egymást erősítve fejlődnek.
Fontos a transzferhatások tudatos kihasználása. Mivel a különböző beszédműveletek
számos azonos, illetve közös elemből tevődnek össze, a fejlesztés a különböző átviteli
megoldásokkal eredményesebbé tehető.
A beszédfogyatékos tanulók nevelése, oktatása megköveteli az egyéni és csoportos
foglalkozások változatos szervezeti kereteit.
A súlyos beszédfogyatékos tanulók fejlesztése intenzív és folyamatos.
A fejlesztést a szülők támogató együttműködése segíti. A terápiában - a minél
gyorsabban automatizált jó beszédszint elérése érdekében - a tanulóval kommunikáló
valamennyi felnőtt legyen partner.
Kiemelt fejlesztési feladatok:
A beszédfogyatékos tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési
feladatok és tartalmak megvalósítása általában lehetséges.
A beszédfogyatékos tanulók nevelésében a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok, az egyes
műveltségi területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő képességek az irányadóak, de azok
fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama módosulhat.
A személyiség fejlesztésében hangsúlyozott szerepet kap a szociális kapcsolatrendszer
kommunikációs bázisa, a kommunikációs szándék tudatos megvalósítására nevelés.
Az információszerzésben, tanulásban, szociális-kommunikációs fejlesztésben az
informatikai eszközök segítő szerepe kiemelkedő. A számítógép írástechnikai
segédeszközként tanulási és munkaeszköz a beszéd útján nehézségekkel kommunikáló
tanuló számára.
Az informatikai eszközök tanulás során történő megfelelő és tudatos alkalmazásának
különösen az írás- és olvasási nehézséggel küzdő tanulók esetében van kiemelt szerepe.
A nevelésnek, oktatásnak átfogó képet kell nyújtania arról, hogy a tanuló miként
viszonyuljon beszédfogyatékosságához. Kiemelt feladat a tanuló motiválása a beszédhibája
leküzdésére, ugyanakkor felkészítése az esetleges visszaesésekre, azok kezelésére, valamint
arra, hogy a maradandó tünetekkel később is együtt tudjon élni.
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A műveltségi területhez kapcsolódó tananyagtartalmat, a fejlesztésre fordított időt a sérülés
jellege, mélysége, prognózisa befolyásolhatja.
Nagy hangsúlyt kell fektetni a következőkre:
o a súlyos beszédfogyatékos tanulók anyanyelvi fejlesztésében hosszabb begyakorlási,
érési szakaszok tervezendők;
o az anyanyelvi fejlesztés, gondozás a nevelés minden színterén és helyzetében, az
oktatás teljes időtartama alatt központi szerepet játszik.

Az autizmus-spektrumzavarokban
fejlesztése

szenvedő

(autisztikus)

tanulók

Az autisztikus tanulók csoportja rendkívül változatos, de a központi sérülés azonos jellege
miatt meghatározhatók közös szükségletek és egységes módszertani javaslatok.
A NAT kiemelt fejlesztési feladatai, műveltségi területei esetükben is alkalmazhatóak a
sérülés típusának megfelelő adaptációval. A NAT szakaszaihoz rendelt fejlesztési feladatok
elérésére szükség esetén hosszabb időtartamot kell biztosítani. A kerettantervek adaptálása
szempontjából az autizmus súlyosságát, az intelligenciát és a nyelvi képességeket kell
figyelembe venni. A tananyagot mennyiségi és minőségi szempontból módosítani és
redukálni kell az autisztikus tanulók speciális szükségletei szerint.
o A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettség szintjén elérhető legjobb
felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése: ennek alapja a
szociális, kommunikációs és gondolkodási készségek hiányának speciális
módszerekkel történő kompenzálása és a meglévő készségek fejlesztése.
o A hiányzó készségeket pótló, helyettesítő kompenzációs-habilitációs kezelése a
fejlődési elmaradás, a másodlagos (pl. viselkedés-) problémák leküzdése érdekében. A
fogyatékos készségek kompenzálása különös jelentőségű a tanulási, szociális és
munkahelyzetekbe való beilleszkedés és viselkedés elsajátításához.
o Az iskolai és a mindennapi gyakorlati életre felkészítő tananyag speciális módszerek
segítségével történő elsajátítása.
o A jellegzetes gondolkodási nehézségek, rugalmatlanság miatt - a továbblépés előtt külön kiemelt fejlesztési feladat az elsajátított ismeretek alkalmazásának,
általánosításának tanítása, az ismeretek folyamatos használata a fenntartás
biztosítására, valamint a változatos, probléma megoldási módszerek tanítása.
o A tananyag kiválasztásának legfontosabb szempontja a tanított képesség egész életen
át megfelelő alkalmazhatósága. A tanuló túlterheltségének elkerülése érdekében a
felesleges információkat szűrni kell, mert az egészséges gyermek által spontán,
ösztönösen elsajátított nagy mennyiségű információ és készség az autisztikus gyermek
számára nehéz tananyagot jelent.
Kiemelt fejlesztési feladatok:
A fejlesztés fő célterülete a kommunikáció, mint a kapcsolatteremtés és fenntartás,
valamint az információcsere eszköze. Az alapvető probléma nem a beszéd hiánya vagy
fejlődési zavara, hanem a kommunikációs szándék, illetve a kommunikációs funkció
megértésének sérülése. Minden autisztikus gyermeknél - függetlenül verbális képességeik
színvonalától - elsődleges cél az egyén képességszintjének megfelelő kommunikatív
kompetencia megteremtése. A cél eléréséhez szükséges lehet alternatív kommunikációs
eszközrendszerek alkalmazására.
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Együttműködési technikák: Az említett technikák elsajátításához direkt tanításra van
szükség, egyéni fejlesztési terv alapján.
Együttműködési formák: Az autizmussal élő gyermek jelentős, egyéni többlettámogatásra
szorul e téren. A megjelölt tevékenységekben világos szabályok mentén részt tud venni.
Kommunikációs készségek: Az autizmus diagnózisának egyik alapja a kommunikációs
készségek fejlődésének minőségi károsodása. Ez még akkor is így van, ha a gyermek formai
és jelentéstani szempontból tökéletesen beszél. A jó képességű, nyelvet bíró autizmussal élő
gyermekek beszédhasználat és megértés szempontjából mindig jellegzetes tüneteket
mutatnak:
Ezek közül a leggyakoribbak a prozódia területén: gépies, monoton beszédritmus, dallam,
esetleg kedvenc tévéműsor szereplőjétől kölcsönzött hanghordozás, túl halk vagy hangos
beszéd, amely nem igazodik a hallgató térbeli helyzetéhez, igényeihez.
Nehézségek a pragmatika területén: A gyermek a beszélgetőpartner reakcióitól függetlenül,
monológszerűen beszél az őt érdeklő témáról. Nem érzékeli, hogy a beszélgetésben milyen
hosszúságú szünetek lehetségesek, és azt sem, mikor kerül hozzá a szó, hiszen ezt mások
tekintetéből, testtartásából, hangsúlyából és a szociális kontextus megértéséből olvashatná ki.
Ezek intuitív, gyors felfogása az autizmusban sérül.
Problémák a jelentés területén: Legszembetűnőbb a hallottak szó szerinti értelmezése. Bár a
hétköznapi életben a szó szerinti értelmezéssel leginkább mint humorforrással találkozunk.
A fenti feltételek mellett is szükséges az integráció fokozatos megkezdése, a szociális,
kommunikációs és kognitív deficitek figyelembevétele, az egyénre szabott mérés, tervezés,
fejlesztés, a tananyag szűrése (egyes tantárgyakból felmentés), továbbá a fogyatékosságot
kompenzálandó alternatív eszközök, módszerek igénybevétele egyéni szükségletek szerint
(pl. kézírás helyett gép használata, szóbeli felelet helyett írásbeli beszámoló vagy fordítva).

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan
és súlyosan akadályozott tanulók fejlesztésének elvei, fejlesztési feladatok:
Fejlesztési elvek:
o A részképesség zavar tüneteit mutató tanulók sajátos nevelési igényeinek kielégítése
gyógypedagógiai tanár, terapeuta és/vagy pszichológus közreműködését igényli. A
rehabilitációs célú órakeretben a tanulók fejlesztése egyéni terápiás terv alapján
történik.
o A kialakulatlan részképesség jellegének megfelelően az iskolai oktatásban
érvényesíteni kell a számonkérési, értékelési, esetleg - indokolt esetben, a tanulási
képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján - az egyes
tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alóli mentesítés lehetőségét.
o A részképesség zavar tüneteit mutató tanuló egyéni fejlesztése, külön oktatása intenzív
terápiás céllal szervezett átmeneti formának tekinthető, melyet csak súlyos állapotok
esetén célszerű alkalmazni, és amelynek célja, hogy a tanuló minél előbb
visszakerüljön az őt integrálni képes környezetbe.
Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat:
a) az egészséges énkép és önbizalom kialakítása,
b) a kudarctűrő-képesség növelése,
c) az önállóságra nevelés.
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Diszlexiás, diszgráfiás tanulók:
Az olvasás-, írászavarok javításának feladata az iskolás korban, hogy kialakítsa a tanulóban az
intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás készséget, fejlessze
kifejező készségét, segítse az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében.
A fejlesztés feladatai:
o a vizuomotoros koordináció gyakorlása,
o a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése,
o (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, hangoztató-elemző,
szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő, valamint a vizuális és auditív
észlelésre alapozó módszerrel,
o az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai
pályafutása alatt,
o a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során,
o az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával,
gépi írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával.
o szükséges a beszédészlelés és beszédértés, a verbális figyelem és emlékezet intenzív
fejlesztése,
o diszgráfia esetén az írómozgások helyes kialakítása, az írásmozgások korrekciója.
A magatartás és viselkedészavaros tanulók:
A fejlesztés feladatai:
o az önismeret, a reális önértékelés kialakítása,
o a kommunikáció fejlesztése,
o a beszédészlelés és beszédmegértés,
o a verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése,
o a szövegértés fejlesztése
o a tanuló optimális helyének megválasztása a pedagógus kommunikációs jelzéseinek
megfelelő érzékelésére.
o az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek,
érdeklődésének, terhelhetőségének ismeretében.
o a tanuló viselkedésének (kommunikációjának, önbizalmának, magabiztosságának,
önérvényesítésének, cselekvéses, illetve verbális megnyilvánulásainak) megismerése
siker vagy kudarc esetén. Ennek alapján a tanuló alkalmazkodásának, a kortárs
csoportba való beilleszkedésének segítése.
Követelmény:
Az SNI-s tanulókkal szemben nem csökkentett a követelmény, ugyanakkor figyelembe
vesszük a fogyatékossággal élő tanulók tanulmányainak folytatásához szükséges
esélyegyenlőséget biztosító feltételeket:
o a Nevelési Tanácsadó szakvéleményében leírtaknak megfelelően a tanulót
egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből mentesítjük az értékelés és minősítés
alól,
o biztosítjuk a hosszabb felkészülési időt,
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o az írásbeli beszámolón lehetővé tesszük az iskolai tanulmányok során
alkalmazott segédeszközök alkalmazását,
o szükség esetén az írásbeli beszámolót szóbeli beszámolóval, vagy a szóbeli
beszámolót írásbeli beszámolóval váltjuk ki.
Az integráltan nevelt gyerekeket, – akik beszédfogyatékosok, hallássérültek vagy
részképesség zavaraik vannak – eltérően kell oktatni. A tananyag elsajátítása egyénre szabott
ütemezéssel történik. A fejlesztési követelmények csak irányadók, egyéni adottságtól
függően, a megfelelő szakértői bizottság szakvéleményében leírtak alapján követelendőek.

tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei
A tankönyvcsalád legyen:
o a NAT-nak megfelelő
o tartalmazzon differenciálásra alkalmas feladatokat,
o feleljen meg a jól strukturáltság igényének,
o emelje ki a lényeget,
o tartalmazzon összefoglaló kérdéseket,
o illusztrálása legyen esztétikus,
o valamint legyen jellemzője még: a felmenő rendszer, a kedvező ár és a tartósság.
Jelenleg a fentiek alapján a Dinasztia Kiadó tankönyveit javasoljuk.
Továbbá minden évfolyamon:
o A magyar helyesírás szabályai
o Helyesírási kéziszótár
o Nyelvművelő kézikönyv I-II.
o Magyar értelmező kéziszótár
o Magyar szinonima szótár
o Tanári kincsestár – Raabe
o Idegen szavak szótára
o Magyar szófejtő szótár
o Irodalmi fogalomtár
o Hang- és filmanyag
Taneszközök, segédeszközök: az integrált tanulók is ugyanazokkal a taneszközökkel
dolgozhatnak, mint a többiek. Ha szükséges, más, eltérő taneszközt is be kell szerezni,
viszont fontos, hogy ezeket ismerje meg a többi tanuló is és alkalmanként ők is használják.
Fontosnak tartjuk a tevékenykedő, fölfedező tanulásra építő ismeretszerzést, melyhez
elengedhetetlen, hogy kellő mennyiségű és minőségű eszköz álljon a tanulók rendelkezésére.
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Magyar irodalom 5. évfolyam
Heti 2,5 óra évi 93 óra
Óraterv
Témakör
Óra
Ráhangoló, bevezető motiváció
8
Népdalok, mesék
28
Petőfi Sándor: János vitéz
22
Természet, táj, szülőföld; Család, szülők, gyerekek
16
Élethelyzetek, emberi kapcsolatok elbeszélő művekben
14
Beépülő könyvtárórák (könyv és könyvtárhasználat)
5
A kötelező órakereten belül a témakörök óraszámai szabadon mobilizálhatók a tanulócsoport
képességéhez igazodva.
Tanulói és tanítást-tanulást segítő taneszközök
A jelenleg forgalomban lévő taneszközök közül, pl.
Dr Széplaki Gyötgy – Dr Vilcsek Béla: Világjáró irodalom
Világjárók szöveggyűjtemény
Útitárs I-II.
Magasabb évfolyamra lépés feltételei
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
A tanuló:
o tudja változatos kommunikációs helyzetekben egyszerű, érthető módon hatékonyan
közölni mondanivalóját,
o a közlés céljának és szándékának megfelelően használja a mondatfajtákat,
o tudja elvégezni az alábbi szövegelemző eljárásokat: lényeg kiemelése, szöveg
tagolása, téma megnevezése, tények, adatok kiemelése,
o tudja az üzenet rövid szóbeli összefoglalását elvégezni.
o A beszédkészség fejlesztése terén,
o törekedjen önkifejezésében a pontosságra, az érzékletességre, a mások számára
érthető, nyelvileg is helyes beszédre,
o tudatosan figyeljen a kulturált nyelvi magatartás kialakítására (megfelelő artikuláció,
beszédtempó, hangmagasság, hangerő, hanglejtés alkalmazása),
o tudja saját véleményét megfogalmazni a témának és beszédhelyzetnek megfelelően,
o tudjon
kommunikációs
helyzeteket
megjeleníteni
dramatikus
formában
(helyzetgyakorlatok, versmondás, bábjáték).
Olvasás, írott szöveg megértése
A tanuló:
o tudjon különböző szöveget olvasni az életkornak megfelelő tempóban némán és
hangosan,
o tudjon ismert tartalmú szöveget értelmező hangos olvasással olvasni,
o tudjon rövidebb szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegeket önállóan olvasni,
o ismerkedjen a szövegértési technikák alapjaival,
o szövegben kifejtett információk visszakeresése,
o a ki nem fejtett tartalmak kikövetkeztetése,
o a fontosabb gondolatok kiemelése és összefoglalása,
o a szó szerinti jelentésen túli lehetséges jelentések létezésének megtapasztalása,
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o az aktív és passzív szókincs gazdagítása különböző szövegösszefüggésben,
o tudjon rövidebb műveket önállóan elolvasni házi olvasmányként, a cselekményt
felidézni, a szereplők cselekedeteit, jellemét megérteni,
o tapasztalja meg az olvasás örömét,
o tudjon megfogalmazni néhány mondatos véleményt szóban és írásban az olvasott
szövegek szereplőinek cselekedeteiről.
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
A tanuló:
o ismerje meg az anyaggyűjtés és –elrendezés alapjait, különös tekintettel a gyermekek
számára készült lexikonokból, szótárakból tanári irányítással,
o tudjon rövidebb szöveget alkotni különböző szövegtípusokban, az alábbi műfajokban:
o rövid leírás
o kisebb elbeszélés
o néhány soros jellemzés,
o tudja személyes és olvasmányélményeit megfogalmazni röviden leírás, elbeszélés
műfajában,
o az életkornak és a tanulási igényeknek megfelelő és rendezett írásmód gyakorlása,
o az évfolyami követelményeknek megfelelő nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi
ismeretek alkalmazása az írásbeli szövegalkotásban.
A tanulási képesség fejlesztése
A tanuló:
o tapasztalja meg az önálló feladatvégzés egyes lépéseit, gyakorolja következetes
rendszerességgel azokat (pl: könyvkölcsönzés, könyvtárhasználat),
o ismerkedjen meg a gyermekeknek szóló ismeretterjesztő művek, lexikonok, szótárak
használatával,
o tapasztalja meg a különböző információhordozók működését, használatát,
o tudjon vázlatot készíteni tanári segítséggel, vázlatot felhasználni különböző műfajú
szövegek megértéséhez és alkotásához.
Ismeretek az irodalomról
A tanuló:
o tapasztalja meg az olvasás örömét; az olvasás iránti érzelmi és gondolati érdeklődés
fenntartását a játékosság, a kaland, a képzelet, az önismeret, stb. iránti igénnyel,
o tudjon elbeszélő műveket közösen és önállóan olvasni, azokat feldolgozni tanári
segítséggel, csoportosan és egyénileg,
o tudja alkalmazni a megtapasztalt formákat a mindennapi történetmondásban és a
kreatív írásban egyaránt,
o tudja megállapítani, hogy ki beszéli el a történetet, és kinek a szemével látjuk a
történetet,
o érzékelje a tetőpontok, fordulópontok és kitérők szerepét, fontosságát,
o tapasztalja meg a tisztán elbeszélő és dramatikus műrészletek közötti különbségeket,
o tudja dramatizálni az elbeszélések és elbeszélő költemények részleteit, illetve a
köznapi helyzeteket.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
A tanuló:
o tudja néhány mondatban véleményét megfogalmazni az élmények és olvasmányok
hatásáról,
o tudja felismerni a jó és rossz, az igazság és az igazságosság fogalmait – az ítélkezést,
mint cselekedetet a különféle szövegekben és műalkotásokban,

485

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA
o vegyen részt aktívan a tanulócsoportokban folyó beszélgetésben és vitában a művek és
olvasmányok kiváltotta élményekről; tudja kialakítani saját álláspontját a
beszédhelyzetnek megfelelően,
o tudja meghallgatni és megérteni mások véleményét.
Könyvtár
o Segítséggel tudjon tájékozódni az információhordozók tartalmában.
o Az ábécé alkalmazása a lexikon és az enciklopédia használatához.
o Egyszerű feladat megoldása megadott forrással.
Tartalom
Ráhangoló, bevezető motiváció
Altémák címei
o 3-4. évfolyam irodalmi szemelvényei
o az irodalomtanulást alapozó fogalmak
o a kommunikációs képességek
Tevékenységek
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
o Tájékozódás változatos kommunikációs helyzetekben saját és a szerzett
olvasmányélmények alapján
Olvasás, írott szöveg megértése
o Tájékozódás a hangos és értő olvasás szintjéről
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o Tájékozódás a szövegalkotás képességének szintjéről
A tanulási képesség fejlesztése
o A tanulás tanítása
o Szokásrendszer kialakítása
o Az új tankönyvcsalád használatának praktikumai
Ismeretek az irodalomról
o Tapasztalatszerzés, tájékozódás az irodalomtanulást alapozó fogalmakról,
követelményekről
Ismeretek
o Az 1-4. évfolyamon tanult epikai, lírai művek
o Olvasmányok, élmények - megértésük bizonyítása
o (szerző, a mű címe, témája, formai elemek)
Népdalok, mesék
Altémák címei
o Népdalok: 4-5 népdal jav.: Imhol kerekedik; Érik a szőlő; Kiskertemben rózsafa…;
Két szál pünkösdi rózsa; Jánoshidi vásártéren…
o Mesék: a klasszikus, mai magyar és európai gyermekirodalomból
o Mesetípusok: Állatmesék jav.: Heltai Gáspár: Száz fabula (részletek)
o Varázsmese: Hans Cristián Andersen: A császár új ruhája
o Tündérmese: Grimm testvérek: Mesék
o Tréfás mese: Hetvenhét magyar népmese
o A nép- és műmesék jellemző motívumai, fordulatai, hőstípusai
Tevékenységek
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
o Hatékony közlés változatos kommunikációs helyzetekben
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o A közlési célnak és szándéknak megfelelő változatos mondathasználat
Olvasás, írott szöveg megértése
o Folyamatos hangos és néma olvasás fejlesztése
o A szó szerinti jelentésen túli lehetséges jelentések létezésének megtapasztalása
o Szövegelemző eljárások irányított alkalmazása
o Szöveg tagolása, lényegkiemelés, szövegtömörítés
o Jellemzés kifejezőeszközeinek megfigyeltetése;
o Az aktív és passzív szókincs gazdagítása
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o Történetmondás olvasmányról, szóban és rövid fogalmazásban (mesei és valóságos
helyzetekről, önállóan vagy megadott témák, motívumok alapján)
o Olvasmányélményekre épülő szógyűjtés (szavak, szószerkezetek, szólások)
o Rövidebb szöveg alkotása (kisebb elbeszélés, néhány soros jellemzés)
Tanulási képesség fejlesztése
o Vázlatkészítés tanári irányítással, vázlat felhasználása a szövegek megértéséhez ill.
megfogalmazásához
o Önálló feladatvégzés egyes lépéseinek gyakorlása
o Szövegelemző gyakorlatok (élethelyzetek, érzelmek megbeszélése)
o Ritmikai gyakorlatok (népdalok); ritmika, az ismétlődés formái
o Drámajátékok: a mese szereplőinek, kapcsolataik megfigyelése, elsajátítása;
hétköznapi helyzetek dramatizálása
o Az olvasott művek alapján alapvető témák, motívumok felismerése a népköltészeti
alkotásokban
o Beszélgetés az érzelmekről: szeretet, együttérzés, segítőkészség, stb. – különös
tekintettel a mesék világára
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
o Néhány mondatos vélemény megfogalmazása (beszélgetés, vita)
Ismeretek
A felismerés és megnevezés szintjén
o népdal
o ütem
o képiség, ritmus, ismétlés, párhuzam
o a szó szerinti és metaforikus jelentés
o mesetípusok
Petőfi Sándor: János vitéz
Altémák címei
o Mese és valóság az elbeszélésben
o A szerkezet és a megjelenítés eszközei
o A hős, a kaland, az erkölcsi választások
o Az ütemhangsúlyos verselés
Tevékenységek
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
o Szituációs játékok (helyzetgyakorlatok, versmondás, bábjáték)
o Kommunikációs helyzetek megjelenítése dramatikus formában
o Pontosság, érzékletesség, lényeg kiemelése
o Megfelelő artikuláció, beszédtempó, hangmagasság, hangerő, hanglejtés alkalmazása
Olvasás, írott szöveg megértése
o Hangos és néma olvasás fejlesztése, felkészülés utáni értelmes olvasás
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Szövegelemző eljárások irányított alkalmazása
Ismerkedés a szövegértési technikák alapjaival
Szövegben kifejtett információk visszakeresése
Fontosabb gondolatok kiemelése és összefoglalása
Aktív és passzív szókincs gazdagítása
A szó szerinti jelentésen túli lehetséges jelentések létezésének megtapasztalása
Néhány mondatos vélemény megfogalmazása szóban és írásban a szereplők
cselekedeteiről
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o Szógyűjtés
o Rövidebb szövegalkotás, leírás (tájleírás) műfajban
o Történetmondás – elbeszélő szerepben, megadott motívumok alapján
o Az évfolyami követelményeknek megfelelő nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi
ismeretek alkalmazása
A tanulási képesség fejlesztése
o Lexikonok, szótárak használata
Ismeretek az irodalomról
o Az olvasás örömének megtapasztalása
o Az elbeszélő mű közös és önálló olvasása, feldolgozása tanári segítséggel
o A tanult mű részleteinek dramatizálása; tisztán elbeszélő és dramatikus műrészletek
közti különbség megláttatása
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
o Cselekedetek megítélése, vélemények megfogalmazása
o Erkölcsi választások indoklása
o
o
o
o
o
o
o

Ismeretek
o elbeszélő költemény, cselekmény, helyszín
o hasonlat, megszemélyesítés, metafora, jelző
o az ütemhangsúlyos vers alapján ütem, felező tizenkettes (a felismerés és a
megnevezés szintjén)
Természet, táj, szülőföld; Család, szülők, gyerekek
Altémák címei
o Mitológiai és bibliai történetek (jav: Prométheusz – mítosz; Daidalos és Ikarosz)
(jav.: A világ és az ember teremtése; A bűnbeesés; Vízözön; Jézus születése és
gyermekkora)
o Petőfi Sándor: Alföld c. verse további kép Petőfi költemény (jav.: Petőfi: István
öcsémhez, Egy estém otthon)
o Arany János: Családi kör c. verse, valamint más, a témához kapcsolódó – különböző
korokból származó – változatos hangulatú és formanyelvű szépirodalmi és egyéb
szövegek (jav.: Gárdonyi, Móra, Fekete István művei)
o A régió, a lakóhely irodalmi emlékhelyei, irodalmi és nyelvhasználati vonatkozásai
Tevékenységek
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
o Szövegelemző eljárások gyakorlása
o Az üzenet rövid szóbeli összefoglalása
o Saját vélemény megfogalmazása
Olvasás, írott szöveg megértése
o A művek értelmező, hangos olvasása
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o A nyelvi eszközök és jelentés viszonyának felismerése
o A szavak alapjelentésének, hangulatának, stílusértékének felismerése
o A szó szerinti jelentésen túli lehetséges jelentések megtapasztalása
o Szövegelemező gyakorlatok: szövegértelmezés, alapvető motívumok
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o Olvasmányélmények megfogalmazása röviden leírás, elbeszélés műfajában
o Igényes és rendezett írásmód gyakorlása
o A szemléletesség nyelvi eszközeinek alkalmazása (nyelvtani, helyesírási,
nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása)
A tanulási képességek fejlesztése
o Önálló ismeretszerzés könyvtári munkával (önálló feladatvégzés egyes lépéseinek
gyakorlása)
o Információhordozók használata
o Eligazodás a gyermekeknek való ismeretterjesztő irodalomban
Ismeretek az irodalomról
o A közlésmód sajátosságainak megfigyelése
o A tanult művek feldolgozása tanári segítséggel csoportosan és egyénileg
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
o Néhány mondatos vélemény megfogalmazása az élmények és olvasmányok hatásáról
o Saját álláspont kialakítása
o Aktív beszélgetés, indoklással az élmények és olvasmányok hatásáról
Ismeretek
o tájleíró vers
o a szó szerkezeti és metaforikus jelentés
o ritmus
o hasonlat, megszemélyesítés, metafora
o képiség, fokozás, párhuzam, ellentét, ismétlés
o életkép (a felismerés és a megnevezés szintjén)
Élethelyzetek, emberi kapcsolatok elbeszélő művekben
Altémák címei
o Molnár Ferenc: a Pál utcai fiúk, valamint
o Más kapcsolódó szépirodalmi művek
o válogatásra javasolt: Daniel Defoe: Robinson Crusoe; Jules Verne: Sándor Mátyás;
Rudyard Kipling: A dzsungel könyve, stb.
o Egyéb (pl: publicisztikai) művek
o A barátság, ellentét, felelősség, közösség élethelyzeteinek, konfliktusainak ábrázolása
az irodalomban
o A hosszabb prózai elbeszélés jellemzői: szerkezet (tetőpont, fordulópont, kitérők)
szereplők és a szereplők közti kapcsolatok, helyszínek
Tevékenységek
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
o Az előismeretet feltáró szövegszintű és szójelentésre épülő szövegelemző eljárások
irányított alkalmazása (téma, lényegkiemelés, tagolás)
o Saját vélemény megfogalmazása a témának megfelelően
o Az üzenet rövid, szóbeli összefoglalása
o Kulturált nyelvi magatartás formálása
o Önkifejezés tudatos fejlesztése - történetmondás
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Olvasás, írott szöveg megértése
o Hangos ~ értelmező olvasás fejlesztése
o Szövegértési technikák gyakorlása
o Fontosabb gondolatok kiemelése és összefoglalása
o Információk visszakeresése
o Szókincsgazdagítás
o Cselekmények felidézése, szereplők cselekedeteinek és jellemének megértése
o Néhány mondatos vélemény megfogalmazása
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o Az anyaggyűjtés és elrendezés alapjainak ismerete
o Rövid szöveg alkotása – olvasmányélmények megfogalmazása leírás, elbeszélés,
jellemzés műfajában
o Rendezett írásmód
o Helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek tudatos alkalmazása
A tanulási képesség fejlesztése
o Könyvkölcsönzés, könyvtárhasználat segítségével az önálló feladatvégzés egyes
lépéseinek gyakorlása
o Lexikonok, szótárak alkalmazása a szövegfeldolgozás megsegítéséhez
o Vázlatkészítés, a vázlat felhasználása tanári segítséggel,
Ismeretek az irodalomról
o Az olvasási élmények személyiségfejlesztő hatásának optimális felhasználása
o A történet elbeszélőjének és annak megállapítása, kinek a szemével látjuk a történetet
o Történetmondás gyakorlása
o A tetőpontok, fordulópontok és kitérők szerepe, fontossága
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
o Vélemények megfogalmazása az olvasottakról (beszélgetés, vita)
o Ítélkezés cselekedetekről, a jó és a rossz fogalmáról
o Saját álláspont kialakítása – mások véleményének meghallgatása
Ismeretek
o elbeszélés
o regény
o epikai művek szerkezete; fordulópont, kitérők
o cselekmény, helyszín (A felismerés és a megnevezés szintjén)
Dokumentumismeret
Altémák címei
o A sajtótermékek főbb típusai (napi-, hetilap, folyóirat), főbb formai, szerkezeti
jellemzőik. A korosztálynak szánt folyóiratok behatóbb megismerése. A nem
nyomtatott dokumentumok főbb típusai. Évfolyam, szám, címfej, impresszum, rovat,
vezércikk, magazin fogalma.
Tevékenységek
o Ismerkedés különböző információhordozókkal (vizuális, audiovizuális, elektronikus:
Internet, CD-ROM stb.).
Ismeretek
o Tantárgyi gyűjtőmunka csoportosan a korosztálynak szánt folyóiratokból.
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A könyvtári tájékozódás segédeszközei
Altémák címei
o A direkt tájékoztató eszközök (általános lexikonok, enciklopédiák és szótárak)
„műfaji” meghatározása, felépítésük, szerkezetük, bemutatása, használatuk
bemutatása egylépcsős referens kérdések segítségével. Általános és szaklexikon,
általános és szakenciklopédia fogalma. A szótárak típusai. A segédkönyvekben
használt legismertebb jelölések, rövidítések.
Tevékenységek
o Gyermekeknek szóló ismeretterjesztő művek, lexikonok, szótárak megismerése,
használata.
Ismeretek
o A korosztálynak készült szótárak, lexikonok használata ismeretlen kifejezések
magyarázata, személyekhez, témákhoz kapcsolódó adatok gyűjtése a tanult anyag
bővítésére.
A szellemi munka technikája
Altémák címei
o A vázlatkészítés menete, a szöveget tartalmazó dokumentum legfontosabb adatainak
megnevezése, szöveg tartalmának megállapítása. Lényegkiemelés, a szövegben
tipográfiailag kiemelt kulcsszavak segítségével. A vázlat írásban való rögzítése.
Tevékenységek
o Vázlat felhasználása különböző témájú, műfajú szövegek megértéséhez,
megfogalmazásához
Ismeretek
o Különböző dokumentumokból származó szövegek vázlatának elkészítése a tanár által
irányított csoportmunkában.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 5.
évfolyamra tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
Az integráltan nevelt gyerekeket, – akik beszédfogyatékosok, hallássérültek vagy
részképesség zavaraik vannak – eltérően kell oktatni. A tananyag elsajátítása egyénre szabott
ütemezéssel történik. A fejlesztési követelmények csak irányadók, egyéni adottságtól
függően, a megfelelő szakértői bizottság szakvéleményében leírtak alapján követelendőek.
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Magyar irodalom 6. évfolyam
Heti 2 óra évi 74 óra
Óraterv
Témakör
Monda, rege, ballada
Arany János: Toldi
Hősök a történetmondás műfajában
Képek és formák a költészetben
Szakaszzáró, rendszerező összefoglalás 5-6. évf.
Könyv- és könyvtárhasználat

Óra
15
15
15
15
9
5

A kötelező órakereteken belül a témakörök óraszámai szabadon mobilizálhatók a
tanulócsoport képességéhez igazodva. A témakörök óraszámai biztosítják a kommunikációs
képességek fejlesztését, az olvasóvá nevelést, valamint az irodalmi élmény
személyiségfejlesztő funkciójának erősítését – s magában foglalja a tanév eleji és tanévvégi
alapozó ill. rendszerező ismétlés óráit is.
Tanulói és tanítást – tanulást segítő taneszközök
A jelenleg forgalomban lévő taneszközök közül, pl.
Dr Széplaki György – Dr Vilcsek Béla: Világjáró irodalom 6.o.
Világvándor I-II.
Magasabb évfolyamra lépés feltételei
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
A tanuló
o figyelje meg a testbeszéd, az arcjáték, a szemkontaktus működését,
o törekedjen a szóhasználat, a kiejtés, a testbeszéd összehangolására különféle
beszédhelyzetekben,
o törekedjen a hallgatósághoz, a beszédhelyzetekhez való alkalmazkodásra, a jó
fellépésre, az árnyalatok érzékeltetésére,
o törekedjen a vélemények meghallgatására, megértésére többszereplős helyzetekben,
o különféle dramatikus formák gyakorlása (némajáték, improvizáció, vers, mondás).
Olvasás, írott szöveg megértése
A tanuló
o tapasztalja meg a nyelvi eszközök és a jelentés összefüggését szépirodalmi és nem
szépirodalmi olvasmányokban tanári irányítással, csoportosan és egyéni munkával,
o ismerje fel az irodalmi szövegben megjelenő egyszerűbb képeket, alakzatokat,
gyakorolja értelmezésüket (hasonlat, metafora, ismétlés, fokozás),
o érzékelje a szövegek műfaji különbségeit:
o mese – dokumentum
o lírai költemény – elbeszélés,
o tudjon véleményt megfogalmazni néhány mondatban, szóban és írásban az olvasott
szöveg szereplőinek cselekedeteiről, nézeteiről, a szövegekben megjelenő emberi
helyzetekről.
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Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
A tanuló
o tudja gondolatait, véleményét, érzelmeit, képzeteit kifejezni különböző nézőpontokból
rövidebb fogalmazások formájában, kreativitással, különböző műfajokban (szövegek
átírása, történet folytatása, olvasott művekhez különböző befejezések készítése).
A tanulási képességek fejlesztése
A tanuló
o tapasztalja meg és gyakorolja az önálló ismeretszerzést (könyvek keresése egyénileg
és csoportosan),
o ismerje meg a vizuális, audiovizuális, elektronikus (internet, CD-ROM)
információhordozókat,
o tapasztalja meg és értse meg az összefoglalás sajátosságait és szerepét.
Ismeretek az irodalomról
A tanuló:
o ismerkedjen meg a különböző lírai műfajokkal,
o tudjon változatos ritmikai, zenei formálású lírai műveket közösen és önállóan olvasni,
feldolgozni a klasszikus és kortárs, magyar és világirodalom köréből,
o ismerje fel a lírai mű témáját, hangulatát, hangnemét,
o ismerjen fel néhány fontosabb költői képet és alakzatot, tapasztalja meg azok szerepét,
hangulati hatását,
o értse a versszak és a nagyobb szerkezeti egységek viszonyát,
o tudja azonosítani az idő és a tér egyértelműen megjelölt mozzanatait,
o tudja azonosítani a szereplők külső és belső jellemzőit,
o törekedjen a közvetlenül adott jelentés árnyalására, általánosítására személyes
tapasztalatok, más irodalmi és nem irodalmi, verbális hangzó és képi szövegek
bevonásának segítségével,
o ismerjen meg alapvető témákat, valamint újabb olvasmányokat a már megismert
Témakörökből,
o figyelje meg az új szóbeliség, az elektronikus kommunikáció és tömegkommunikáció
néhány új formáját.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
A tanuló:
o legyen nyitott a humor kiemelt szerepének érzékelésére a mindennapokban (pl. vicc)
és a műalkotásokban a korosztály érdeklődésének megfelelő néhány szöveg kapcsán,
o legyen képes a nem saját álláspont megjelenítésének átélésére, az empátia
fontosságának átélésére a közösség életében,
o tapasztalja meg más korokban született mindennapi szövegek, tárgyak és műalkotások
„idegenségét”,
o tapasztalja meg a különböző kultúrák eltérő életmódját, szemléletét néhány példa
alapján.
o Könyvtár
o Ismerje az iskolai könyvtár használati szabályait, igazodjék el a könyvtárban.
o Segítséggel tudjon tájékozódni az információhordozók tartalmában.
o Egyszerű feladat megoldása megadott forrással.
o Tudjon keresni (segítséggel) a betűrendes leíró katalógusban szerző és cím szerint.
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Tartalom
Monda, rege, ballada
Altémák címei
o 1-2 történeti monda
o javasolt művek – válogatásra ajánlottan
o helyi népmondák Szabolcs-Szatmárról
o (Fohsz Józsefné: Irodalom 5. – Regionális modulfüzet)
o Lengyel Dénes: Régi magyar mondák c. könyvéből válogatásra ajánlottan:
o Az Isten kardja
o A magyarok útra kelnek (a vérszerződés)
o A fehér ló mondája
o Lehel kürtje
o Kőműves Kelemenné
o Kádár Kata
o Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka
o Arany János: Rege a csodaszarvasról
o A walesi bárdok
o A ballada műfaji jegyei
Tevékenységek
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
o Saját álláspont előadása. A hallgatósághoz való alkalmazkodás
o Vélemények meghallgatása, megértése
o Különféle dramatikus formák gyakorlása (versmondás)
Olvasás, írott szöveg megértése
o Műfaji jellemzők, műfaji különbségek (ballada – rege – monda)
o Az olvasott művek szereplőinek cselekedeteiről, nézeteiről, emberi helyzetekről
vélemények megfogalmazása néhány mondatban szóban és írásban
o A nyelvi eszközök és a jelentés összefüggései. Képek, alakzatok értelmezése
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o Rövid fogalmazás különböző nézőpontokból (jellemzés, értékelő vélemény)
o Az olvasott művekhez különböző befejezések készítése, szövegek átírása, történet
folytatása, stb.
A tanulási képességek fejlesztése
o Szövegértési feladatok kiterjesztése a vizuális információkra (illusztrációk,
tipográfia, eszközök, stb.)
o Önálló ismeretszerzés megtapasztalása
Ismeretek az irodalomról
o A monda, ballada, rege műfaji meghatározása
o Alapvető témák, motívumok az egyes műfajokban
o Költői képek, alakzatok szerepe, hatása
o Szereplők külső és belső jellemzői
o Az idő és tér egyértelműen megjelölt mozzanatainak azonosítása
o Értőn olvasás, felolvasás
o A tanult anyag kiegészítése egyéni olvasmányokból
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
o Empátia; saját és nem saját álláspont átélése
o A tanult művek alapján más korok eltérő életmódja, szemlélete
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Ismeretek
o műnemek: líra, epika, dráma
o monda, rege, ballada, népballada, műballada, történeti ballada
o konfliktus, motívum
o szaggatott előadásmód, kihagyásos szerkezet, egyenes beszéd, képes beszéd
Arany János: Toldi
Altémák címei
o Arany János és a Toldi
o Emberi kapcsolatok, konfliktusok, lélekábrázolás
o A főszereplő összetett jelleme: próbatételek, bűn és megtisztulás
o A jellemzés eszközei
o Szerkezeti sajátosságok
o Előadásbeli sajátosságok
o Nyelvi sajátosságok
Tevékenységek
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
o Változatos gyakorlatok a beszédkészség fejlesztésére
o Szóhasználat, kiejtés, testbeszéd összehangolása különféle beszédhelyzetekben
o Arcjáték, szemkontaktus működésének megfigyelése
o Vélemények, azok meghallgatása, megértése többszereplős helyzetekben
o Dramatikus formák gyakorlása (improvizáció, versmondás, némajáték)
o A hallgatósághoz és a beszédhelyzetekhez való alkalmazkodás
o Memoriterek
Olvasás, írott szöveg megértése
o A szövegben megjelenő képek, alakzatok, azok értelmezése
o Hangos és néma olvasás, felolvasás, értőn olvasás, szövegértés
o Vélemények megfogalmazása szóban és írásban (a szereplők cselekedeteiről,
nézeteiről, emberi helyzetekről)
o Műfaji jellemzők
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o Rövidebb fogalmazások: gondolatok, vélemények, érzelmek több nézőpontból
o Kreatív gyakorlatok (szöveg átvariálása) – képzelet mozgósítása
A tanulási képességek fejlesztése
o Önálló ismeretszerzés, gyűjtőmunka
Ismeretek az irodalomról
o Közös és önálló olvasás
o Az irodalmi mű feldolgozása, műelemzés gyakorlása különböző munkaformákban
o Műfaji jellemzők (cselekmény, helyzetek, fordulópontok, szerkezeti egységek)
o Az ének és a nagyobb szerkezeti egységek jelentőségének, viszonyának megértése
o Szereplők külső és belső jellemzői
o Költői képek, alakzatok szerepe, hangulati leírása
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
o Vélemények összehasonlítása, önálló véleménynyilvánítás
o Nem saját álláspont megjelenítésének átélése
o Empátia
Ismeretek
o műnemek: epika; trilógia, história
o konfliktus, epizód, nézőpont, cselekményszál, motívum
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o allegória, alliteráció, jelző, hasonlat, megszemélyesítés, metafora
o állandósult szókapcsolatok, nyelvezet, szövegformálás nyelvi jellemzői, népiesség
o hangsúlyos tizenkettes
Hősök a történetmondás műfajában
Altémák címei
o Fazekas Mihály: Lúdas Matyi
o Gárdonyi Géza: Egri csillagok
o Egy ifjúsági regény a magyar vagy a világirodalomról.
o Javasolt, választható művek: Defoe: Robinson Crusoe vagy Verne: Kétévi vakáció
vagy Erich Kastner: A két Lotti vagy/Móricz Zsigmond műveiből
o Helyzetek, kalandok, konfliktusok, a korszakot felidéző írói eszközök, ismétlődő
motívumok
o Jellemek és sorsok
o A prózai és verses elbeszélés különbsége
o Az időmértékes verselés
Tevékenységek
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
o Vélemények meghallgatása, megértése többszereplős helyzetekben a kommunikációs
helyzeteknek megfelelő kifejezésmódokkal
o Olvasmánytartalmak összefüggő elmondása időrendben, logikai rendben – a
hangnem, nézőpont, a hallgatóság megválasztásával
Olvasás, írott szöveg megértése
o Folyamatos olvasás különböző funkciókkal, szövegértő olvasás
o Műfaji jellemzők, műfaji különbségek (prózai és verses elbeszélés)
o Szövegelemzési eljárások gyakorlása
o
Vélemények megfogalmazása szóban és írásban az olvasott művek szereplőinek
cselekedeteiről, nézeteiről, emberi helyzetekről
o A nyelvi eszközök és a jelentés összefüggései
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o Szövegalkotási gyakorlatok írásban különböző műfajokban: elbeszélés, jellemzés
o Kreatív írás (variációk a történet folytatására, befejezésére, stb.)
A tanulási képességek fejlesztése
o A vizuális információhordozók megismerése (mű és a film)
o Önálló ismeretszerzés gyakorlása (kiegészítő információhordozók megismerése)
o Az összefoglalás sajátosságainak és szerepének megtapasztalása
Ismeretek az irodalomról
o Az olvasott művek alapján téma, motívum felismerése, bemutatása
Újabb olvasmányok megismerése az ismert témakörökből – kiegészítés egyéni
olvasmányokkal
o Az olvasott művek feldolgozása a mű tágabb kontextusában (érzelmi tapasztalatok
előhívása – képzelet mozgósítása)
o Tömegkommunikáció megfigyelése
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
o A humor szerepének érzékelése a műalkotásokban és a mindennapokban
o Más korokban született műalkotások „idegensége”
o Különböző kultúrák eltérő életmódja, szemlélete
Ismeretek
o felvilágosodás, kötött műfaj, időmértékes verselés, hexameter
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o
o
o
o

kalandregény, történelmi regény, eszményített hős, sorsok
jellemzés cselekmény révén, jellemzés leírással
regény, elbeszélő, prózai és verses elbeszélés
expozíció, előzmények, fordulópont, eseménysor, problémalezárás, nagyítás,
főszereplő

Képek és formák a költészetben
Altémák címei
o Tíz lírai alkotás elemzése különböző korokból – helyi választás szerint
o Javasolt választható művek:
o Zrínyi M.: Az idő és hírnév
o Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz
o Vörösmarty Mihály: Petike
o Petőfi Sándor: Pató Pál úr és/vagy más választható Petőfi vers
o Petőfi Szatmárcsekén írt versei (megyénk irodalmi öröksége)
o Arany János: A rab gólya; Mátyás anyja
o XX. századi alkotások:
o Szabó Lőrinc: Tücsökzene
o Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról álmodom
o Zelk Zoltán: tetszés szerint
o Weöres Sándor: tetszés szerint
o A lírai nyelv sokfélesége: változatok a képiségre, zeneiségre, szerkezetre
o Világirodalom: tetszés szerint
Tevékenységek
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
o A beszédhelyzetekhez való alkalmazkodás
o Jó fellépés
o Árnyalatok érzékeltetése
o Testbeszéd, arcjáték, szemkontaktus megfigyelése
o Versmondás – memoriterek kifejező előadása
Olvasás, írott szöveg megértése
o A tanult művek értelmes felolvasása
o Nyelvi eszközök és a jelentés összefüggéseinek megtapasztalása
o Egyszerűbb képek, alakzatok felismerése, értelmezése
o A lírai költemény műfaji jellemzőinek érzékelése (műfaji eltérések megfigyelése,
stiláris különbségek megállapítása)
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o Önálló véleménynyilvánítás
A tanulási képességek fejlesztése
o Audiovizuális (CD-ROM) információhordozók megismerése
Ismeretek az irodalomról
o Változatos ritmikai, zenei formálású lírai művek közös és önálló olvasása,
feldolgozása
o A lírai művek témájának, hangulatának, hangnemének ismerete
o Költői képek, alakzatok, azok szerepének, hangulati hatásának felismerése
o Az elektronikus kommunikáció néhány új formájának megfigyelése
o A közvetlenül adott jelentés árnyalására, általánosítására törekvés verbális, hangzó és
képi szövegek bevonásával, segítségével
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Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
o Más korokban született műalkotások „idegenségének” megtapasztalása
o A humor kiemelt szerepének érzékelése
Ismeretek
o líra, alliteráció, figura etimologica, metonimia
o rím elhelyezkedés főbb fajtái: vers, ritmus, szótagszám
o ciklus, kulcsszó, idill, belső rím, rímképlet
o költői stíluseszközök
Szakaszzáró, rendszerező összefoglalás
Altémák címei
o Népköltészet – műköltészet
o Monda, rege, ballada
o Petőfi Sándor költészete és a János vitéz
o Arany János: Toldi
o Az epikus műfajok
o Képek, formák a költészetben
o Kommunikációs képességek – helyzetkép
Tevékenységek
o Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
o Olvasás, írott szöveg megértése
o Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o A tanulási képességek fejlesztése
o Ismeretek az irodalomról
o Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
Ismeretek
o Az 5-6. évfolyam tantervi anyaga

Általános könyvtárhasználati ismeretek
Altémák címei
o A szabadpolcos raktári rendről az Informatika órakeretében tanultak felfrissítése.
Tevékenységek
o Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek megtapasztalása, gyakorlása
(könyvkölcsönzés, a könyvtárhasználat alapjai).
Ismeretek
o Tantárgyi gyűjtőmunka csoportosan vagy egyénileg különböző témákban. A
kiválasztott könyvek kikölcsönzése. A könyvekből szerzett ismereteikről a Magyar
nyelv és irodalom óráin számolhatnak be.

A könyvtári tájékozódás segédeszközei
Altémák címei
o Ismerkedés a betűrendes leíró katalógussal. A katalóguscédulán található
bibliográfiai leírás adatcsoportjai, adatelemei. A betűrendes leíró katalógus
felépítése, használata. A katalógus fogalma, alaptípusai.
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Tevékenységek
o Irányított forrás- és információkeresés indirekt tájékoztató eszközökben.
Ismeretek
o A katalóguscédula értelmezése. Tájékozódás a dokumentumokról szerző, cím (és
egyéb szempontok) szerint a betűrendes leíró katalógus segítségével.
A szellemi munka technikája
Altémák címei
o A forrásjelölés szabályai, a megadandó legfontosabb adatelemek könyveknél.
o Az előző témakörben szereplő ismeretek elmélyítése. A forrásjelölés szabályai, a
megadandó legfontosabb adatok sajtótermékek esetén.
Tevékenységek
o Önálló ismeretszerzés megtapasztalása, gyakorlása (pl. könyvek keresése megadott
témához egyénileg, csoportosan). Tapasztalatgyűjtés különböző információhordozók
működéséről, használatáról.
Ismeretek
o Források azonosítása (a szerző, cím, a kiadás helye, a kiadó neve, a kiadás éve).
Rövid feljegyzéssel információgyűjtés a forrásokból (a lapszám feltüntetésével). A
folyóiratokból gyűjtött információk elrendezése vázlatokban, rövid jegyzetekben, a
felhasznált forrásokról a szükséges adatok feljegyzése (szerző, cikk címe, a folyóirat
címe, évfolyam, szám, oldalszám). A gyűjtött anyag felhasználása (pl. szóbeli és
írásbeli beszámolókban, olvasónaplóban, műsor-összeállításoknál).A tanulók
munkája egyénileg értékelhető.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 6.
évfolyamra tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
Az integráltan nevelt gyerekeket, – akik beszédfogyatékosok, hallássérültek vagy
részképesség zavaraik vannak – eltérően kell oktatni. A tananyag elsajátítása egyénre szabott
ütemezéssel történik. A fejlesztési követelmények csak irányadók, egyéni adottságtól
függően, a megfelelő szakértői bizottság szakvéleményében leírtak alapján követelendőek.
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Magyar irodalom 7. évfolyam
Heti 2 óra évi 74 óra
Óraterv
Témakör
Óra
Ritmus, kép, kifejezésmód – líra
15
Alapformái (dal, elégia, óda, epigramma
A kisepika műfaji változatai:
17
Novella – elbeszélés – anekdota
A regény változatai
13
Egy drámai mű feldolgozása
8
Irodalom és kulturális élet a reformkorban
15
Könyv- és könyvtárhasználat
6
(A könyv és könyvtárhasználat óráit a magyar nyelv óráiból biztosítjuk.)
Tanulói és tanítást – tanulást elősegítő taneszközök
A jelenleg forgalomban lévő taneszközök közül, pl.
Világjáró Irodalom 7. o.
Garabonciás I-II.
Világjáró szöveggyűjtemény
Magasabb évfolyamra lépés feltételei:
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
A tanuló:
o tudjon alkalmazkodni a kommunikációs folyamat tényezőihez különféle konkrét
beszédhelyzetekben,
o használja mondatait a közlési célnak és szándéknak megfelelően változatosan,
tudatosan,
o ismerje a testbeszéd, az arcjáték néhány jelét, törekedjen ezek tudatos alkalmazására,
o tapasztalja meg a szemkontaktus jelentőségét,
o tudja meghallgatni és megérteni mások véleményét, tudja azokat reprodukálni
többszereplős helyzetekben,
o tudja a memoriterek szöveghű tolmácsolását kifejező szövegmondással megjeleníteni.
Próbálja ki a különféle dramatikus formákat (helyzetgyakorlatok, improvizáció,
versmondás, diákszínpadi előadás).
Olvasás, írott szöveg megértése
A tanuló:
o tudjon különböző szövegeket hangosan és némán olvasni,
o ismert tartalmú szövegeket biztonságos, értelmező, hangos felolvasással olvasni,
o tudja a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegek lehetséges jelentéseit csoportos,
egyéni, irányított és önálló formában megérteni, gyakorolni,
o gyakorolja a szövegben ki nem fejtett tartalmak kikövetkeztetését és megértését,
ismerkedjen a szövegértési technikákkal,
o ismerje fel a nyelvi eszközök és a jelentés összefüggéseit szépirodalmi és nem
szépirodalmi szövegekben tanári irányítással és önállóan,
o önálló munkával gazdagítsa az aktív és passzív szókincsét,
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o ismerje fel az irodalmi szövegekben megjelenő egyszerűbb képeket, alakzatokat,
gyakorolja értelmezésüket,
o tudja önállóan olvasni a rövidebb és hosszabb irodalmi és nem irodalmi szövegeket,
házi olvasmányként, s tudja feldolgozni a szöveget megadott szempontok alapján.
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
A tanuló:
o olvasható, esztétikus írással írjon a tanulási szintnek megfelelően,
o tudjon szöveget alkotni az alábbi szövegtípusokban és műfajokban: leírás; ismertetés
és vélemény,
o gyakorolja a különböző nézőpontú elbeszélést és jellemzést,
o tudja összegyűjteni a rövidebb beszámolók anyagát, rendezze és foglalja írásba tanári
irányítással, csoportosan és önállóan.
A tanulási képesség fejlesztése
A tanuló:
o ismerje meg az önálló feladatvégzés, információgyűjtés és ismeretszerzés módszereit,
gyakorolja az alábbiakat:
o segédkönyvek, a korosztálynak készült szótárak, lexikonok használata,
o ismeretlen kifejezések jelentésének önálló megkeresése egynyelvű szótárakban,
o a tanult anyag bővítése különböző információhordozókból,
o ismerje meg, gyűjtsön adatokat a különböző információhordozókról tanári segítséggel,
csoportosan és önállóan,
o a gyűjtött ismereteket rendezze a kitűzött célnak megfelelő felhasználásra.
Ismeretek az irodalomról
A tanuló:
o tapasztalja meg és tudatosan alkalmazza azt, hogy az elemző - értelmező olvasás
elmélyíti az élmény- és tapasztalatszerzést,
o tudja olvasni, feldolgozni a változatos ritmikai, zenei formálású lírai műveket a
klasszikus, magyar és világirodalom köréből,
o a zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosítása, funkciójuk, hangulati hatásuk
felismerése a tanult művekben,
o ismerje meg a lírai és nem lírai verses műfajokat, tudja azonosítani és megérteni
jellegzetességeiket, tartalmi és formai sajátosságaikat,
o tudjon elbeszélő műveket önállóan olvasni, feldolgozni a klasszikus felnőtt és ifjúsági
irodalom köréből,
o végezzen kreatív történet-elbeszélési és történetírási gyakorlatot,
o tudja azonosítani a jellemzés főbb eszközeit,
o érzékelje az elbeszélői nézőpont és beszédhelyzetet,
o érzékelje az előreutalásokat és késleltetéseket az elbeszélésben.
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Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
A tanuló:
o törekedjen a tetszésnyilvánítás árnyaltabb nyelvi formáinak elsajátítására, az eltérő
ízlésítéletek különbségének megértésére és elfogadására,
o tudja azonosítani a helyzet és jellemkomikumot a művészetben, a szerzői modalitás
különféle formáit, ismerje fel jelentésteremtő szerepüket (pl. irónia, gúny),
o legyen képes az önálló műbefogadás mind teljesebb és gyakoribb megtapasztalására, a
hatásra reflektálni csoportos beszélgetésben és önállóan,
o értse meg az igazság és a nézőpont, a személyes és közösségi igazság konfliktusát
különféle szövegekben.
Tartalom
Ritmus, kép, kifejezésmód – líra alapformái (dal, elégia, óda, epigramma)
Altémák címei
o Különféle témájú lírai alkotások a klasszikus magyar és világirodalomból
o Lírai szerkezet, a műfaji sajátosságok, a versformák változatai
o Janus Pannonius: Pannónia dicsérete
o Balassi Bálint: Borivóknak való
o Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez
o Vörösmarty Mihály: Szózat
o Arany János: Epilógus
o Petőfi: Szeptember végén
o Heine: 1849 októberében
o Goethe: Vadrózsa
Tevékenységek
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
o Változatos, a közlési célnak és szándéknak megfelelő mondathasználat, a
kommunikációs folyamat tényezőihez való alkalmazkodás az irodalmi művek
feldolgozása során
o Az emberi érzelmeket, viszonyulásokat megjelenítő nem nyelvi kifejezőeszközök
megfigyelése
o Mások véleményének meghallgatása és megértése, azok reprodukálása többszereplős
helyzetekben
o Memoriterek előadása a verbális és nonverbális kifejezés eszközeivel (hangsúly,
hangerő, dallam, beszédtempó, szünettartás ill. testbeszéd, arcjáték, szemkontaktus)
Olvasás, írott szöveg megértése
o Értelmező hangos felolvasás
o A művekben megjelenő egyszerűbb képek, alakzatok felismerése, gyakorlása
o A nyelvi eszközök és a jelentés összefüggéseinek felismerése
o Önálló munkával szókincsgyűjtés
A tanulási képességek fejlesztése
o Önálló feladatvégzés, információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek gyakorlása
Ismeretek az irodalomról
o A változatos, ritmikai, zenei formálású lírai művek olvasása, feldolgozása a
klasszikus magyar és világirodalom köréből
o A zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosítása, funkciójuk, hangulati hatásuk
felismerése
o Annak megtapasztalása és tudatos alkalmazása, hogy az elemző-értelmező olvasás
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elmélyíti az élmény- és tapasztalatszerzést
o A lírai és nem lírai verses műfajok jellegzetességei, tartalmi és formai sajátosságai
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
o A tetszésnyilvánítás árnyaltabb nyelvi formáinak elsajátítása, az eltérő ízlésítéletek
különbségének megértése és elfogadása
o Önálló műbefogadás megtapasztalása, reflektálás csoportos beszélgetésben és
önállóan
Ismeretek
o lírai műnem, műfaj
o dal, elégia, óda, epigramma
o líra szerkezete
o hexameter, pentameter, disztichon, versláb
o jambus, trocheus, daktilus, anapesztus, spondeus
o időmértékes verselés
A kisepika műfaji változatai: novella – elbeszélés – anekdota
Altémák címei
o Anekdotikus történetek, kisepikai alkotások a magyar és világirodalom különböző
korszakaiból
o Az anekdota változatai, felépítése
o A novella szerkezeti jellemzői
o Válogatásra javasolt művek:
o Krúdy Gyula: Az ősök
o Mikszáth Kálmán: Vidéki alakok 3. A római
o A Balóthy – domínium
o A néhai bárány
o Móricz Zsigmond: Ami megérthetetlen
o Kosztolányi: Házi dolgozat
o B. Hrabal: A gyémántszemű vagy Tamási Áron novellák
Tevékenységek
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
o A különféle mondatok változatos, tudatos alkalmazása a közlési célnak és
szándéknak megfelelően
o Mások véleményének meghallgatása és megértése (vitakultúra fejlesztése)
o Különféle
dramatikus
formák
(diákszínpadi
előadás,
improvizáció,
helyzetgyakorlatok)
o Testbeszéd, arcjáték néhány jelének tudatos alkalmazása
Olvasás, írott szöveg megértése
o Az ismert tartalmú szövegek biztonságos, értelmező, hangos felolvasása
o Ismerkedés a szövegértési technikákkal
o A szövegben ki nem fejtett tartalmak kikövetkeztetése, megértése
o A nyelvi eszközök és a jelentés összefüggéseinek felismerése tanári irányítással és
önállóan
o Rövidebb szövegek háziolvasmányként olvasása, feldolgozása a megadott
szempontok alapján
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o Olvasható, esztétikus írás
o Különböző nézőpontú elbeszélés és jellemzés
o Rövidebb beszámolók anyagának összegyűjtése, rendezése, írásba foglalása tanári
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irányítással, csoportosan és önállóan
A tanulási képesség fejlesztése
o Önálló feladatvégzés megismerése, információgyűjtés és ismeretszerzés
módszereinek gyakorlása
o Segédkönyvek, szótárak, információhordozók használata tanári segítséggel,
csoportosan és önállóan
o Gyűjtött ismeretek rendezése a kitűzött célnak megfelelő felhasználásra
o Ismeretek az irodalomról
o Az elemző-értelmező olvasás alkalmazásával az olvasott művek élmény- és
tapasztalatszerzésének elmélyítése
o Elbeszélő művek önálló olvasása, feldolgozása a klasszikus felnőtt és ifjúsági
irodalom köréből
o Kreatív történetelbeszélési és történetírási gyakorlatok
o A jellemzés főbb eszközeinek azonosítása
o Az elbeszélői nézőpont és beszédhelyzet érzékelése
o Az előreutalások és késleltetések érzékelése az elbeszélésben
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
o A helyzet- és jellemkomikum azonosítása, a szerzői modalitás különféle formáinak,
jelentésteremtő szerepének felismerése (irónia, gúny, humor, komikum)
o Az igazság és a nézőpont; a személyes és a közösségi igazság konfliktusainak
megértése a különféle szövegekben
o Legyen képes az önálló műbefogadás mind teljesebb és gyakoribb megtapasztalására,
a hatásra reflektálni csoportos beszélgetésen és önállóan
Ismeretek
o novella, elbeszélés
o anekdota
o csattanó
o humor, komikum, helyzetkomikum, jellemkomikum
o epikus művek szerkezete

A regény változatai
Altémák címei
o Magyar történelmi események és korszakok megidézése az irodalomban: Jókai Mór,
Mikszáth Kálmán és mások műveiben
o Epikai alkotások a világirodalomból (novellák, regényrészletek)
o Javasolt művek: (tetszés szerinti válogatásban)
o Jókai Mór: A kőszívű ember fiai c. regényből két részlet vagy Az aranyember
o A nagyenyedi két fűzfa
o Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője
o A jó palócok; A tót atyafiak – novelláskötet
o A gavallérok
o Charles Dickens: Twist Olivér (részlet)
Tevékenységek
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
o Mások véleményének meghallgatása és megértése, reprodukálás többszereplős
helyzetekben
o Alkalmazkodás a konkrét beszédhelyzetekben a kommunikációs folyamat
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tényezőihez
Olvasás, írott szöveg megértése
o Az ismert tartalmú szövegek biztonságos, értelmező, hangos felolvasása
o Ismerkedés a szövegértési technikákkal
o A szövegben ki nem fejtett tartalmak kikövetkeztetése, megértése
o Rövidebb szövegek háziolvasmányként olvasása, feldolgozása a megadott
szempontok alapján
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o Olvasható, esztétikus írás
o Véleménynyilvánítás választott témákról, saját álláspont érvelő megfogalmazása,
cáfolat és ellenvélemény kifejtése írásban
o Rövidebb beszámolók anyagának összegyűjtése, rendezése, írásba foglalása tanári
irányítással, csoportosan és önállóan
A tanulási képesség fejlesztése
o Önálló feladatvégzés megismerése, információgyűjtés és ismeretszerzés
módszereinek gyakorlása
o Gyűjtött ismeretek rendezése a kitűzött célnak megfelelő felhasználásra
Ismeretek az irodalomról
o Az elemző-értelmező olvasás alkalmazásával az olvasott művek élmény- és
tapasztalatszerzésének elmélyítése
o Epikus művek önálló olvasása, feldolgozása a klasszikus felnőtt és ifjúsági irodalom
köréből
o Kreatív történet-elbeszélési és történetírási gyakorlatok
o A jellemzés főbb eszközeinek azonosítása
o Az elbeszélői nézőpont és beszédhelyzet érzékelése
o Az előreutalások és késleltetések érzékelése az elbeszélésben
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
o A helyzet- és jellemkomikum azonosítása, a szerzői modalitás különféle formáinak,
jelentésteremtő szerepének felismerése (irónia, gúny, humor, komikum)
o Legyen képes az önálló műbefogadás mind teljesebb és gyakoribb megtapasztalására,
a hatásra reflektálni csoportos beszélgetésen és önállóan
Ismeretek
o regény, műfaj jellemzői
o epikus művek szerkezete, téma, ábrázolás, nézőpont, eszmevilág, hangnem, stílus,
kor, a mű egyedi jellemzői, sorsfordulatok, szereplők csoportosítása
Egy drámai mű feldolgozása
Altémák címei
o A dráma, mint műnem
o Egy dráma (színmű, vígjáték) feldolgozása
o Egy dráma megtekintése
o A szöveg és előadás összehasonlítása
o A komikum, humor, paródia tartalmi és nyelvi jellemzői
o Javasolt művek: - válogatásra
o Moliére: A fösvény vagy
o Szigligeti Ede: Liliomfi vagy
o Shakespeare: Vízkereszt…vagy
o Shakespeare: Rómeó és Júlia
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Tevékenységek
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
o A kommunikációs folyamat tényezőihez alkalmazkodás különféle konkrét
beszédhelyzetben
o A közlési célnak és szándéknak megfelelő változatos, tudatos mondathasználat
o Testbeszéd, arcjáték tudatos alkalmazása
o Szemkontaktus jelentőségének megtapasztalása
o Memoriterek szöveghű tolmácsolása, kifejező szövegmondással történő
megjelenítése
o Különféle dramatikus formák kipróbálása
Olvasás, írott szöveg megértése
o Szövegek hangos, csendes olvasása (házi olvasmányként is)
o Ismert tartalmú szöveg biztonságos, értelmező, hangos felolvasása
o A szövegben ki nem fejtett tartalmak kikövetkeztetésének megértése, gyakorlása
o Ismerkedés szövegértési technikákkal
o Szövegek feldolgozása megadott szempontok alapján
o Nyelvi eszközök és a jelentés összefüggései
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o Rövidebb beszámolók anyagának összegyűjtése, rendezése, írásba foglalása tanári
irányítással
A tanulási képesség fejlesztése
o A tanult anyag bővítése más információhordozókból
Ismeretek az irodalomról
o A műfaj jellegzetességének, tartalmi és formai sajátosságainak megismerése
o Jellemzés főbb eszközeinek azonosítása
o Elbeszélői nézőpont és beszédhelyzet érzékelése
o Előreutalások, késleltetések érzékelése
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
o A helyzet- és jellemkomikum azonosítása, a szerzői modalitás különféle formáinak,
jelentésteremtő szerepének felismerése (irónia, gúny, humor, komikum)
o Az igazság és a nézőpont megértése
o Legyen képes az önálló műbefogadás mind teljesebb és gyakoribb megtapasztalására,
a hatásra reflektálni csoportos beszélgetésen és önállóan
Ismeretek
o dráma, tragédia, komédia, színjáték, népszínmű, kép, jelenet, előtörténet, monológ,
bonyodalom, cselekményszál, végkifejlet, típus, humor, komikum, helyzetkomikum,
jellemkomikum, paródia
o dialógus, irónia, csattanó, díszlet, kellékek, rendező, jelmez, színész
Irodalom és kulturális élet a reformkorban
Altémák címei
o A reformkor irodalma: szerzők és művek, írók és olvasók; írói életpályák, irodalmi
társaságok, folyóiratok, színházi élet, irodalmi kapcsolatok
o Romantikus életérzés, életmód, stílusjegyek
o Az irodalom, festészet, a zene néhány közös vonása a romantikában
o Kölcsey Ferenc: Hymnus
o Parainesis (egy részlet)
o Vörösmarty Mihály: Szózat és még egy mű (pl. Késő vágy) Himnusz és Szózat
párhuzamos elemzése)
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Petőfi Sándor: Nemzeti dal
Szeptember végén és még két mű tetszés szerint (pl. Egy gondolat bánt…)
Föltámadott a tenger
Tevékenységek
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
o Különféle dramatikus formák (versmondás, helyzetgyakorlatok, stb.)
o Memoriterek szöveghű tolmácsolása kifejező szövegmondással
o Testbeszéd, arcjáték alkalmazása
Olvasás, írott szöveg megértése
o Értelmező hangos felolvasás
o A nyelvi eszközök és a jelentés összefüggéseinek felismerése
o A művekben megjelenő egyszerűbb képek, alakzatok felismerése, gyakorlása
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o Kiselőadáshoz vázlat készítése
A tanulási képesség fejlesztése
o Az önálló feladatvégzés, információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek
gyakorlása
o A tanult anyag bővítése különböző információhordozókkal
Ismeretek az irodalomról
o A változatos ritmikai, zenei formálású lírai művek olvasása, feldolgozása a
reformkori irodalom köréből. A zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosítása,
funkciójuk, hangulati hatásuk felismerése.
o A lírai műfajok megismerése, jellegzetességeiknek, tartalmi és formai
sajátosságaiknak azonosítása.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
o A tetszésnyilvánítás árnyaltabb nyelvi formáinak elsajátítása
o Az igazság és a nézőpont, a személyes és a közösségi igazság konfliktusainak
megértése
Ismeretek

dal, elégia, óda, himnusz, epigramma, helyzetdal, rapszódia, költői levél, ars poétika,
líra szerkezet, erkölcsi példázat, pentameter, disztichon, versláb, jambus, trocheus,
daktilus, anapesztus, spondeus
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 7.
évfolyamra tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
Az integráltan nevelt gyerekeket, – akik beszédfogyatékosok, hallássérültek vagy
részképesség zavaraik vannak – eltérően kell oktatni. A tananyag elsajátítása egyénre szabott
ütemezéssel történik. A fejlesztési követelmények csak irányadók, egyéni adottságtól
függően, a megfelelő szakértői bizottság szakvéleményében leírtak alapján követelendőek.
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Magyar irodalom 8. évfolyam
Heti 2 óra évi 74 óra
Óraterv
Témakör
Óra
Az irodalom határterületén – a népszerű irodalom műfajai
12
Az irodalom nagy témáiból
19
A Nyugat első nemzedékének irodalmából
17
A dráma világa
12
Kortárs irodalom – kortárs írók és olvasók
14
A kötelező órakereten belül a témakörök óraszámai szabadon mobilizálhatók a tanulócsoport
képességéhez igazodva.
Tanulói és tanítást – tanulást segítő taneszközök
A jelenleg forgalomban lévő taneszközök közül, pl.
Világjáró irodalom 8.o.
Mérföldkő I-II.
Magasabb évfolyamra lépés feltételei
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
A tanuló:
o tudja alkalmazni a szöveg tartalmát és a beszélő szándékát tükröző kiejtésmód
eszközeit (helyes hangképzés, a mondat- és szövegfonetikai eszközök megfelelő
alkalmazása). Figyelje meg az egyéni beszédsajátosságokat,
o tudjon a beszédpartnerrel együttműködni,
o tudjon érvelni: mint érvek felkutatása, véleményének, állásfoglalásának kialakítása.
Törekedjen a beszédpartnerrel az empatikus viszony kialakítására,
o tudja elvégezni a látottak (átéltek) és a feltételezések (következtetések, hipotézisek,
stb.) tudatos, nyelvi megkülönböztetését,
o alkalmazza és értékelje a különféle beszédműfajok kommunikációs technikáit (pl. a
szándék, a hatáskeltés eszközei a kommunikáció eredményessége szempontjából).
Olvasás, írott szöveg megértése
A tanuló:
o tudja önállóan olvasni és megérteni az irodalmi, ismeretterjesztő és publicisztikai
szövegeket a szövegelemzés alapvető eljárásainak önálló alkalmazásával (pl. a téma
megállapítása, a lényeg kiemelése, adatkeresés, ok-okozati kapcsolatok, válasz
kérdésekre, vázlatkészítés, összefoglalás),
o figyelje meg a különböző szépirodalmi és nem szépirodalmi műfajok közti
különbségeket; a tájékoztató és véleményközlő műfajok közti különbséget (pl. a hír és
a kommentár),
o tapasztalja meg a rövidebb, a mai köznyelvtől eltérő nyelvhasználatú (pl. régi
archaizáló) szövegek jellemzőit, megértésüket gyakorolja különféle segédeszközökkel
(egynyelvű szótárak, jegyzetek, stb.),
o tudjon összevetni különböző véleményeket, figyelje meg a különbségeket és
hasonlóságokat, fogalmazza meg véleményét szóban és írásban.
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Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
A tanuló:
o tudja alkalmazni a nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismereteket; tudatosan
alkalmazza a nyelvi elemek különböző stílusértékéről tapasztaltakat a fogalmazásban,
a kreatív szövegalkotásban,
o tudjon kreatív módon az önkifejezés képességével szöveget alkotni az alábbi
műfajokban:
o párbeszédek írása, párbeszédes forma átírása epikus formába, dramatizálás, érvelés
o tudja gondolatait, érzelmeit, képzeteit kifejezni különböző nézőpontból.
A tanulási képesség fejlesztése
A tanuló:
o szerezzen elemi gyakorlottságot az információ felhasználásában, a források
megjelölésében,
o készítsen rövidebb szövegek alapján önállóan vázlatot,
o lássa át és értelmezze az egyszerűbb szövegek vizuális környezetét, az ábrákat és
illusztrációkat a szövegösszefüggésben,
o tudjon összefoglalást készíteni, az összefoglalás sajátosságainak ismeretében,
megadott szempontok alapján tanári irányítással, csoportosan és önállóan,
o tudjon jegyzetet készíteni tanári irányítással. Gyakorolja a tömörítést, a
lényegkiemelést,
o legyen nyitott az információ kritikus befogadásának megalapozására (pl. azonos
témáról különböző forrásból származó rövidebb információk összevetése tanári
irányítással, csoportosan).
Ismeretek az irodalomról
A tanuló:
o ismerje fel a kompozíciós egység és a versszakok viszonyát,
o ismerje meg és tudja azonosítani a kompozíció meghatározott elemeit (tematikus
szerkezet, tér- és időszerkezet, logikai szerkezet, beszédhelyzet és változása),
o ismerje meg a lírai mű beszédhelyzetét és tudja azonosítani a megszólító-megszólított
viszony néhány jellegzetes típusát,
o tudja megfogalmazni a téma, a hangnem, beszédhelyzet és műfaj összefüggéseit
néhány jellegzetes példán,
o tudjon elbeszélő műveket önállóan olvasni és feldolgozni a kortárs, felnőtt és ifjúsági
irodalom köréből,
o tudja azonosítani a közvetett idő- és térmegjelöléseket, tudjon belőlük
következtetéseket levonni; törekedjen az idő- és térmegjelölések értelmezésére,
o érzékelje az elbeszélés és a történet időrendje közötti eltéréseket,
o tudja azonosítani az epikai és a drámai történetmegjelenítés közötti hasonlóságokat és
eltéréseket,
o tudja önállóan olvasni és feldolgozni a dramatizált formákat, dialógusokat, drámai
műveket. Tudja értelmezni és megjeleníteni a szituációkat és instrukciókat,
o ismerje meg a reklám és a popzene új szóbeli költészetét,
o érzékelje, hogy az irodalom szóbelisége nem pusztán archaikus jelenség,
o ismerje meg a magyar és a világirodalom néhány jelentős témáját, formai
hagyományát,
o ismerkedjen meg egy-két korstílussal, a korstílus és egy-egy mű közötti
összefüggéssel,
o törekedjen a közvetlenül adott jelentés árnyalására, általánosítására, személyes
tapasztalatok és más tanult irodalmi művek bevonásának segítségével.
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Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
A tanuló:
o tudja összehasonlítani az egymástól lényegesen különböző esztétikai normákhoz
kapcsolódó műveket, tapasztalja meg a művészi és nem művészi szépség
változékonyságát,
o figyelje meg a különféle konfliktuskezelési eljárásokat, és legyen véleménye a
különböző műalkotások és mindennapi szövegműfajok kapcsán,
o figyelje meg az életkorfüggő szemléletet az irodalmi és mindennapi szövegműfajok
kapcsán,
o figyelje meg a különféle szövegekben: a kulturális különbség mint világlátás és mint
életforma; a kulturális identitás, mint az egyéniség feltétele és mint konfliktusforrás.
Tartalom
Az irodalom határterületén – a népszerű irodalom műfajai
Altémák címei
o Változatos témájú irodalmi művek olvasása és feldolgozása a magyar és
világirodalomból, a népszerű illetve lektűr irodalmi hatáskeltő eszközei és
értékelésük
Javasolt művek: a tanár és a tanulócsoport közösen választott témái alapján (lektűr,
krimi, szórakoztató filmek, fantasztikus művek, sablon, stb.)
Tevékenységek
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
o Érvek felkutatása, vélemények, állásfoglalások kialakítása
o Beszédpartnerrel együttműködés, empatikus viszony kialakítása
o A különböző műfajok kommunikációs technikáinak alkalmazása és értékelése
Olvasás, írott szöveg megértése
o A különböző műfajok közti különbségek megfigyelése (tájékoztató, véleményközlő,
szórakoztató, stb.)
o A különböző műfajú művek önálló olvasása és megértése; a szövegelemzés alapvető
eljárásainak önálló alkalmazása (téma, a lényeg kiemelése, adatkeresés, ok-okozati
kapcsolatok, válaszok megfogalmazása, vázlatkészítés, összefoglalás, stb.)
o Különböző vélemények összevetése, megfogalmazása szóban és írásban,
hasonlóságok és különbségek megfigyelése
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o A nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek tudatos alkalmazása, különös
tekintettel a nyelvi elemek különböző stílusértékéről tapasztaltakra
o Kreatív módon szövegalkotás az alábbi műfajokban:
o párbeszédek írása, átírása epikus formába; dramatizálás; érvek
A tanulási képesség fejlesztése
o Gyakorlottság az információ felhasználásában
o Önálló vázlatkészítés
o Jegyzetkészítés tanári irányítással
o Tömörítés, lényegkiemelés gyakorlása
o Információk kritikus befogadásának megalapozása (különböző forrásokból származó
információk összevetése tanári irányítással, csoportosan)
Ismeretek az irodalomról
o A téma, a hangnem, beszédhelyzet és műfaj összefüggéseinek meghatározása néhány
jellegzetes példán
o Változatos témájú és műfajú művek olvasása és feldolgozása tanári irányítással
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illetve önállóan
o Reklám és popzene új szóbeli költészete
o Epikai és drámai történetmegjelenítés közti hasonlóságok és eltérések
o Idő- és térmegjelölések azonosítása, értelmezése
o Elbeszélés és a történet időrendje közötti eltérések
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
o Az egymástól lényegesen különböző esztétikai normákhoz kapcsolódó művek
összehasonlítása, a művészi és nem művészi szépség változékonyságának
összehasonlítása
o Az életkorfüggő szemlélet megfigyelése az irodalmi és mindennapi szövegműfajok
kapcsán
o A kulturális különbség, mint világlátás, és mint életforma; a kulturális identitás, mint
az egyéniség feltétele, és mint konfliktusforrás
Ismeretek
o népszerű irodalom
o lektűr, ponyva
o toposz, séma, sablon, fantasztikum
Az irodalom nagy témáiból
Altémák címei
o Regények, regényrészletek
o Elbeszélések
o Lírai alkotások a magyar és a világirodalom visszatérő nagy témáit feldolgozó
irodalmi alkotások köréből (ifjúkor, felnőtt kor, társas kapcsolatok, utazás stb.)
o Javasolt művek:
o Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (részlet)
o Kosztolányi Dezső: Pacsirta (filmváltozat)
o A kövér bíró c. novella
o Vagy Mikszáth Kálmán: Tímár Zsófi özvegysége vagy Tömörkény I.: Megöltek egy
legényt
o Tamási Áron: Ábel a rengetegben
o Ábel (filmváltozat)
o József Attila: Tiszta szívvel
o A Dunánál
o Ringató
o Levegőt
o Hemingway: Az öreg halász és a tenger (kisregény és filmváltozat)
Tevékenységek
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
o A szöveg tartalmát és a beszélő szándékát tükröző kiejtésmód eszközeinek
alkalmazása; az egyéni beszédsajátosságok megfigyelése
o Együttműködés a beszédpartnerrel
o Érvelés; érvek felkutatása, vélemények, állásfoglalások kialakítása. Empatikus
viszony kialakítása
o A látottak (átéltek) és a feltételezések (következtetés, hipotézis) tudatos nyelvi
megkülönböztetése. Különböző műfajok kommunikációs technikáinak alkalmazása
és értékelése (szándék, hatáskeltés eszközei)
Olvasás, írott szöveg megértése
o Önálló értőn olvasás; a szövegelemzés alapvető eljárásainak önálló alkalmazása
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o Köznyelvtől eltérő nyelvhasználatú szöveg jellemzőinek megtapasztalása,
megértésük gyakorlása segédeszközökkel (szótárak, jegyzetek)
o Különböző vélemények összevetése; hasonlóságok és különbségek megfigyelése,
megfogalmazása szóban és írásban
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o Gondolatok, érzelmek, képzetek kifejezése különböző nézőpontból
A tanulási képességek fejlesztése
o Információ kritikus befogadásának megalapozása (különböző források összevetése
tanári irányítással)
o Az irodalom és más művészeti ágak (filmművészet) összefüggései
Ismeretek az irodalomról
o Téma, hangnem, beszédhelyzet és műfaj összefüggéseinek megfogalmazása néhány
példán
o A magyar és világirodalom egy-egy jelentős témájának, formai hagyományának
megismerése
o Elbeszélő művek önálló olvasása és feldolgozása a kortárs felnőtt és ifjúsági
irodalom köréből
o A közvetlenül adott jelentés árnyalása, általánosítása, személyes tapasztalatok és más
tanult irodalmi művek bevonásának segítségével
o Drámai művek, dramatizált formák önálló olvasása és feldolgozása
o Epikai és drámai történetmegjelenítés közötti hasonlóságok és különbségek
azonosítása
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
o Különféle konfliktuskezelési eljárások megfigyelése és véleményezése a különböző
műalkotások kapcsán
Ismeretek
o regény,
o kisregény,
o epikai szerkezet
o líra
A Nyugat első nemzedékének irodalmából
Altémák címei
–
Irodalmi és kulturális élet a Nyugat első korszakában
–
Szépirodalmi alkotások, esszék a Nyugat első nemzedékének íróitól
–
Impresszionista, szimbolista stílusjegyek
Javasolt művek:
Ady Endre: Párizsban járt az ősz
Szeretném, ha szeretnének
A föl-földobott kő
Babits Mihály: Dal, prózában
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Hét krajcár c. novella
Tragédia
Kosztolányi Dezső:
A szegény kisgyermek panaszai
Egy tetszés szerinti novella
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (egy részlet) vagy Így írtok ti és/vagy Humoreszkek
Tevékenységek
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
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Egyéni beszédsajátosságok megfigyelése
Együttműködés a beszédpartnerrel
Érvek felkutatása, vélemények, állásfoglalások kialakítása
Különféle beszédműfajok kommunikációs technikáinak alkalmazása, értékelése
(hatáskeltés eszközei)
Olvasás, írott szöveg megértése
o Önálló olvasás
o A szövegelemzés alapvető eljárásainak önálló alkalmazása
o Különböző vélemények összevetése, hasonlóságok és különbségek megfigyelése,
vélemények megfogalmazása
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o Gondolatok, érzelmek kifejezése különféle nézőpontból
o Kreatív, önkifejező szövegalkotás (dramatizálás, érvelés)
A tanulási képesség fejlesztése
o Elemi gyakorlottság az információ felhasználásában, a források megjelölésében
o Önálló vázlatkészítés
o Egyszerűbb művek vizuális környezetének értelmezése a szövegösszefüggésben
o Összefoglalás készítése megadott szempontok alapján tanári irányítással
o Jegyzetkészítés tanári irányítással – tömörítés, lényegkiemelés
Ismeretek az irodalomról
o A kompozíciós egység és a versszakok viszonyának felismerése
o A lírai mű beszédhelyzetének megismerése
o A téma, hangnem, beszédhelyzet és műfaj összefüggéseinek megfogalmazása
o Elbeszélő művek önálló olvasása és feldolgozása
o A közvetett idő- és térmegjelölések azonosítása
o A korstílus, a stílusjegyek megismerése
o Dramatizált formák, dialógus önálló olvasása és feldolgozása
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
o Konfliktuskezelési eljárások megfigyelése, véleményezése
Ismeretek
o nyugat nemzedékei
o impresszionista, szimbolista stílusjegyek
o szimbólum
o szabadvers
o humor, gúny, irónia
o
o
o
o

A dráma világa
Altémák címei
o
Legalább egy dráma (tragédia vagy vígjáték) feldolgozása, megtekintése
o Javasolt mű: (a tanár és a tanulócsoport közös választása alapján)
o (lásd: 7. évfolyam ajánlásait)
Tevékenységek
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
o Különböző kommunikációs technikák alkalmazása
o A szöveg tartalmát és a beszélő szándékát tükröző kiejtésmód eszközeinek
alkalmazása; az egyéni beszédsajátosságok megfigyelése
Olvasás, írott szöveg megértése
o Önálló olvasás
Ismeretek az irodalomról
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o Drámai mű, dialógusok, dramatizált formák önálló olvasása és feldolgozása
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
o Vélemény kialakítása a műfaj kapcsán
Ismeretek
o epikai szerkezet
o drámai szerkezet
o monológ, dialógus
o tragédia, vígjáték
Kortárs irodalom – kortárs írók és olvasók
Altémák címei
o Olvasmányok a szélesebb értelemben vett kortárs irodalomból
o Regionális kultúra és irodalmi élet
o Javasolt művek:
o Áprily Lajos: A csavargó a halálra gondol vagy Március
o Illyés Gyula: A költő felel
o Nagy László: Ki viszi át a szerelmet
o Pilinszky János: Francia fogoly
o Szilágyi Domokos: Hegyek, fák, füvek
o Nemes Nagy Ágnes: A helyi költő
o Sütő András műveiből
o Határon túli irodalmunk
o Regionális kultúra és irodalmi élet pl.:
o Nyírbátori Zenei Napok
o Móricz Zsigmond Színház, Kisvárdai rendezvények, Bessenyei Társaság
o Ratkó József, Mester Attila, Balázs József, Bory Zsolt, Jánosi Zoltán, Antal Attila,
Udud István, stb.
Tevékenységek
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
o Érvek felkutatása, vélemény, állásfoglalás kialakítása
o Mások véleményének meghallgatása, megértése
Olvasás, írott szöveg megértése
o Különböző vélemények összevetése, különbségek, hasonlóságok megfigyelése
o Az adott műhöz kötődő kifejezésmód néhány jellemzőjének értelmezése, értékelése
Ismeretek az irodalomról
o A kompozíciós egység és a versszakok viszonyának felismerése
o A lírai mű beszédhelyzete, a megszólító – megszólított viszony néhány jellegzetes
típusának megismerése és azonosítása
o Kortárs irodalom önálló olvasása
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
o Életkorfüggő szemlélet megfigyelése irodalmi és mindennapi szövegműfajok
kapcsán
o A kulturális különbség, mint világlátás, és mint életforma, a kulturális identitás, mint
az egyéniség feltétele
Ismeretek
o irodalmi kronológia, irodalmi földrajz
o lírai műfajok
o kortárs irodalom, művészet

514

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 8.
évfolyamra tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
Az integráltan nevelt gyerekeket, – akik beszédfogyatékosok, hallássérültek vagy
részképesség zavaraik vannak – eltérően kell oktatni. A tananyag elsajátítása egyénre szabott
ütemezéssel történik. A fejlesztési követelmények csak irányadók, egyéni adottságtól
függően, a megfelelő szakértői bizottság szakvéleményében leírtak alapján követelendőek.
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Magyar nyelv 5. évfolyam
Heti 2 óra évi 74 óra
Óraterv
Témakör
I. Taneszközeink megismerése
II. A kommunikáció tényezői
III. A beszélt és az írott szöveg
IV. A beszédhang és a betű 1.
A magánhangzók jellemzői, törvényei
V. A beszédhang és a betű 2.
A mássalhangzók jellemzői, törvényei
VI. A hangalak és a jelentés viszonya.
A szavak szerkezete

Óra
8
5
5
20
16
20

Tanulói és tanítást-tanulást segítő taneszközök
A jelenleg forgalomban lévő taneszközök közül, pl.
Adamikné Dr Járó Anna - Dr Fercsik Erzsébet: Édes anyanyelvünk 5.o.
Magasabb évfolyamra lépés feltételei
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
A tanuló:
o alkalmazza helyesen a kommunikáció tényezőit,
o figyeljen a másik ember beszédének gondolati, értelmi tartalmára,
o legyen képes együttműködni a partnerekkel, figyelni rájuk,
o legyen képes érthető és hatékony közlésre változatos kommunikációs helyzetekben,
o figyeljen a másik ember beszédének gondolati, értelmi tartalmára.
Olvasás, írott szöveg megértése
A tanuló:
o legyen képes felfogni a nyelvi eszközök és a jelentés kapcsolatát.
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
A tanuló:
o legyen képes az alapvető helyesírási szabályok készségszintű alkalmazására,
o írása legyen olvasható, rendezett a tanulási képességeknek megfelelő,
o legyen képes a jártasság szintjén a tanult leíró magyar nyelvtani ismeretek birtokában
helyesen másolni, korosztályának megfelelő szöveget tollbamondás után helyesen
leírni,
o alkalmazza helyesen a tanult nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismereteket a
fogalmazásokban, írásbeli szövegekben.
A tanulási képesség fejlesztése
A tanuló:
o tapasztalja meg és gyakorolja az önálló feladatvégzés egyes lépéseit.
Ismeretek az anyanyelvről
A tanuló:
o ismerje fel és nevezze meg a beszédhangok két fajtáját,
o tudjon különbséget tenni beszédhang és betű között,
o ismerje a beszédhangok két nagy csoportjának jellemzőit,
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o ismerje fel és nevezze meg a hangrend törvényét, az összeolvadást, az írásban jelölt
teljes hasonulásokat,
o ismerje fel, nevezze meg a szó hangalakjának és jelentésének alábbi viszonyait –
gyakorolt példaszavakon - :
- egyjelentésű,
- többjelentésű,
- azonos alakú,
- rokon értelmű szók
o ismerje fel a beszédhang és a szó szerepét és helyét a nyelvi rendszerben,
o ismerje fel az egyszerű és az összetett szók tanult elemeit: szótő, a mód- és időjelek,
o tudjon 10 szólást és/vagy közmondást a tanórákon elhangzottakból.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
A tanuló:
o tudjon megfogalmazni rövid, néhány mondatos véleményt az élmények, olvasmányok
hatásáról.
Témakör
Taneszközeink megismerése
Altémák címei
A tankönyv/munkatankönyv részei (fejezetcím, leckecím, részegységcím, betűtípusok,
jelölések)
Munkafüzet, füzetek vezetésének módja
Értékelési szabályok
Tevékenységek
Olvasás, írott szöveg megértése
o A szövegből a lényeg kiemelése.
A tanulási képesség fejlesztése
o Ismerkedés különböző információhordozókkal (itt: a taneszközök)
Ismeretek az anyanyelvről
o A magyar nyelv életének, rendszerének 1-4. évfolyamon elsajátított ismerete: a
szakszavak megkeresése, használatának igénye.
Ismeretek
Az 1-4. évfolyam nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismerete.
A kommunikáció tényezői
Altémák címei
A kommunikáció és annak tényezői
Kommunikáció a mindennapi élethelyzetekben
o Hogyan viselkedjünk az egyes beszédszituációkban?
Tevékenységek
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
o A mindennapi érintkezés kommunikációs helyzeteinek megfigyelése, értékelése.
o Az udvarias nyelvi viselkedés formáinak gyakorlása szituációs játékokban.
o Egyszerű, érthető és hatékony közlés változatos kommunikációs helyzetekben.
o Törekvés a pontosságra, az érzékletességre és a lényeg kiemelésére.
o Törekvés a kifejező, a mások számára érthető, nyelvileg igényes és helyes beszédre, a
megfelelő artikulációra.
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o A testbeszéd, az arcjáték, a szemkontaktus működésének megfigyelése.
o Törekvés a hallgatósághoz a beszédhelyzetekhez való alkalmazkodásra, a
személyiséghez illő, jó fellépésre, az árnyalatok érzékeltetésére.
o Mások véleményének meghallgatása, megértése többszereplős helyzetekben.
o Változatos dramatikus formák kipróbálása.
Ismeretek
o Beszélő, beszédtárs, téma, nyelv.
o A nem nyelvi kommunikáció eszközei, testtartás, gesztus, mimika, távolságtartás.
o Kapcsolatteremtés – és tartás eszközei.
A beszélt és az írott szöveg
Altémák címei
Az élőszóbeli beszéd
Az írott szöveg
Tevékenységek
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
o Az élőszóbeli beszéd és az írott szöveg hasonlóságainak, különbségeinek
megfigyeltetése.
o Az élőszóbeli közlést kísérő/kísérhető jelenségek gyakoroltatása.
o A szó szerinti jelentésen túli lehetséges jelentések létezésének megtapasztalása.
Olvasás, írott szöveg megértése
o Az írott szöveg alkotásakor az írástechnika továbbfejlesztése.
o A szövegben kifejtett információk visszakeresése.
o Ismerkedés a szövegértési technikák alapjaival.
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o Az írástechnika továbbfejlesztése.
A tanulási képesség fejlesztése
o Vázlatkészítés tanári irányítással.
o Vázlat felhasználása különböző műfajú, témájú szövegek értéséhez,
megfogalmazásához.
o Rövidebb szépirodalmi és ismeretterjesztő (nem szépirodalmi) szövegekben a
lényeges gondolatok kiemelése.
Ismeretek az anyanyelvről
o Ritmusjelenségek a mindennapi életben.
o A diákok írásbeli és szóbeli szövegalkotásához kötődő alapvető nyelvhelyességi
tudnivalók megbeszélése a beszéd és a helyesírás terén egyaránt.
Ismeretek
Miként jut el a szöveg a címzetthez?
- élőszóbeli,
- írott módon
Az epikai művek szerkezete.

A beszédhang és a betű 1. A magánhangzók jellemzői, törvényei
Altémák címei
o A hang keletkezése, a beszédhang helye
o A beszédhangok keletkezése, felosztása
o A magánhangzók és a mássalhangzók jellemzői
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o A magyar ábécé, a betűrend
o A magánhangzók különböző szempontú felosztásai
o Magánhangzótörvények
o A szótag, az elválasztás
Tevékenységek
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o A szavak elválasztása a szótagolás szabályai szerint.
A tanulási képesség fejlesztése
o A betűrendbe sorolás alkalmazása.
Ismeretek az anyanyelvről
o Az 1-4. évfolyamban tanult hangtani és helyesírási ismeretek rendszerezése.
o A hangképzési sajátságok megfigyelése.
o A magánhangzótörvények megfigyelése.
o Magánhangzók a szótőben, toldalékokban.
o A magánhangzók időtartam szerinti, illetve a nyelv vízszintes mozgása szerinti
felosztásainak rendszerszerű látása.
o A magánhangzók időtartamának jelentés-megkülönböztető szerepe, ennek
megfigyelése.
o Játékos ritmusgyakorlatok.
Ismeretek
o Hangok, beszédhangok. Beszélőszervek, magánhangzók, mássalhangzók.
Szótagalkotó a magánhangzó.
o Rövid és hosszú magánhangzók, magas és mély magánhangzók.
o A betűrend.
o Az elválasztás, a szótag.
o A hangrend, az illeszkedés.
A beszédhang és a betű 2. A mássalhangzók jellemzői, törvényei
Altémák címei
A mássalhangzók különböző szempontú felosztásai
A mássalhangzók egymásra hatásának rendszere
A szóelemzés alapelve a szavakban
Tevékenységek
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o A szóelemzés alapelvének érvényesítése.
o Helyesírási ismeretek rendszerezése.
Ismeretek az anyanyelvről
o Az 1-4. évfolyamon tanult hangtani ismeretek továbbfejlesztése.
o A mássalhangzók különböző szempontú felosztásai: zöngésség, időtartam, írásjegy
szerinti.
o A mássalhangzók időtartamának jelentés-megkülönböztető szerepe.
o A mássalhangzótörvények rendszerben látása.
Ismeretek
o A mássalhangzók jellemzői (előző, IV. téma).
o Zöngés és zöngétlen mássalhangzók.
o Zöngés- zöngétlen párok.
o Egy-, két-, háromjegyű mássalhangzó.
o Rövid és hosszú mássalhangzó.
o A mássalhangzótörvények: kiesés, rövidülés, összeolvadás, hasonulások.
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o Az alapelvek.
o A szóelemző írásmód elve.
A hangalak és a jelentés viszonya. A szavak szerkezete
Altémák címei
Hangalak és jelentés.
A szó hangalakjának és jelentésének viszonyai.
A szó szerkezete, alaki elemei.
Tevékenységek
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
o Az aktív és passzív szókincs gazdagítása különböző szövegösszefüggésekben.
o A szókincs különféle rétegeiből származó szavak jelentésének gyakoroltatása,
használati körük megkülönböztetése.
o A nyelv zeneiségének megfigyeltetése a hangutánzó és a hangulatfestő szókban.
Olvasás, írott szöveg megértése
o A szó szerinti és az átvitt jelentés megkülönböztetése szépirodalmi és nem
szépirodalmi szövegekben.
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o Az írástechnika továbbfejlesztése másolás, tollbamondás, emlékezet utáni írással.
o Fogalmazási gyakorlatok, a rokon értelmű szók választékos alkalmazása.
A tanulási képesség fejlesztése
o A nyelvi egységek közötti egyszerűbb összefüggések felismerése, rendszerszerű
összefüggések felfedezése.
o Tájékozódás (a korosztály számára készült) egynyelvű szótárakban.
Ismeretek az anyanyelvről
o Egyjelentésű, többjelentésű, azonos alakú, rokon értelmű hangutánzó és hangfestő
szók gyűjtése.
o Mondatalkotási gyakorlatok végzése.
o Szólások és közmondások használatának megfigyeltetése.
o Rokon értelműség a szólások és közmondások szintjén.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történelmi érzék fejlesztése
o A nyelvi eszközök és a jelentés összefüggéseinek megtapasztalása szépirodalmi és
nem szépirodalmi olvasmányokban tanári irányítással.
Ismeretek
o A szó fogalma, helye a nyelvi rendszerben.
o Hangalak és jelentés.
o A hangalak és jelentés viszonyai:
- egyjelentésű,
- többjelentésű,
- azonos alakú,
- rokon értelmű,
- ellentétes értelmű,
- hangutánzó,
- hangulatfestő,
- hasonló alakú szók.
o Szólás, közmondás.
o Egyszerű és összetett szó.
o Szóelemek.
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Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 5.
évfolyamra tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
Az integráltan nevelt gyerekeket, – akik beszédfogyatékosok, hallássérültek vagy
részképesség zavaraik vannak – eltérően kell oktatni. A tananyag elsajátítása egyénre szabott
ütemezéssel történik. A fejlesztési követelmények csak irányadók, egyéni adottságtól
függően, a megfelelő szakértői bizottság szakvéleményében leírtak alapján követelendőek.
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Magyar nyelv 6. évfolyam
Heti 2 óra évi 74 óra
Óraterv
Témakör
I. Az ember társas lény
II. Az ige
III. A névszók
IV. A határozószók
V. A viszonyszó és az indulatszó

Óra
5
20
32
11
6

Tanulói és tanítást-tanulást segítő taneszközök
A jelenleg forgalomban lévő taneszközök közül, pl.
Adamikné Dr Járó Anna – Dr Fercsik Erzsébet: Édes anyanyelvünk 6.o.
Magasabb évfolyamra lépés feltételei
Beszédkészség szóbeli szövegek alkotása és megértése
A tanuló:
o meg tudjon nyilatkozni a beszédhelyzethez, a nyelvi illemhez alkalmazkodó módon,
o a kommunikáció iskolai és gyakorlati helyzeteiben,
o használja helyesen a kommunikáció nyelvi és nem nyelvi eszközeit a kommunikációs
gyakorlatokban,
o alkalmazza helyesen a beszédtempót, a hangmagasságot, a hangerőt és a hanglejtést,
o tudja megfogalmazni és megvédeni saját véleményét.
Olvasás, írott szöveg megértése
A tanuló:
o olvassa önállóan a rövidebb szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegeket értelmező
hangos olvasással,
o lássa meg és emelje ki ezekből a leglényegesebb gondolatokat,
o foglalja össze e lényeges gondolatokat,
o tudjon néhány mondatos véleményt fogalmazni az olvasott szövegek szereplőinek
cselekedeteiről, az ott található emberi helyzetekről.
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
A tanuló:
o írása legyen jól olvasható,
o írásképe rendezett,
o helyesírása legyen biztos a gyakorlott példákban, szófajokban.
A tanulási képesség fejlesztése
A tanuló:
o legyen képes az összefoglalás megértésére,
o ismerje és használja a gyermekeknek szóló ismeretterjesztő műveket, lexikonokat,
szótárakat.
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Ismeretek az anyanyelvről
A tanuló:
o ismerje fel és nevezze meg a tanult szófajok közül az alábbiakat:
 ige,
 névszók (főnév, melléknév, számnév, névmások),
 határozószók,
 viszonyszók,
 indulatszók.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
A tanuló:
o tudjon néhány mondatos véleményt fogalmazni az élmények és olvasmányok
hatásáról.

Tartalom
Az ember társas lény
Altémák címei
A kommunikáció tényezői.
Páros és kisközösségi gyakorlatok.
Az érvelés.
Tevékenységek
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
o Az aktív és passzív szókincs gazdagítása.
o Hangzás és testbeszéd jeleinek megfigyelése a beszédtársak megnyilatkozásaiban.
o A nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök helyes alkalmazása páros és kisközösségi
helyzetekben.
o Az üzenet rövid szóbeli összefoglalása.
o A különféle mondatok változatos használata a közlési célnak és szándéknak
megfelelően.
o Saját álláspont előadása, megvédése.
o Együttműködés a társakkal beszédben, vitában.
Ismeretek
o Kisközösségi kommunikáció.
o Vita.
A ige
Altémák címei
Az ige fogalma, jellemzői.
Az igealakok.
Az igemódok, igeidők.
A kijelentő, feltételes, a felszólító módú igealakok helyesírása.
Az igekötő és az ige helyesírása.
Tevékenységek
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
o A nyelvi eszközök és a jelentés összefüggéseinek megtapasztalása csoportosan és
egyéni munkával.
o Az ige mondatbeli és szövegbeli szerepének helyes használata, annak gyakoroltatása.
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o Az aktív és passzív szókincs gazdagítása szókincsgyakorlatokkal.
Olvasás, írott szöveg megértése
o Rövidebb szövegekből a fontosabb gondolatok kiemelésén túl azok összefoglalása.
o Szólások, közmondások gyűjtése, magyarázata.
o Az igealakok mint címszók.
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o Gyakorlatok az írásmód tempójának és rendezettségének, a helyesírás biztonságának
továbbfejlesztésére.
o Az igealakok helyes alkalmazása az élőszóbeli és az írott saját nyelvhasználatban.
o Az igealakok helyesírásának gyakorlása, az átalakításuk során bekövetkezett
változásainak megfigyeltetése.
o Gyakorlatok az igealakok és az igekötős igék helyesírásának biztonságossá tételére.
o A szóelemzés alkalmazása a nehezebb helyesírási esetekben.
o Az egyszerű dialogikus formák helyesírása.
A tanulási képesség fejlesztése
o Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek megtapasztalása.
o Önkontroll és szövegjavítás gyakoroltatása.
Ismeretek az anyanyelvről
o A mássalhangzótörvények rendszerének ismerete.
o A mássalhangzótörvények helyesírásának alkalmazása.
o Az igére vonatkozó ismeretek megfogalmazása.
o Az igéről szerzett tudás alapján a szövegekben előforduló igealakok felismerése,
megnevezése.
o Magyarázat és/vagy definíció készítése közösen és/vagy tanári segítséggel.
o A tanult nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási ismeretek egyre tudatosabb
alkalmazása.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
o Néhány mondatos vélemény megfogalmazása írásban és szóban.
Ismeretek
o Az ige fogalma, helye a szófaji rendszerben.
o Az ige alakrendszere: módjelek,
o időjelek,
o személyragok,
o Az igék elsődleges, másodlagos, valamint állandó és alkalmi jelentései.
o Az igekötő szerepe, helyesírása.
A névszók
Altémák címei
A főnév fogalma, felosztása, helyesírása.
A főnévi igenév.
A melléknév fogalma, fokozása.
A melléknévi igenév.
A számnév fogalma, felosztása, helyesírása.
A névmások rendszere, helyesírása.
Tevékenységek
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
o Szókincsgyakorlatok a magyar nyelv állandóságának és változásának megfigyelésére.
o Szólások, közmondások szerepének ismerete, magyarázatuk megfigyeltetése.
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o Szavak, szólások, állandósult szókapcsolatok megkülönböztetése, jelentésük
értelmezése.
o Alkalmazásuk a saját nyelvhasználatban.
Olvasás, írott szöveg megértése
o A szó szerinti jelentésen túli lehetséges jelentések létezésének megtapasztalása.
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o Az anyaggyűjtés- és elrendezés alapjainak megismerése, anyaggyűjtés tanári
irányítással, csoportosan és önállóan.
o A gyűjtött anyag felhasználása.
o Önálló ismeretszerzés megtapasztalása, gyakorlása.
o A mássalhangzótörvények helyesírási alkalmazása.
o A névszók szófajainak a helyesírása,
o gyakorlatok azok biztonságos alkalmazására.
o A szóelemzés alkalmazása a nehezebb helyesírási esetekben.
o Gyakorlatok az írásmód tempójának és rendezettségének, a helyesírás biztonságának
továbbfejlesztésére.
A tanulási képesség fejlesztése
o Önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal.
o A névszók rendszerében található összefüggések felismertetése, felfedeztetése.
Ismeretek az anyanyelvről
o A mássalhangzótörvények rendszere.
o A szókincs különféle rétegeiből származó szavak jelentésének gyakoroltatása,
használati körük megkülönböztetése.
o Szinonimák gyűjtése, beépítése különböző szövegekből.
o A névszó mint szócikk.
o A névszókról, annak rendszeréről szerzett tudás alapján szövegben előfordult
névszók felismerése, megnevezése.
o Jellemző jegyeik összegyűjtésével magyarázat és/vagy definíció készítése közösen
és/vagy tanári segítséggel.
o A névszókra, a szóalakokra vonatkozó ismeretek megfogalmazása.
o A tanult nyelvtani, nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek tudatos alkalmazása.
Ismeretek
o A főnév, köznév és tulajdonnév fajtái, helyesírása.
o A főnévi igenév.
o A melléknév és fokozása, helyesírása.
o A tulajdonnévből képzett melléknevek helyesírása.
o A melléknévi igenév.
o A számnév fogalma, felosztása, helyesírása.
o A névmások fogalma, rendszere, helyesírása.
A határozószók
Altémák címei
A valóságos határozószók.
A határozói igenév.
A módosítószó.
Az igekötő.
Tevékenységek
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o Önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal.
525

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA
o Az igekötős igék és igenevek helyesírásának gyakoroltatása.
A tanulási képesség fejlesztése
o Egy-egy korábbi évszázadban született szöveg megfigyelése, a mai és a korábbi
nyelvállapot különbségeinek felismerése életkori szinten.
o Annak felismertetése, hogy a magyar nyelv, illetve az anyanyelv ismerete miben
segíti, miben nehezíti az idegen nyelv elsajátítását.
Ismeretek az anyanyelvről
o A határozószókról szerzett tudás alapján szövegben előforduló határozószók
felismerése, megnevezése, jellemző jegyeik összegyűjtésével magyarázat és/vagy
definíció tanári segítséggel.
o A határozószókra, azok képzésére vonatkozó ismeretek megfogalmazása.
Ismeretek
o A határozói igenév fogalma, nyelvhelyességi tudnivalói.
o A határozószók és helyesírásuk.
o A módosítószók.
o Az igekötő szerepe, helyesírása.
A viszonyszók. Az indulatszók
Altémák címei
A névelő és a névutó, a kötőszó.
Az indulatszó.
Tevékenységek
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o Gyakorlatok az írásmód tempójának, rendezettségének, a helyesírás biztonságos
továbbfejlesztésére.
o Gyakorlatok a viszonyszók és az indulatszók helyesírásának fejlesztésére.
A tanulási képesség fejlesztése
o A szófaji rendszerben lévő összefüggések felismertetése, felfedeztetése.
Ismeretek az anyanyelvről
o A viszonyszókról és az indulatszókról szerzett ismeretek alapján szövegekben
előforduló viszonyszók és indulatszók felismerése, megnevezése.
o Magyarázat és/vagy definíció készítése közösen és/vagy tanári segítséggel.
o E szófajok nyelvhelyességi tudnivalói.
Ismeretek
o A névelő és fajtái, nyelvhelyességi tudnivalói.
o A névutó és helyesírása.
o A kötőszók, az indulatszók és helyesírásuk.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 6.
évfolyamra tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
Az integráltan nevelt gyerekeket, – akik beszédfogyatékosok, hallássérültek vagy
részképesség zavaraik vannak – eltérően kell oktatni. A tananyag elsajátítása egyénre szabott
ütemezéssel történik. A fejlesztési követelmények csak irányadók, egyéni adottságtól
függően, a megfelelő szakértői bizottság szakvéleményében leírtak alapján követelendőek.
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Magyar nyelv 7. évfolyam
Heti 2 óra évi 74 óra
Óraterv
Témakör
Óra
I. Magán- és közéleti kommunikáció
8
II. A szószerkezetek.
Az egyszerű mondat és különböző
14
szempontú felosztásai
III. Az egyszerű mondat fő részei.
20
A tárgy
IV. A határozószók. A jelzők
23
V. Beépülő könyvtárórák
5+4
A beépülő könyvtárórák résznél jelölt +4 óra a szellemi munka technikája témakörön belül a
Magyar nyelv és irodalom műveltségterület feldolgozására fordítandó. (például a IV. téma
feldolgozására)
Tanulói és tanítást-tanulást segítő taneszközök
A jelenleg forgalomban lévő taneszközök közül pl.
Édes Anyanyelvünk 7.o.
Magasabb évfolyamra lépés feltételei
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
A tanuló:
o legyen képes megnyilatkozni – kevés tanári segítséggel – a közéleti kommunikáció
iskolai helyzeteinek megfelelően,
o legyen képes mások véleményét meghallgatni és megérteni,
o legyen képes együttműködni a kortárs és a felnőtt beszédpartnerekkel.
Olvasás, írott szöveg megértése
A tanuló
o legyen képes ismert tartalmú szövegek biztonságos, értelmező felolvasására,
o az aktív és passzív szókincs gazdagítására önálló munkával,
o alkalmazza önállóan a szövegelemzés alapvető eljárásait.
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
A tanuló
o írása legyen esztétikus, olvasható a tanulási szintnek megfelelően,
o alkalmazza a tanult nyelvhelyességi és helyesírási szabályoknak megfelelően a
o tanulmányai során előforduló tulajdonneveket,
o belőlük képzett mellékneveket, a központozást,
o használja rendeltetésszerűen A magyar helyesírás szabályai 11. kiadását,
o legyen képes különböző műfajú szövegek alkotására.
A tanulási képesség fejlesztése
A tanuló
o legyen képes az egyre önállóbb információgyűjtésre és ismeretszerzésre, a tanult
mondattani tananyag bővítésére,
o készítsen önállóan vázlatot ezek alapján,
o legyen gyakorlott a források megjelölésében.
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Ismeretek az anyanyelvről
A tanuló:
o ismerje fel, nevezze meg, és mondattanilag elemezze az egyszerű mondat alábbi
mondatrészeit:
o az állítmány,
o az alany,
o a tárgy,
o a helyhatározó,
o a társhatározó,
o az eszközhatározó,
o az ok- és célhatározó,
o nevezze meg a fenti mondatrészek kifejezőeszközeit (szófajait),
o alkalmazza a tanult nyelvhelyességi szabályokat szóban és írásban,
o legyen képes megkülönböztetni egymástól, és helyesen alkalmazni a beszélő
szándéknak megfelelő mondatfajtákat.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
A tanuló:
o legyen képes a látottak és a feltételezések tudatos, nyelvi megkülönböztetésére.
Könyvtár
o Ismerje meg és tudja használni a legfontosabb segédkönyveket.
o Tudjon feladataihoz (segítséggel) dokumentumokat választani, és legyen képes
használatukra.

Tartalom
Magán- és közéleti kommunikáció
Altémák címei
Az írásbeli és a szóbeli közlésmód.
Kommunikáció csoportban, társakkal, tanárral.
A vitakultúra fejlesztése.
Az érzelmek visszaadása.
Kreatív szövegalkotás.
Tevékenységek
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
o Az egyéni beszédsajátosságok megfigyelése.
o Saját álláspont kialakítása, korrigálása, ellenvélemény mérlegelése, érvelése.
o Véleménynyilvánítás a mindennapi élet adott témáiról, mások véleményének
meghallgatása, megértése.
o Az írásbeli és a szóbeli közlésmód különbségeinek tudatos alkalmazása.
o Különféle mondatok változatos és tudatos használata a közlési célnak és szándéknak
megfelelően.
o Közös - a társakkal és tanárral való – kommunikáció, irodalmi művek közös
feldolgozása.
o Memoriterek szöveghű tolmácsolása kifejező szövegmondással, megjelenítéssel.
Olvasás, írott szöveg megértése
o Az aktív és passzív szókincs gazdagítása önálló munkával.
o A szövegelemzés alapvető eljárásainak alkalmazása.
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Ismeretek
o Megbeszélés, felszólalás, rövid alkalmi beszéd, köszöntés, kiselőadás.
o Vita, érvelés, kommunikációs technikák az egyes beszédműfajokban.
A szószerkezetek. Az egyszerű mondat és különböző szempontú felosztásai
Altémák címei
A szószerkezet fogalma, fajtái.
A mondat fogalma, helye a nyelvi rendszerben.
A mondat felosztásai a
- beszélő szándéka,
- szerkezete,
- logikai minősége szerint.
Tevékenységek
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
o A mondatalkotáshoz kapcsolódó nyelvhelyességi ismeretek biztonságos alkalmazása.
o Különféle mondatok változatos, tudatos használata a közlési célnak és szándéknak
megfelelően.
Olvasás, írott szöveg megértése
o A mai köznyelvtől eltérő nyelvhasználatú szövegek megtapasztalása, megértésük
gyakorlása segédeszközökkel.
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o Biztonság az egyszerű mondat központozásában. A gondolatjel, zárójel, kettőspont
szerepének ismerete és helyes használata.
o Különböző típusú és műfajú szövegek alkotása: leírás, elbeszélés, jellemzés,
ismertetés, vélemény készítése.
Ismeretek
o A szószerkezet fogalma,
fajtái. – hozzárendelő,
- mellérendelő,
- alárendelő.
o A mondat fogalma, helye a nyelvi rendszerben.
o A mondat a beszélő szándéka szerint.
o A mondat szerkezet szerint.
o A mondat logikai minőség szerint.
o Az egyszerű mondat helyesírása, mondatközi és mondatvégi írásjelei,
nyelvhelyességi ismeretei.
Az egyszerű mondat fő részei, a tárgy
Altémák címei
Az egyszerű mondat elemzésének lépései.
Az állítmány fogalma, fajtái, kifejezőeszközei.
Az alany fogalma, fajtái, kifejezőeszközei.
Az állítmány egyeztetése az alannyal.
A tárgy fogalma, fajtái, kifejezőeszközei.
Tevékenységek
Olvasás, írott szöveg megértése
o Különböző vélemények összevetése.
o Hasonlóságok és különbségek megfigyeltetése.
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o Vélemény megfogalmazása szóban és írásban az adott Témakörben.
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o A mondatalkotáshoz kapcsolódó nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek
biztonságos alkalmazása.
Az önkifejezés képessége és a kreativitás különböző műfajokban.
Ismeretek az anyanyelvről
o Az egyszerű mondat elemzésének ajánlott lépései.
o Az egyszerű mondat fő részeinek: az állítmánynak és az alanynak, valamint a
tárgynak a felismerése, megnevezése, meghatározása.
o Elemzésük aláhúzással és szerkezeti ábrázolásuk párhuzamos módon.
o Kifejezőeszközeik felismerése, megnevezése.
o Fajtáik megnevezése, rendszerben látása.
o A tanult mondatrészekhez, nyelvi ismeretekhez kapcsolódó nyelvhelyességi,
helyesírási ismeretek biztonságos alkalmazása.
Ismeretek
o Az állítmány fogalma, fajtái, kifejezőeszközei, jelölése.
o Az alany fogalma, fajtái, kifejezőeszközei, jelölése.
o A hozzárendelő szószerkezet ábrázolása.
o A tárgy fogalma, fajtái, kifejezőeszközei, jelölése.
o A mondat szerkezeti ábrázolása.
o Az állítmány egyeztetése az alannyal.
A határozók. A jelzők
+4 óra javasolt a könyvtári órákból a szellemi munka technikája témakörben a feldolgozásra
Altémák címei
A határozók fogalma, rendszere, fajtái.
A határozós szószerkezetek.
A határozók kifejezőeszközei.
A jelzők fogalma, fajtái.
A jelzős szószerkezet.
A jelzők kifejezőeszközei.
Tevékenységek
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o A mondatalkotáshoz kapcsolódó nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek
biztonságos alkalmazása.
o Az önkifejezés képessége és a kreativitás különböző műfajokban.
o Javítás tanári irányítással és önállóan.
Ismeretek az anyanyelvről
o Az egyszerű mondat részeinek és a tanult szószerkezeteknek a biztos elemzése,
értelmezése.
o A határozók felismerése, fogalmának, fajtáinak megnevezése, meghatározása.
o A határozók kifejezőeszközeinek felismerése, megnevezése.
o A jelzők felismerése, fogalmának, fajtáinak megnevezése, meghatározása.
o A jelzős és a határozós szószerkezetek felismerésének gyakorlása.
Ismeretek
o A határozók fogalma, fajtái, kifejezőeszközei, jelölése.
o A határozós szószerkezet.
o A jelzők fogalma, fajtái, kifejezőeszközei, jelölése.
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o A jelzős szószerkezet.
o A határozók közül a következők: - helyhatározó,
- időhatározó,
- állapothatározó,
- társhatározó,
- eszközhatározó,
- módhatározó,
- okhatározó,
- célhatározó,
- részes határozó,
- állandó határozó.
o A jelzők közül a következők: - minőségjelző,
- mennyiségjelző,
- birtokos jelző,
- értelmező jelző.

A könyvtári tájékozódás segédeszközei
Altémák címei
o A könyvtári tájékozódás direkt segédeszközeiről a 6. évfolyamon (az Informatika óra
keretében) tanultak felfrissítése. A könyvtári tájékozódás egyéb segédeszközei:
közhasznú ismerettárak (menetrend, várostérképek telefonkönyv, szaknévsor, stb.)
Tevékenységek
o Az önálló feladatvégzés, információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek
megismerése, gyakorlása (segédkönyvek, a korosztálynak készült szótárak, lexikonok
használata, ismeretlen kifejezések jelentésének önálló megkeresése egynyelvű
szótárakban, a tanult anyag bővítése különböző információhordozókból).
Ismeretek
o A kézikönyvtár összetételének és tájékozódásban betöltött szerepének megismerése.
A kézikönyvtár jellemző könyvtípusainak használata szaktárgyi feladatok
megoldásában.
A szellemi munka technikája 7.
Altémák címei
o A könyvtár írott és a modern technológián alapuló dokumentumainak felhasználása
különféle témák feldolgozásában. Forráshasználat, forrásjegyzék, az idézés módjai.
A témáról az 5., 6. évfolyamon tanultak felfrissítése, elmélyítése.
Tevékenységek
o Adatok, ismeretek gyűjtése különböző információhordozókról tanári segítséggel,
csoportosan és önállóan. A gyűjtött ismeretek elrendezése, a kitűzött célnak
megfelelő felhasználása.
Ismeretek
o Érvek, bizonyító erejű példák gyűjtése a könyvtárban, rendszerezésük vázlat és
jegyzet készítésével.
o Egyszerűbb témák önálló feldolgozása: problémafelvetés, forrásválasztás és –
feldolgozás, beszámoló készítése szóban vagy írásban, hivatkozás a forrásra az idézés
megfelelő módjával.
o A tanulók egyéni teljesítménye érdemjeggyel értékelhető.
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Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 7.
évfolyamra tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
Az integráltan nevelt gyerekeket, – akik beszédfogyatékosok, hallássérültek vagy
részképesség zavaraik vannak – eltérően kell oktatni. A tananyag elsajátítása egyénre szabott
ütemezéssel történik. A fejlesztési követelmények csak irányadók, egyéni adottságtól
függően, a megfelelő szakértői bizottság szakvéleményében leírtak alapján követelendőek.
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Magyar nyelv 8. évfolyam
Óraterv
Témakör
Óraszám
I. A tömegkommunikáció
5
II. Az összetett mondat
17
III. Szóalkotási módok
13
IV. A leíró magyar nyelvtani ismeretek
18
rendszerezése
V. Szövegműfajok és azok kifejezési
8
formája
VI. Tájékozódás a magyar nyelv
4
történetéről
VII. Beépülő könyvtárórák
5+4
A beépülő könyvtárórák résznél jelölt +4 óra a szellemi munka technikája témakörön belül a
Magyar nyelv és irodalom műveltségterület feldolgozására fordítandó. (például a II. és IV.
téma feldolgozására).
Tanulói és tanítást-tanulást segítő taneszközök
A jelenleg forgalomban lévő taneszközök közül pl.
Édes anyanyelvünk 8. o.
Magasabb évfolyamra lépés feltételei
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
A tanuló:
o ismerje fel a köznyelv, a tanult szaknyelv, a társalgás szókészletében meglévő
eltéréseket,
o tudjon összefoglalást készíteni felelet vagy rövid írásos beszámoló formájában,
o legyen képes önálló véleménynyilvánításra.
Olvasás, írott szöveg megértése
A tanuló:
o legyen birtokában irodalmi, ismeretterjesztő és publicisztikai szövegek önálló
olvasása, megértése képességének,
o alkalmazza önállóan a szövegelemzés alapvető eljárásait,
o legyen képes különböző vélemények összevetésére, vélemény megfogalmazására.
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
A tanuló:
o írása legyen jól olvasható, esztétikus,
o rendelkezzék eszközszintű íráskészséggel,
o alkalmazza tudatosan a nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek és a nyelvi
elemek különböző stílusértékéről tapasztaltakat a fogalmazásokban, a kreatív
szövegalkotásban.
A tanulási képesség fejlesztése
A tanuló:
o legyen képes egyszerűbb szövegek ábráinak, illusztrációinak értelmezésére,
o legyen képes a gyűjtött ismeretek elrendezésére, a kitűzött célnak megfelelő
felhasználására,
o tudjon összefoglalást készíteni egyre nagyobb önállósággal.
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Ismeretek az anyanyelvről
A tanuló:
o legyen tisztában a leíró magyar nyelvtani rendszer felépítésével, fogalmaival a
beszédhangtól a szövegig,
o alkalmazza az erre épülő helyesírási, nyelvhelyességi szabályokat,
o ismerje fel és nevezze meg a szóalkotás alábbi módjait:
- szóösszetétel,
- szóképzés,
- mozaikszó-alkotás,
o legyen gyakorlott a helyesírási kézikönyvek használatában.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
A tanuló:
o legyen képes a tetszésnyilvánítás nyelvi formáinak elsajátítására, az eltérő ízlésítéletek
különbségének megértésére és elfogadására,
o legyen képes a humor személyiség- és közösségépítő szerepének megértésére.
Könyvtár
o Témakör Iskolai feladatai megoldásához tudjon a dokumentumokból (segítséggel)
információkat szerezni, és azokról röviden beszámolni.

Tartalom
A tömegkommunikáció
Altémák címei
A tömegkommunikáció és műfajai.
A helyes kommunikációs magatartás.
Tevékenységek
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
o Törekvés az empatikus viszony kialakítására a beszédpartnerrel.
o Különféle beszédműfajok kommunikációs technikáinak alkalmazása és értékelése.
o Mások véleményének meghallgatása, megértése és tömör reprodukálása
többszereplős helyzetekben.
o Tájékozódás az alapvető tömegkommunikációs műfajokban: hír, cikk, kommentár,
kritika, interjú, riport.
o A tömegkommunikáció szerepének és hatásának felismerése.
o Képesség az önellenőrzésre a kommunikációs magatartásban.
Ismeretek
o A tömegkommunikáció műfajai: - hír,
- cikk,
- kommentár,
- kritika,
- interjú,
- riport.
o A reklám, a hirdetés, az apróhirdetés.
Az összetett mondat
+2 óra javasolt a könyvtárórákból a szellemi munka technikája témakörben a feldolgozásra.
Altémák címei
A mondat és a szöveg viszonya.
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Az összetett mondat fogalma, fajtái.
A többszörösen összetett mondat.
Az alárendelő összetett mondat.
A mellérendelő összetett mondat.
Sajátos jelentés. Az összetett mondat központozása.
Tevékenységek
Olvasás, írott szöveg megértése
o Különféle idézeti módok alkalmazása pl.: egyenes és függő idézet,
teljes mondat,
kulcsszó idézésével.
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o Az idézés és a párbeszéd írásmódjának helyes alkalmazása.
o Az összetett mondat ismeretére épülő helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek
alkalmazása.
A tanulási képesség fejlesztése
o Az önálló feladatvégzés, információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek a
megismerése, gyakorlása.
o Összefoglalás készítése csoportosan és önállóan.
o Jegyzetkészítés tanári irányítással.
Ismeretek az anyanyelvről
Mondatelemzési jártasság az összetett mondat feldolgozásában: a tagmondatok sorrendjének,
a szintagmák szerkezetének és jelentésének felismerése, értelmezése, megnevezése.
Ismeretek
o A szöveg és a mondat. Az összetett mondat. Tagmondat. Mondatelemzési sor.
o Az alárendelő összetett mondat.
o Fajtái: állítmányi,
alanyi,
tárgyi,
határozói,
jelzői alárendelés.
o Sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok.
o A mellérendelő összetett mondat.
o Fajtái: kapcsolatos,
ellentétes,
választó,
következtető,
magyarázó.
o Az összetett mondat szerkezete.
o Az alárendelő összetett mondat tagmondatainak sorrendje.
o Az összetett mondat központozása.
Szóalkotási módok
Altémák címei
A szókészlet gyarapodásának módjai.
A szóalkotási módok.
Tevékenységek
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
o Szógyűjtés és játékos szóalkotás képzéssel, összetétellel.
Olvasás, írott szöveg megértése
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o Az aktív és passzív szókincs gazdagítása önálló munkával.
o A mai köznyelvtől eltérő nyelvhasználatú szövegek megtapasztalása, megértésük
gyakorlása segédeszközökkel.
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o A tulajdonnevek és a belőlük képzett melléknevek nehezebb eseteinek helyesírása.
o Az egybe- és különírás elveinek ismerete és biztos alkalmazása a tanult esetekben.
o Hivatkozás az idézés tanult módjaival.
o Az összetett szók helyesírása.
A tanulási képesség fejlesztése
o A tömörítés, a lényegkiemelés gyakorlása.
Ismeretek az anyanyelvről
o A nyelvi egységek szerkezeti, jelentéstani összefüggéseinek megfigyelése.
o A tanult szóalkotási módok felismerés és megnevezés szintjén.
o A szóképzés, a szóösszetétel és a jelentés összefüggésének elemzése.
o A szóösszetétel, az alapszó, a képzett szó, a szókapcsolatok megkülönböztetése.
o Szóalaktani elemzések gyakorlása.
o A szavak jelentésére vonatkozó kreatív gyakorlatok, a szónál kisebb és nagyobb
nyelvi egységek jelentésének megismerése.
Ismeretek
o A gyakoribb szóalkotási módok:
- az összetétel,
- a szóképzés,
- a mozaikszó-alkotás.
o A szó, a szóelem. A szóalaktani elemzés.
o A szóösszetétel: előtag,
- utótag.
o Az alá- és mellérendelő szavak.
o A mozaikszó és helyesírása.
o A tulajdonnevek helyesírási ismereteinek bővítése.
o Forrásjegyzék, idézet, hivatkozás.
A leíró magyar nyelvtani ismeretek rendszerezése
+2 óra javasolt a könyvtárórákból a szellemi munka technikája témakörben a feldolgozásra.
Altémák címei
A leíró magyar nyelvtani rendszer felépítése, elemei.
A beszédhang és a betű, a szó, a szószerkezet, a mondat, a szöveg.
A szófajok rendszere.
Szóalaktani ismeretek.
Az 5. évfolyamtól tanult helyesírási és nyelvhelyességi ismeretek.
A helyesírási alapelvek.
Tevékenységek
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o A nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek tudatos alkalmazása.
A tanulási képesség fejlesztése
o Az összefoglalás sajátosságainak ismeretére építve összefoglalás készítése megadott
szempontok alapján csoportosan és önállóan.
o Adatok, ismeretek gyűjtése különböző információhordozókról tanári segítséggel,
csoportosan és önállóan.
o A gyűjtött ismeretek elrendezése a kitűzött célnak megfelelő felhasználása.
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Ismeretek az anyanyelvről
o Az 5-8. évfolyam ismeretei az anyanyelvről.
o A nyelvi egységek szerkezeti, jelentéstani összefüggéseinek megfigyelése.
o A helyesírási rendszer grammatikai meghatározottságának a felismerése, az
ismeretek bővítése.
o Az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek összevetésének a képessége, az egyes
jelenségek egyre pontosabb megnevezése.
Ismeretek
o Az 5., 6., 7. évfolyam adott témakörei tartalmazzák.
Szövegműfajok és azok kifejezési formája
Altémák címei
A mindennapi élet alapvető hivatalos iratai.
A véleménynyilvánítás néhány szóbeli és írásbeli módja.
Tevékenységek
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
o Különféle dramatikus formák kipróbálása.
Olvasás, írott szöveg megértése
o Különböző szövegek néma és hangos olvasása, ismert tartalmú szövegek
biztonságos, értelmező felolvasása.
o Az aktív és a passzív szókincs gazdagítása önálló munkával.
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
o Szövegalkotási képesség különböző szövegtípusokban és műfajokban.
Ismeretek az anyanyelvről
o Alapvető tájékozottság az irodalmi stílusjelenségek körében.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
o A tetszésnyilvánítás árnyaltabb nyelvi formáinak elsajátítása, az eltérő ízlésítéletek
különbségének megértése és elfogadása.
o Az életkorfüggő szemlélet megfigyelése irodalmi és mindennapi szövegműfajok
kapcsán.
Ismeretek
o A nyugta, a kérdőív, a kérvény, az önéletrajz.
o Az ismertetés, a könyvajánlás, a kritika, az olvasónapló.
Tájékozódás a magyar nyelv történetéről
Altémák címei
Nyelvváltozatok és nyelvi normák.
Nyelvünk eredete, típusa.
Tevékenységek
Ismeretek az anyanyelvről
o Tájékozottság a magyar nyelv életére vonatkozó alapvető nyelvtörténeti tényekről.
o Tájékozottság a magyar nyelv jellemző sajátosságairól.
o Példák megfigyelése régebbi korok szövegei alapján, a nyelvi állandóság és
változások, illetve a más állapottal való összevetés során (a szókincsben és a tanult
nyelvtani jelenségek szintjén).
Ismeretek
o Nyelvrokonaink.
o Legfőbb nyelvtörténeti korszakaink.
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A szellemi munka technikája 8.
Altémák címei
Az önálló könyvtári ismeretszerzés lépései: tájékozódás a segédkönyvtárban, keresés a
különféle katalógusokban, majd a szabadpolcos állományban.
A jegyzetelés, a cédulázás, vázlatkészítés módszerei.
A cédulák rendezése, tanácsok beszámolók, írásbeli dolgozatok készítéséhez.
A hivatkozások és idézetek felhasználásának etikai, formai követelményei. Forrásjegyzék
készítésének módszerei.
Az eddigi ismeretek összefoglalása, összegzése.
Tevékenységek
Elemi gyakorlottság az információ felhasználásában, a források megjelölésében. Önálló
vázlatkészítés rövidebb szövegek alapján. Jegyzetkészítés tanári irányítással. A tömörítés,
lényegkiemelés gyakorlása.
Ismeretek
A könyvtár dokumentumainak vagy az internetnek a felhasználásával egyszerű informatikai
téma feldolgozása, pontos megfogalmazása, problémafelvetés, forrásválasztás és -feldolgozás
segítséggel, beszámoló készítése, hivatkozás forrásra, forrásjegyzék készítése. A tanulók
munkája egyénileg értékelhető

Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 8.
évfolyamra tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
Az integráltan nevelt gyerekeket, – akik beszédfogyatékosok, hallássérültek vagy
részképesség zavaraik vannak – eltérően kell oktatni. A tananyag elsajátítása egyénre szabott
ütemezéssel történik. A fejlesztési követelmények csak irányadók, egyéni adottságtól
függően, a megfelelő szakértői bizottság szakvéleményében leírtak alapján követelendőek.
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Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 6.
évfolyamra tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
Az integráltan nevelt gyerekeket, – akik beszédfogyatékosok, hallássérültek vagy
részképesség zavaraik vannak – eltérően kell oktatni. A tananyag elsajátítása egyénre szabott
ütemezéssel történik. A fejlesztési követelmények csak irányadók, egyéni adottságtól
függően, a megfelelő szakértői bizottság szakvéleményében leírtak alapján követelendőek.
Taneszközök, segédeszközök: az integrált tanulók is ugyanazokkal a taneszközökkel
dolgozhatnak, mint a többiek. Ha szükséges, más, eltérő taneszközt is be kell szerezni,
viszont fontos, hogy ezeket ismerje meg a többi tanuló is és alkalmanként ők is használják.
Fontosnak tartjuk a tevékenykedő, fölfedező tanulásra építő ismeretszerzést, melyhez
elengedhetetlen, hogy kellő mennyiségű, és minőségű eszköz álljon a tanulók rendelkezésére.
Az integráltan oktatott tanulók értékelése során különös figyelmet kell fordítani az
egyéni különbségekre, valamint az egyéni érési ütemre, egyéni fejlesztési tervet kell
készíteni.
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Idegen nyelv helyi tanterve
Angol nyelv
Helyi tantervünket az Oxford University Press Kiadó tantervi ajánlása alapján készítettük.

A tantárgy célja
o A tanulóban alakuljon ki pozitív hozzáállás a nyelvtanulás iránt.
o A tanuló olyan szinten sajátítsa el az angol nyelvet, hogy a hétköznapi kommunikáció
során sikeresen tudja azt használni mind írásban, mind szóban.
o A nyelvi készségek megfelelő megalapozása tegye lehetővé, hogy reális választási
lehetősége legyen a nyelvtanulás folytatása.
o Ismerkedjen meg az angol nyelvi közösségek mindennapi életével, társadalmával,
kultúrájával.
o A civilizációs ismeretanyag révén tegyen szeri szélesebb látókörre, fejlődjön ki
tolerancia képessége, ébredjen fel érdeklődése a másság iránt.
o Szeresse meg a nyelvtanulást, jelentsen számára intellektuális élményt és élvezetet az
angol nyelv használata, és segítségével gazdagodjon személyisége, bővüljenek társas
kapcsolatai, ismeretei a világról.
o Tudatosuljon a tanulóban, hogy az idegen nyelv a kommunikáció eszköze.
o Ismerkedjen meg olyan általános tanulási módszerekkel, amelyek segítik tanulási
szokásainak kialakítását, és ezzel az önálló tanulást.
Módszertani javaslatok
Élő idegen nyelv
A tanulók oktatásában az élő idegen nyelv műveltségi terület tanítása az intézmény
pedagógiai programja, helyi tanterve alapján szervezett keretekben, a nyelvi fejlettségi
szint függvényében történik. Az oktatás folyamatában jelentős hangsúlyt kap az írásos
forma.
A nyelvi fejlettségi szint szerint célszerű a csoportokat szervezni.
Az élő idegen nyelv oktatását azoknál az autisztikus tanulóknál érdemes megkezdeni,
már kommunikatív módon, változatos kontextusokban és funkciókban használják
anyanyelvüket. Gyakran egyedi megítélés alapján javasolni kell az autisztikus gyermekek
értékelés alóli felmentését.
A tananyagot mennyiségi és minőségi szempontból módosítani és redukálni kell az
autisztikus tanulók speciális szükségletei szerint. Az egyes műveltségi területekre
vonatkozó sajátos eltéréseket a helyi tantervben és az egyéni fejlesztési tervekben kell
rögzíteni. A tananyag elsajátításához speciális módszerek és eszközök használata
szükséges.
A beszédfogyatékosság típusához igazodó módszerek - pl. dadogók esetében az
írásbeliség, diszlexiás tanulóknál pedig az auditív módszerek - elsőbbségét szükséges
biztosítani.
A beszédfogyatékos tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési
feladatok és tartalmak megvalósítása általában lehetséges.
A hallássérült tanulók esetében:
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A tanítási módszerek és a tartalom megválasztásánál a hallásállapotra, a nyelvhasználat
nehezítettségére figyelemmel kell lenni.
Az integráltan tanuló hallássérült gyermek számára biztosítani kell mindazokat a
speciális eszközöket, egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs ellátást,
melyekre a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatot tesz, illetve a hallássérülés
tényéből következik (pl. audiológiai gondozás).
Ennek megszervezéséhez a szakértői javaslat, a hallássérültek iskoláiban létrejött
egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények részéről történő folyamatos
tanácsadás, - mint pedagógiai szakszolgálat, és szervezett továbbképzés, egyéb pedagógiaiszakmai szolgáltatás - nyújthat segítséget.
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési
feladatok és tartalmak megvalósítása általában lehetséges.
A diszgráfiás, diszlexiás tanulóknál általában differenciálatlan az aktív szókincs, és gyenge
a verbális emlékezet. A tanuló az új szavakat nehezen jegyzi meg, megmásítja, torzítja.
A fejlesztés feladatai:
o az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel
történik
A tananyag elsajátítása egyénre szabott ütemezéssel történik. A fejlesztési követelmények
irányadók, egyéni adottságtól függően, a megfelelő szakértői bizottság szakvéleményében
leírtak alapján követelendőek.
Kommunikációs készség fejlesztése
Ahhoz, hogy a fentiekben megfogalmazott célt elérjük, lehetőséget kell biztosítanunk
ahhoz, hogy a tanuló:
o angolul beszélgessen párban, csoportban és tanárával,
o használhassa a nyelvet valós célok eléréséért, valamint a készségek gyakorlására,
o vegyen részt különböző nyelvi tevékenységekben (játékok, szerepjátékok,
közvélemény-kutatás)
o kreatívan és fantáziával használhassa a nyelvet,
o megvitassa ötleteit, élményeit, érdeklődését a többiekkel,
o saját élvezetére illetve információ szerzésként hallgasson vagy olvasson nyelvi
anyagokat,
o különböző szóbeli nyelvi anyagokra reagáljon,
o különböző fajtájú nyelvi anyagokat készítsen.
Tanulmányi készség fejlesztése
A nyelvi készségek megfelelő megalapozása akkor eredményes, ha a tanuló teljesíti az
évfolyamonkénti és készségek szerinti bontásban szereplő követelményeket.
A tanulót meg kell tanítani arra, hogy:
o törekedjen a helyes kiejtésre és intonációra,
o kövesse az utasításokat és útbaigazításokat,
o tudjon rákérdezni a jelentésre, tudja tisztázni amit nem ért,
o kérdezzen, kérdésre válaszoljon, utasítást adjon,
o kérjen és adjon információt, magyarázatot,
o kezdeményezzen és folytasson párbeszédet,
o fejezze ki egyetértését, egyet nem értését, érzéseit, véleményét,
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o az olvasott vagy hallott szöveget globálisan megértse, illetve a számára szükséges
információt kiszűrje,
o írjon le, vitasson meg eseményeket.
Angol nyelvi kultúra
A civilizációs ismeretek megszerzése céljából fontos, hogy a tanulóknak lehetőséget
biztosítsunk, hogy:
o autentikus anyagokkal dolgozzon,
o tanuljon meg angol nyelvű dalokat, mondókákat, közmondásokat,
o vesse össze a magyar szokásokat, kultúrás az angol nyelvi közösségekével,
o felismerje a nyelvben rejlő kulturális attitűdöket és megtanulja a társadalmi
konvenciók használatát.
Nyelvi tudatosság fejlesztése
Az általános nyelvi tudatosság eléréséhez a tanulót meg kell tanítani, hogy:
o kívülről megtanuljon lexikai egységeket, rövid szövegeket,
o következtessen ki jelentést szövegkörnyezetből és egyéb nyelvi információkból,
o használja a szótárakat,
o megértse és alkalmazza a tanult mintákat, szabályokat,
o tudja kezelni váratlan helyzeteket,
o alakítsa ki önálló tanulási stratégiáit.
Témakörönkénti követelmény a 8. évfolyam végén:
Az én világom
o információ adása és kérés,
o személyi adatok, foglalkozás, külső leírás, családtagok bemutatása, érdeklődés
mások családja iránt.
o információ adása és kérés,
o személyi adatok, foglalkozás, külső leírás, családtagok bemutatása, érdeklődés
mások családja iránt.
Lakóhely
o a ház, lakás, szobák leírása
o házi munkák
o megkérdezni mi hol van
o meghívni, fogadni valakit
o megköszönni a segítséget, információt, vendéglátást.
Élet otthon
o beszélni állandó tevékenységekről, a napi időbeosztásról
Környezet
o információt adni és kérni a lakóhely földrajzi elhelyezkedéséről, látványosságairól,
szórakozási lehetőségeiről.
Időjárás
o leírni és kommentálni az időjárási viszonyokat,
o érdeklődni az időjárásról
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Vakáció
o általában érdeklődni, hogy mennyi ideig tart, hol, kivel töltik, mit csinálnak
o elmondani az elmúlt és a tervezett nyaralást.
Étkezés
o általában: ki mit szeret
o éhség, szomjúság kifejezése
o éttermek: kiszolgálás, rendelés
Vásárlás
o üzletek nyitva tartása
o információ kérése és adás
Egészség, betegség
o az emberi test részei
o gyakori betegségek
o balesetek
o orvosnál
Szabadidő, szórakozás
o beszélni hobbiról
o szabadidős tevékenységek
o sportok
Emberi kapcsolatok
o otthon, iskolában, munkahelyen
o barátok
Országismeret
o általános bemutatás,
o érdekességek, furcsaságok
o értékek

A tanulók munkájának értékelése
Az eredményes tanulás tanítás folyamat alapfeltétele a folyamatos és rendszeres értékesés
és ellenőrzés, melynek során képet kapunk arról, hogy tanulóink milyen mértékig sajátították
el a tanagyagot; mennyire tudják teljesíteni a tantervben megfogalmazott követelményeket. A
rendszeres értékelés tehát visszajelzést nyújt a tanárnak és a tanulónak a tanulási folyamat
sikerességéről és útmutatást ad a további közös munka megtervezéséhez.
Az értékelés legyen sokoldalú, terjedjen ki a négy alapkészségre, a nyelvtani anyag és a
szókincs elsajátításának vizsgálatára. A jelen tantervben megfogalmazott követelmények
maximális teljesítése a jeles tanulóktól várható el.
Az SNI-s tanulókkal szemben nem csökkentett a követelmény, ugyanakkor figyelembe
vesszük a fogyatékossággal élő tanulók tanulmányainak folytatásához szükséges
esélyegyenlőséget biztosító feltételeket:
o a Nevelési Tanácsadó szakvéleményében leírtaknak megfelelően a tanulót
mentesíthetjük az értékelés és minősítés alól,
o biztosítjuk a hosszabb felkészülési időt,
o az írásbeli beszámolón lehetővé tesszük az iskolai tanulmányok során
alkalmazott segédeszközök alkalmazását,
o szükség esetén az írásbeli beszámolót szóbeli beszámolóval, vagy a szóbeli
beszámolót írásbeli beszámolóval váltjuk ki.
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Hallássérült tanuló:
o választhat, hogy kívánja-e tanulni az idegen nyelvet. Ebben az esetben a tanár a
kiejtésnél legyen tekintettel a hallássérülés tényére. Főleg az írásbeliség domináljon az
órákon!
o A szülő az iskola igazgatójától kérheti a hallássérült tanuló idegen nyelv tanulása alóli
felmentését, amennyiben ezt szakértői vélemény alátámasztja.
o Integrált oktatásunkban a jelbeszédet, az ujj ABC-t nem alkalmazzuk!
o az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel,
Feltételek
Az eredményes idegennyelv-oktatás elengedhetetlen feltétele:
o a jó képzett, diplomás nyelvtanár, akinek mind nyelvtudása, mind módszertani
képzettsége magas szintű
o csoportbontás
o a diákok számára tankönyvcsalád, füzet, szótár
o jó minőségű audió-, és videokazetták, jó minőségű magnetofonnal és videó
lejátszóval
o tanári segédeszközök
o helyi kiskönyvtár idegen nyelvű könyvekkel, szótárakkal
o baráti levelezések, csereutak is segíthetik a nyelvtanulás folyamatát.

A tankönyv kiválasztásának szempontjai
A Project a 10-14 évesek számára készült tankönyvcsalád. A jól ismert Project English
nyelvkönyvsorozat bevált módszertanát követi, és a felső tagozat négy évfolyamán biztosít
szilárd alapokat az általános iskolások számára az angol nyelv elsajátításához. A sorozat
kötetei az általános iskolák évfolyamain a nyolcadik osztályig egységes tananyagot
biztosítanak. Az iskolai óraszámokhoz igazodva, egy tankönyv egy-egy tanév alatt végezhető
el. A következő oldalakon javasolt tanmenet a Project tankönyvsorozathoz a leggyakoribb
magyarországi helyzetnek megfelelően heti három órára készült. Kényelmesen haladva, a
tanári kézikönyv gyakorló feladataival is kiegészítve a kerettantervben megadott 111 tanóra
alatt elvégezhető.
Az integráltan tanuló SNI- s tanulóknak biztosítani kell mindazokat a speciális
eszközöket, egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyeket a
szakértői és rehabilitációs bizottság megjelöl.
Motiváció
Egyik legfontosabb célunk, hogy a tanulókban kedvet ébresszünk a nyelvtanulás iránt, és
sikerélményhez juttassuk őket. Ezt a Project sorozat azzal éri el, hogy a nyelvi ismereteket a
korosztály számára érdekes témák és a tanulók életéből vett példák, helyzetek segítségével
közli. A Project sorozat szövegkörnyezete és feladatai eleinte a tanuló saját környezetével
foglalkoznak. Otthonával, családjával, kedvenc állataival, valamint iskolájával és olyan
hobbikkal, elfoglaltságokkal, amelyek erre a korosztályra jellemzőek. Később kitárul a világ,
és ennek érdekességei képezik a tananyag alapját.
Project munka
A project munkaforma több kerettantervi cél megvalósítását is lehetővé teszi. Itt nyílik
alkalom arra, hogy a tanulók sikerélményhez jussanak, hogy ne csak a nyelvi pontosság
legyen az értékelés alapja, hanem a tanulók ötletei, kézügyessége, önálló gondolatai, stb. is
dicséretet kaphassanak. A project feladatok az egyéni nyelvhasználat kialakulását is segítik.
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Önálló tanulás
A könyvben végig fontos hangsúly helyeződik a nyelvtanulási stratégiák kialakítására,
ami szintén elvárás a nyelvtanulás terén.
Kreativitás
A Project sorozat minden leckéje tartalmaz olyan játékos és kreativitásra ösztönző
tevékenységeket, amelyek biztosítják, hogy a tanulók érdekes, motiváló munkát végezzenek,
és kognitív szintjüknek megfelelő, kihívást jelentő feladatokon keresztül gyakorolják a
nyelvet.
Témák
A leckék tartalmukban építenek a tanulók meglévő ismereteire, ezzel is megkönnyítve a
nyelvtanulást. Ez egyúttal azt is tudatosítja a tanulókban, hogy mindazokról a dolgokról,
amelyekről magyarul el tudnak beszélgetni, idegen nyelven is képesek.
Beszédértés
Nagy hangsúlyt kap a hallott szöveg értésének fejlesztése.
A Project sorozat már a legelején megtanítja a leggyakoribb osztálytermi utasításokat, így
már a kezdetektől az angol nyelvű óravezetésre szoktatja a tanulókat. A hangkazetták anyaga
pedig kellő mennyiségű gyakorlást biztosít az idegen nyelvű szöveg megértéséhez.
Beszédkészség
A beszéd fejlesztése az elvárásoknak megfelelően egyszavas válaszokkal, egyszerű
mondatokkal kezdődik. A sorozat folyamán e készség fejlesztésére minden tanítási egységben
sor kerül, és a nyolcadik év végén a tanulók már önálló nyelvhasználóként a megadott nyelvi
szinten képesek megszólalni.
Együttműködés
A feladatok megoldásánál rengeteg alkalom nyílik a pár- és csoportmunkára, amivel a
tanulók együttműködés készsége fejleszthető.
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását
elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő - integrált - oktatásuk.
Az integrált képzés a speciális egyéni szükséglethez is igazított sajátos módszerekkel,
ismeretanyag-elrendezéssel, értékelési rendszerrel történik. Pedagógiai programunk és helyi
tantervünk elkészítésekor, valamint a napi munkánk során figyelembe vesszük a sajátos
nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelveiben foglaltakat.
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Angol nyelv 5. évfolyam
Óraszám: heti 3,5 óra, évi 129 óra
Használt tankönyv:
Project English 2.
A tantárgy helyi speciális célja
A kommunikációs alapkészségek továbbfejlesztése azért, hogy a tanuló tudja a nyelvet
egyszerű, hétköznapi helyzetekben használni, erősödjön az önbizalma az aktív nyelvhasználat
terén. Bővüljenek ismeretei az angol országismeret terén.
A továbbhaladás feltételei
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 5.évfolyamára
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
Beszédkészség
o tudjon információt adni és kérni valós helyzetekben a tanult szókincsen belül,
o tudjon a tananyagra, illetve valós helyzetekre vonatkozó kérdéseket feltenni,
o tudjon pármunkában is dolgozni,
o rövid szövegeket, párbeszédeket memoriterként is tudjon elmondani.
Olvasásértés
o tudjon helyes kiejtéssel, intonációval, megfelelő tempóban olvasni,
o értse meg az olvasott szöveget és tudja megoldani írásban vagy szóban az ahhoz
kapcsolódó feladatokat,
o össze tudja foglalni az adott szöveg lényegét anyanyelvén
Íráskészség
o tudjon tollbamondás alapján is rövid szövegeket helyesen írni.
o tudjon egyszerű fogalmazásokat önállóan megírni
o tudjon nehezebb írásbeli feladatokat is megoldani
Szókincs
A tanuló rendelkezzen a fenti követelményeknek megfelelő szókinccsel. Ez átlagosan 700
aktív és 200 passzív szóból áll.
Tananyag
Beszédszándékok
 véleményalkotás (I think…/ I agree…)
 szándék, akarat (I want…/I don't want…)
 ajánlat (shall I …)
Fogalomkörök
 időbeli viszonyok

 jövő kifejezése
 egyszerű jelen idő

 folyamatos jelen idő
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 egyszerű múlt idő
 egyszerű jövő idő
 az óra, időpontok
 dátumok
 időhatározók
 gyakoriságot kifejező határozók (mindig, soha, általában)
térbeli viszonyok

Elöljárószók bővítése
mennyiségi viszonyok (some/any)
számok, sorszámnevek (1-100)
megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek (some/ any/ a lot of)
módhatározó kifejezések
logikai viszonyok
 kapcsolatos (and)
 ellentétes (but)
 választó (or)
 ok-okozati (because)
személyes névmás tárgy és részesete
a hasonlító szerkezet (as … as)
melléknevek fokozása

Témakörök
Család és otthon
 barátságok
 születésnapok
Időjárás
Tevékenységek
 vásárlás (élelmiszer, ruhaüzlet)
 öltözködés (ruhaneműk)
 étkezés (étterem, főzés, receptek)
Állatok
 leírása, életük
 jellemzése, életfeltételeik
 házi kedvencek, vadállatok
Egészség
 betegségek, kezelések
 orvosnál, fogorvosnál
 balesetek
Múlt, jelen (összehasonlítása)
Ünnepek
 Valentine’s Day
Szórakozás
 TV, színház, mozi
Kiegészítő anyag
 kulturális ismeretek (brit szokások a kapcsolódó témákhoz, USA)
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Angol nyelv 6. évfolyam
Óraszám: heti 3,5 óra, évi 129 óra
Használt tankönyv:
Project English 3.
A tantárgy helyi speciális célja
A kommunikációs alapkészségek továbbfejlesztése, hogy a tanuló tudja a nyelvet
hétköznapi helyzetekben használni, erősödjön az önbizalma az aktív nyelvhasználat terén.
Bővüljenek ismeretei az angol nyelvterület országainak életéről és kultúrájáról.
A továbbhaladás feltételei
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 6.évfolyamára
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
Beszédértés
o értse meg a tanult témákban, életszerű beszédhelyzetekben feltett, illetve a
tananyagra vonatkozó kérdéseket és tudjon ezekre válaszolni,
o legyen képes a hallás utáni értési gyakorlatok szövegéhez rendelt feladatokat
megoldani
Beszédkészség
o megközelítőleg helyes hanglejtéssel és helyes ritmusban használja az általa
elsajátított nyelvi anyagot,
o tudjon néhány szóval, rövid mondatokkal reagálni hallott vagy látott jelenségekre,
o tudjon információkat kérni és adni valós helyzetben a tanult szókincsen belül,
o megértési problémák esetén tudjon segítséget kérni, adni
Olvasásértés
o tudja az olvasott szöveg lényegét röviden összefoglalni
o tudjon az olvasott szöveggel kapcsolatban egyszerű feladatokat megoldani, azokra
szóban, írásban vagy cselekvéssel reagálni,
Íráskészség
o tudjon ismert szavakból álló, a már tanult nyelvtani jelenségekre épülő szöveget
tollbamondás után helyesen leírni,
o legyen képes szavakat, kifejezéseket, egyszerű mondatokat emlékezetből is leírni,
o tudjon különböző könnyebb, nehezebb feladatokat írásban megoldani,
o tudjon több mondatból álló, összefüggő fogalmazást írni.
Szókincs
A tanuló rendelkezzen a fentiekben megfogalmazott követelményeknek megfelelő
szókinccsel. Ez átlagosan 1000 és 800 passzív szóból áll.
Tananyag
Beszédszándékok
 érzelmek, vélemény kifejezése
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egyetértés, egyet nem értés kifejezése
szándék kifejezése
kötelesség kifejezése

Fogalomkörök
időbeli viszonyok
 múltbeli cselekvések leírása, egymáshoz való viszonyok (egyidejűség,
párhuzamosság, folyamatosság) Past Continuous, Past Simple
 Present Perfect Tense - befejezett jelen idő és a leggyakrabban használt
időhatározók
térbeli viszonyok
 helyhatározók (towards, in, on, at, by, in front of, along, over …)
mennyiségi viszonyok
 Nagy számok
modalitás
 kötelesség, tiltás
 szükség
 képesség
 szándék
passzív szerkezetek ismétlés szinten
logikai viszonyszók (bekezdések)
névmások (általános, határozatlan)
névelők használata tulajdonnevek előtt
Témakörök
Szabadidő
 sportok (különleges sportok)
 szórakozás (videojátékok, partyk)
 történetek (krimik, valós események, rekordok)
 mozi, videokölcsönzés
Életmód
 szokások
 „Questions,Question” modul 4 ( kérdések/válaszok gyakorlása a megismerkedés,
napi szokások - cselekvések témaköreiben, valamint az útkeresés, útbaigazítás
témakörben.
 tizenévesek problémái
Család, iskola
 közös programok
 iskolai szabályok
Jövőkép
 a világ fejlődése
 űrkutatás
 „Dreamland” modul 1. (földraj és biológia ismeretek bővítése, a jövő idő
kifejezése, gyakorlása)
London
 városnézés, nevezetességek
 Kiegészítő anyag
 kultúra (brit családok; Kanada, New York; híres angolok)
 jelenet előadása
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 project munka
 étkezési szokások
 ételek elkészítése, főzés
 éttermek, kiszolgálás, rendelés
Vásárlás
 mindennapi bevásárlás
 üzletek
 alapvető árucikkek
 árak, pénznem
Városi közlekedés
„Secret Agents”modul 3. (tájékozódást segítő táblák megismerése a repülőtéren,
továbbá a repülővel történő utazás folyamatának megismerése)
Városnézés, nevezetességek
Korunk találmányai és veszélyei
Tv műsorok, újságok
Kiegészítő anyag
 kultúra (Nagy Britannia, USA)
 „Chinese „ modul 2. (a kínai újév megismerése, a keleti – kínai- nyugati kultúra
megismerése és összahasonlítása
 színdarab előadása
 project munka
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Angol nyelv 7. évfolyam
Óraszám: heti 3,5 óra, évi 129 óra
Használt tankönyv:
Project English 3-4.
A tantárgy helyi speciális célja
A kommunikációs alapkészségek továbbfejlesztése, hogy a tanuló tudja a nyelvet
hétköznapi helyzetekben használni, erősödjön önbizalma az aktív nyelvhasználat terén.
Bővüljenek ismeretei az angol nyelvterület országainak életéről.
A továbbhaladás feltételei
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 7.
évfolyamára tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
Beszédértés
o értse meg a tanult témákban és életszerű helyzetekben a feltett kérdéseket és
tudjon rájuk válaszolni,
o találja meg a szövegben a fontos információkat.
Beszédkészség
o a valós helyzetekben tudjon információt kérni és adni,
o meg tudja oldani angolul a mindennapi életben előforduló gyakori feladatokat
o tudjon jellemezni és összehasonlítani
Olvasásértés
o a tudásszintjének megfelelő szövegből ki tudja keresni a számára szükséges
információt,
o össze tudja foglalni az olvasott szöveg lényegét,
Íráskészség
o az egyszerű mondatokat logikai kapcsolatok alapján egybe tudja fűzni,
o szótár segítségével fordítási feladatok
Szókincs
A fenti követelményekhez szükséges szókincs kb. 1600 szóból áll.
Tananyag
Beszédszándékok
 kérdezés, információ kérése,
 válaszadás, információadás hosszabb terjedelemben
 véleménynyilvánítás és kérés (izgalom, aggodalom)
 segítség felajánlása
 javaslat
 Jókívánságok, sajnálat kifejezése
 tanácsadás
 Meghívás és arra reagálás
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Nyelvtan
időbeli viszonyok:
 múltbeli cselekvések leírása, egymáshoz való viszonyok
 egyidejűség, folyamatosság, párhuzamosság
 Present Perfect
térbeli viszonyok árnyaltabb kifejezése
logikai viszonyok (too, enough, kötőszavak)
Gerund használata
minőségi viszonyok:
 összehasonlítás, fokozatok
modalitás
 szándék
 kötelesség
 tiltás
 szükségesség
 képesség
feltételes mondatok (I.típus)
 szenvedő szerkezet használata jelen időben
szóképzés (főnevek, melléknevek)
Témakörök
Étkezés
 étkezési szokások, ételek
Emberi kapcsolatok, levelezés, találmányok
Tágabb környezetünk (falu, város)
Természeti környezetünk (természeti jelenségek, időjárás)
Egészség, betegség és kezelése
Jövő (terveink)
Szakmák, munkahelyek
Öltözködés (ruhák részei)
Híres emberek
Vetélkedők
Elbeszélések
Kiegészítő anyag
 Szépirodalmi művek olvasása
 Drámajáték
 Ünnepek (Nagy Britannia, USA, Ausztrália)
 tinédzserek
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Angol nyelv 8. évfolyam
Óraszám: heti 4 óra, évi 148 óra
Használt tankönyv:
Project English 4., Project Plus
A tantárgy helyi speciális célja
A kommunikációs alapkészségek továbbfejlesztése, hogy a tanuló tudja a nyelveket
hétköznapi helyzetekben használni, erősödjön önbizalma az aktív nyelvhasználat terén.
Bővüljenek ismeretei az angol nyelvterület országainak életéről és kultúrájáról. Tanulóink
felkészítése a középiskolai továbbtanulásra.
A továbbhaladás feltételei
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 8.
évfolyamára tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
Beszédértés
o értse meg a tanár egyszerű, idegen nyelven történő magyarázatát
o értse meg a tanult témákban és életszerű helyzetekben a feltett kérdéseket és
tudjon rá válaszolni,
o találja meg a szövegben a fontos információkat.
Beszédkészség
o a valós helyzetekben tudjon információt kérni és adni
o tudjon kezdeményezni és fenntartani rövid beszélgetést
o tudjon egyszerűen, de összefüggően beszélni a mindennapi életben vele,
családjával és társaival történtekről
Olvasásértés
o a tudásszintjének megfelelő szövegből ki tudja keresni a számára szükséges
információt, a lényeget kiemelni,
o használja aktívan a szótárakat
Íráskészség
o tudjon egyszerű fogalmazást írni mindennapi életével kapcsolatos eseményekről
o tudjon rövidebb (hosszabb) levelet írni,
Szókincs
Kb. 2000 aktív és 400 passzív szó, amely a fenti követelményekhez szükséges.
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Tananyag
Beszédszándékok
kérdezés, információ kérés
válaszadás, információ adás az előzőnél hosszabb terjedelemben
új információ bevezetése, érdeklődés-felkeltés
modalitás: felajánlkozás, javaslat, kötelesség kifejezése
Nyelvtan
A tanult nyelvtani anyag átismétlése, elmélyítése
időbeli viszonyok
 múltbeli cselekvések leírása, egymáshoz való viszonyuk, előidejűség
 Present Perfect
 a függő beszéd
 question tags
 szenvedő szerkezet
logikai viszonyok
 visszaható névmások
 feltételes mondat I, II, III,
 vonatkozói mellékmondatok
Témakörök
Emberi kapcsolatok
 emberek belső, külső jellemzése
 életstílusok, tinédzserek élete
Tágabb környezetünk
 városi élet, vidéki élet
 korunk eseményei, újságok, híranyagok
 környezetvédelem
Utazás
 utazási eszközök és módok
 utazási előkészületek
Brit szokások
 vásárlás
 sportok
Szórakozás (hírességek életútja)
Különböző témájú cikkek, történetek közös feldolgozása
Történelmi események
Ezen kívül az előző évfolyamokon tanult témakörök kibővítése
 család, iskola
 napi teendők
 házi munka
 szórakozás, hobbi
 egészség, betegség
Kiegészítő anyag
 Drámajáték
 Szépirodalmi művek önálló feldolgozása
 Nyelvvizsgatesztek megoldása
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Egyesült Királyság (politikai pártok, Monarchia, Kormány)
Az angol nyelv eredete
Az USA oktatási rendszere
Popzenei élet
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Német nyelv
Helyi tantervünket a Raabe tanterv alapján készítettük.

A tantárgy célja
Az alapfokú vizsga szintjét elérő, vagy erősen megközelítő nyelvi szint, kezdeményező
kommunikációs készség a célnyelven, egy idegen nyelv kommunikációképes szintű ismerete,
amely ma már Európában alapkövetelmény. A NAT lehetségesnek, sőt kívánatosnak tartja,
hogy – amennyiben a lehetőségek ezt megengedik- az élő idegen nyelv tanítása/tanulása ne
csak az ötödik évfolyamban kezdődjék, hanem korábban. Ezért a témakörök sorrendje és
csoportosítása eltér a NAT-ban leírt ajánlástól. A fő cél az, hogy mind szélesebb területen
tudja használni a tanuló a tanult idegen nyelvet a köznapi kommunikációs helyzetekben,
jobban ismerje a célnyelvi ország kultúráját, szokásait. A tanterv lehetővé kívánja tenni, hogy
a nyolcadik évfolyam befejezése után a tanulók alapfokú nyelvvizsgának megfelelő
tudásanyaggal rendelkezzenek. Ugyanakkor cél az, hogy az idegen nyelv tudásának
birtokában a tanulók jobb feltételekkel indulhassanak egyrészt a továbbtanulásban, másrészt
pedig a munkahely keresésében.
Az SNI-s gyermekek a szokásos differenciálástól nagyobb mértékű differenciálást,
speciálisabb eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs,
rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé.
Az integráltan tanuló SNI-s gyermek számára biztosítani kell mindazokat a speciális
eszközöket, egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyeket a
szakértői és rehabilitációs bizottság megjelöl.
A tananyagot mennyiségi és minőségi szempontból módosítani és redukálni kell az SNI-s
tanulók speciális szükségletei szerint.

Általános fejlesztési követelmények
A tanuló értse meg a normális beszédtempónál alig lassúbb, általános műveltségkörhöz
tartozó német nyelvű szöveget. Köznapi helyzetekben (útbaigazítás, lakóhely, balesetbetegség, turistaforgalom, vásárlás, stb.) tudjon információt kérni és adni.
A szókincs nagysága
5. évfolyam: 250 aktív szó, kb. 100 passzív szó
6. évfolyam: 250 aktív szó, kb. 100 passzív szó
7. évfolyam: 300 aktív szó, kb. 150 passzív szó
8. évfolyam: 400 aktív szó, kb. 200 passzív szó
1-4. évfolyammal együtt összesen: 2000 aktív szó, kb. 1000 passzív szó
A szókincs a két utolsó évfolyamban megemelhető, részben a tanulók nagyobb
teljesítőképessége miatt, részben pedig a szóösszetételek miatt – ugyanis már sok összetett szó
elő- és utótagjával többször találkoztak korábbi tanulmányaik során. Általában a könyvek
pontosan darabszámra tartalmazzák a lexikai anyaghoz tartozó szavakat, ezért szükséges az,
hogy a tanulók kézzel írt szótárát pontosan vezessük, hiszen a szavak számonkérésének ez
képezi megbízható alapját.
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Tartalom
Célszerű a tanulók számára levelezőtársakat keresni, vagy legalábbis a levelezést
szorgalmazni. A tantárgyi motiváció szempontjából kívánatos évente egyszer egy egyhetes
kirándulást tenni valamelyik célnyelvi országba. A tanulókat fel kell készíteni a kirándulásra,
hogy általában mi várható (az emberek viselkedése, forgalom), és szempontokat kell adni,
hogy mikre figyeljenek. Például boltok elnevezései, a tanult témakörökhöz tartozó tárgyak a
kirakatokban, stb.

A tanuló munkájának értékelése
Mind a szóbeli, mind az írásbeli értékelés három fő területet foglal magában: a
beszédértést, a beszédet és a fordítást, illetve a szövegértést (értő néma olvasást), Az írásbeli
feladatokat és az írásbeli fordításokat. A szóbeli feladatokat a hagyományos módon kell
értékelni, érdemjegyekben kifejezve, de a kezdeti szakaszban lehet pontozásos rendszert is
alkalmazni, amely azután jeggyé konvertálható. Az írásbeli munkákat célszerű százalékra
átszámítani, és ezzel jobban biztosítható az objektív értékelés. Különösen az írásbeli munkák
esetében ügyelni kell arra, hogy az értékelésre (osztályozásra) szánt feladatok, témazárók
többféle feladatból álljanak. Az írásbeli feladatok értékelésének javasolt százalékos
értékrendje:
0%-tól
39%-ig
elégtelen
40%-tól 59%-ig
elégséges
60%-tól 74%-ig
közepes
75%-tól 90%-ig
jó
91%-tól 100%-ig
jeles
Az értékelés és osztályozás során törekedni kell arra, hogy félévente minden tanulónak
legalább annyi osztályzata (felelete) legyen, mint a heti óraszám – az írásbeli dolgozatokon
kívül. Az értékeléskor ugyancsak fontos szempont, hogy lehetőleg a nyelvtanítás minden főbb
területéről legyen jegye minden tanulónak. Törekedni kell a szóbeli számonkéréskor,
értékeléskor arra, hogy az érdemjegy több szóbeli feladat megoldásából tevődjék össze. Az
értékelésben arra is gondot kell fordítani, hogy ne csak közösen feldolgozott, megbeszélt
nyelvi anyag alapján kérjünk számon és értékeljünk, hanem az az optimális, ha a tanulók
mind szóban, mind írásban megértenek – globálisan – olyan szöveget szótár nélkül, amely 8 –
10%-nál kevesebb ismeretlen szót tartalmaz.
Hallássérült, beszédfogyatékos, diszlexiás és diszgráfiás tanulók esetében:
o Beszédállapotától függően választhat, hogy kívánja-e tanulni az idegen nyelvet. Ebben
az esetben a tanár a kiejtésnél legyen tekintettel a hallássérülés, beszédfogyatékosság
tényére. Főleg az írásbeliség domináljon az órákon!
o A szülő az iskola igazgatójától kérheti a sérült tanuló idegen nyelv tanulása alóli
felmentését, amennyiben ezt szakértői vélemény alátámasztja.
o Integrált oktatásunkban a jelbeszédet, az ujj ABC-t nem alkalmazzuk!
Az integráltan oktatott tanulók értékelése során különös figyelmet kell fordítani az egyéni
különbségekre, valamint az egyéni érési ütemre.

A tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei
A megvalósításhoz használatos tankönyvek a Das neue Deutschmobil sorozat könyvei:
o Das neue Deutschmobil 1-2-3. tankönyvek és a hozzájuk tartozó munkafüzetek
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Eredeti hangkazetták a könyvekhez
Deutsch für Dich 1-2. Tamburin 1.
A Nemzeti Tankönyvkiadó szótára: Hessky Regina: Német-magyar/Magyar-német
Bedő Éva – Ute Lambrecht: Stufengrammatik (Nemzeti Tk. Bp. 1996.)
Segédkönyv és a könyvhöz készült hangkazetta
Krausz Piroska: Sprung (Német irodalmi olvasókönyv gyakorlatokkal a 10-15 éves
tanulók számára Nemzeti Tk. Bp. 1996.)
A német nyelvtan applikációs táblái (Multiker Kft. Győr)
Lőrincze Lajosné: Német nyelvtan alapfokon 66 szemléltető kártyával.
(Tankönyvkiadó é.n.) Második, átdolgozott kiadás
Falitérkép „Die Deutschsprachiger Länder” vagy „Európa” falitérkép
Néhány német nyelvű folyóirat, gyermekfolyóirat (Mini Spatzenpost, Spatzenpost,
Kleines Volk, JÖ)
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Német nyelv 5. évfolyam
Óraszám: heti 3,5 óra, évi 129 óra
A tantárgy helyi speciális célja
Ismerje meg és tudja használni a témakörökben körülötte nyelvileg kibővülő világ szavait
és kifejezéseit. Próbáljon reagálni a spontán feltett kérdésekre. Amennyiben ezt
anyanyelvének nyelvtani ismeretei lehetővé teszik, próbáljon párhuzamot vonni és
ellentéteket (kontrasztokat) keresni az anyanyelv és az idegen nyelv között.
A továbbhaladás feltételei
Értse meg a normál beszédütemnél valamivel lassabb szóbeli nyelvi közlést, ha az nem
tartalmaz számára idegen szavakat és kifejezéseket. Tudja bemutatni iskolai, otthoni
környezetét, egy átlagos nap tennivalóit legyen képes ismertetni, és tudjon elmesélni egy
szokványos iskolai kirándulást, szabadidős programot. Tudja helyesen leírni - tollbamondás
után - a tanult szavakat, a nem fonetikus elv szerint írt szavakat is.
Tananyag
Az én világom
Feltételes mondatok gyakorlása az iskola és az otthon témaköréből. Részes esettel bővített
mondatok a jellegzetesen részes esetet vonzó igékkel (“geben, wegnehmen”). A két esettel
járó elöljárószókkal (“an, auf”) alkotott mondatok a “hová?” kérdésre. Grammatikai
(Deklináció) és nyelvhasználati feladatok, feladatlapok a tőhangváltós igék alkalamazására.
A témához tartozó szókincs hozzávetőlegesen 80 - 90 szót foglal magában.
Tágabb környezetünk
Tájékozódás térképről, egy útvonal leírása az oda vezető út részletesebb bemutatásával.
Kategóriák összekapcsolása: mondathoz találó szavakat, illetve egy szóhoz meg kell keresni a
megfelelő mondatot. Ugyanazon cselekvést (visszahatós igés mondatban) más személy(ek)
nevében visszaadni. Úticsomagok összeállítása, illetve a megfelelő csomag(ok) kiválasztása.
A szókincs körülbelül 35 - 40 szó.
Természeti környezetünk
A választás indoklása (“Ich nehme ..., weil/denn ...”) teljes mondatokban. Egy történet
elmesélése irányított kérdésekre, illetve kérdések nélkül. Egy-egy dolog, tárgy, személy
választása, elutasítása (Beszédszándékok). Egy abszurd mese közös (esetleg egyéni) írása, a
“weil” és a “denn” kötőszavak felhasználásával. (Pl.: Az elefánt porcelánboltot vett. A róka
ketrecbe akar élni ...)
A szókincs 55 - 60 szó.
Ház, lakás
Haben és sein műlt idejének (Praeteritum) alkalmazása. A gyakorlatok azonban nem öncélú
“nyelvtanozás”, hanem mindig valamilyen más feladat járulékos elemei a tanulók szemében
(Beszédszándékok). (Pl.: “Ich war im Theater” - tartalom egyes szám első személyben. ”Du
hattest den 10. Geburtstag.- a történet elmesélése egyes szám 2. személyben.) Módbeli
segédigék szembeállítása jelentésük és idejük szerint: Ich wollte ... aber ich kann es jetzt ... /
Ich muss ..., aber ich wollte ....)
A szókincs 50 - 55 szót foglal magában.
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Német nyelv 6. évfolyam
Óraszám: heti 3,5 óra, évi 129 óra
A tantárgy helyi speciális célja
Az egyszerű közlések felismerése és az azokra való reagálás, a közvetlen környezet és a
lakóhely bemutatása.
A továbbhaladás feltételei
Tudjon a tanuló kérdésekre és önállóan is elmondani egy átélt eseményt (például
kirándulás, nyaralás), tudjon beszámolni röviden arról, hogy mit tesz szabadidejében.
Felkészülés alapján tudjon egy iskolai élményét bővebben (8 - 10 mondat) elmondani, leírni
(Beszédkészség, íráskészség). Tudja használni a beszédhez és íráshoz és ezek megértéséhez
szükséges nyelvtani, nyelvhasználati ismereteit (Fogalomkör). Tudjon megtanult tartalmat
helyes kiejtéssel és intonációval elmondani. A tankönyven szereplő olvasmányélményét
legyen képes elmondani (Szövegértés)
Tananyag
Szabadidő, szórakozás
Párbeszédek, szituációs játékok ajándékokról, kedvenc tárgyakról, játékszerekről. Ismert
előzmények alapján szöveg rekonstruálása (helyes szóválasztással vagy ragozott formával
való kiegészítés, behelyettesítés). Riport készítése osztálytárssal, véleménynyilvánítás kérése
(Beszédszándék). Önálló beszámoló hétvégéről, szabadidőről. Két esettel járó előljárószókkal
alkalmazott mondatok a „Hol?” kérdésre.
A szókincs hozzávetőlegesen 30 - 40 szó.
Az iskola világa
Egy iskolai esemény bemutatása irodalmi eszközökkel. Képtörténet összeállítása. A levélírás
gyakorlása. A nyelvi tömörség és nyelvi humor eszközei mondásokban, mondókákban. Egy
emlék, élmény tömör “megörökítése” levélben.
A témakör szókincse hozzávetőlegesen 30 - 40 szó.
Tágabb környezetünk - ház, lakás
Véleményalkotás különböző lakásokról (Beszédszándék). Gyerekek “viselkedése” a
lakásokban, szomszédok, családtagok kapcsolata monológ (elbeszélés) és dialógus
formájában. Ugyanazon tartalom visszaadása ebben a két formában. Játékos feladatok az
igeidőkkel: Ki mikor mit tehet(ett)? A múlt idejű mondatok alkalmazása szóban és írásban.
Szerepjátszások: rendőr - gyalogos / rendőr - gépkocsivezető. A melléknévfokozás használata,
összehasonlítás külső tulajdonságok alapján.
A szókincs körülbelül 80 szó.
Kultúra
Közismert, mulatságos alakokon keresztül a második (általában használt) múlt idő, a Perfekt
alkalmazása. Mondat átalakítások különböző igeidőkbe. Melyik igeidőben helyes a
megállapítás, melyikben hamis? Megadott szavakból (Stichwörter) valós és valótlan
történetek összeállítása az igeidők variálásával.
A szókincs hozzávetőlegesen 30 - 35 szó.
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Német nyelv 7. évfolyam
Óraszám: heti 3,5 óra, évi 129 óra
A tantárgy helyi speciális célja
A témakörök alapján bővítse információs anyagát német nyelven. Az árnyaltabb
kifejezésekhez hozzátartozó nyelvtani anyagot sajátítsa el, hogy a közlésben aktív módon
használhassa. Próbáljon megérteni olyan szövegeket is, amelyekben idegen szavak és
kifejezések is előfordulnak.
A továbbhaladás feltételei
Beszélt és írott szöveg/szövegben lévő információk megértése, ha azok csak minimális
mennyiségben (kb. 5 % alatt) tartalmaznak idegen szavakat. A tanult témakörökről, a
témakörön belül megtárgyalt eseményekről, dolgokról tudjon önállóan 8 - 10 mondatos
információt adni, és ezt a témához tartozó kérdésekkel kiegészíteni, illetve az ilyen jellegű
kérdésekre válaszolni. Írásában is legyen önálló, tudja használni a német nyelvű
magánlevelezés sajátos kifejezéseit, ismerje és használja a hivatalos levélformákat.

Tananyag
A munka világa
A téma feldolgozása elsősorban dialógusokban, szerepjátszásokban és interjúkon keresztül
történik. (Beszédkészség). Információk szerzése, adása, óhaj, kívánság kifejezése
(Beszédszándékok). A szerepjátszásokon keresztül az elfogadás és az udvarias, esetleg
többváltozatú visszautasítás a fő szempont. Valóságos, vagy beleéléses fogalmazás egy - egy
szolgáltatás elmeséléséről/leírásáról monológ formájában. Egy-egy tárgy, tevékenység
esemény leírása jelzőkkel bővítve.
A hozzátartozó szókincs körülbelül 80 szó.
Tudomány, technika
Használati eszközök, gépek bemutatása, működésük elmagyarázása. A tankönyvön kívül a
tanár és a tanulók által gyűjtött prospektusok, ismertetők, reklámkiadványok bemutatása, azok
megértése szótár segítségével. Egy-egy használati eszköz leírása, bemutatása prospektus
alapján 8 - 10 mondatban, illetve egy bemutatott tárgyhoz, annak működéséhez kérdések
feltevése. A leírásokban, bemutatásokban legyenek vonatkozó mondatok is.
A szókincs nagysága körülbelül 80 szó.
Kultúra
Legalább két vidám hangulatú, nyelvileg viszonylag egyszerű történet (mese, monda,
anekdota) közös feldolgozása. Képolvasás: egy iskolai vagy otthoni témájú kép, rajz, grafika
leírása szóban és írásban - képolvasás. Képregény(ek) (Comics) olvasása különböző
terjedelemben: részletező leírással, illetve tömörítve. A nyelvi kreativitás fejlesztésére egy
tanuló által kitalált történet elmeséltetése. A szereplők külső és belső leírása.
A szókincs körülbelül 80 szó.
Szabadidő, szórakozás
Tudjon részletesen beszámolni egy munkahely vagy egy hivatal meglátogatásáról részletesen
az első múlt idő (Praeteorium) alkalmazásával. Tudja felsorolni az ott látott
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munkafolyamatokat, tudjon azok okára rákérdezni. A feldolgozás módja elsősorban monológ,
vagy interjú az interjúalany hosszabb, részletesebb válaszaival. Kvízjáték egy - egy
szabadidős tevékenység bemutatására, leírása szóban és írásban. Mondat átalakítások
megadott szempontok szerint. Például idővariációk (jelen - múlt), mondattípusok (egyszerű összetett, alárendelt - mellérendelt). A feladatok nem öncélú nyelvtani gyakorlatok, hanem a
témakörhöz közel álló információkat kifejező mondatok, mondatszerkezetek.
A témakör szókincse hozzávetőlegesen 80 szót foglal magában.
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Német nyelv 8. évfolyam
Óraszám: heti 4 óra, évi 148 óra
A tantárgy helyi speciális célja
A tanuló tudjon a mindennapi életben szokásos (és a tananyagban feldolgozott) témákról
beszélni barátaival, ismerőseivel, felnőttekkel. Tudjon információkat kérni és adni
mindennapos helyzetekben (iskola, otthon, étkezés, utazás stb.)
A továbbhaladás feltételei
Értse meg a német nyelvű szöveget, ha az a normális beszédütemnél (a médiákban a
hírolvasás) valamivel lassúbb, és nem tartalmaz 8 - 10%-nál több idegen szót (Szövegértés).
Szótár nélkül tudjon információt kérni és adni alapvető helyzetekben (tanulás, munka,
egészség-betegség, utazás, étkezés stb.), melyek valamiféleképpen (elsősorban szókincs)
kapcsolatban hozhatók a megtárgyalt, feldolgozott témakörökkel. Ismerje és használja a
témafeldolgozás során megbeszélt, begyakorolt nyelvtani ismereteket (Beszédszándékok).
Szóban és írásban tudja bemutatni, leírni környezetét, tudjon az életkori sajátosságából adódó
témakörökről (pl. otthon, tanulás, pályaválasztás, szórakozás, olvasmányélmény stb.)
összefüggő 10 - 12 mondat közölni (Beszédkészség, íráskészség.)
Tananyag
Emberi kapcsolatok
Napirend, különböző tanulási módszerek megértése, bemutatása.
Személyek jellemzése cselekedeteik alapján, egy - egy személyiség (német tudós, művész
stb.) rövid, lényegre törő bemutatása 4 - 5 mondatban. Interjú készítése osztálytárssal, és
szerepjátszással, például egy személyiség helyzetébe beleélve. Kvízjátékok életrajzzal.
Fordítási gyakorlatok - elsősorban a téma során megismert nyelvtani kategóriák
figyelembevételével (Szerkesztett szöveg).
A szókincs nagysága körülbelül 80 szó.
A munka világa
Véleménynyilvánítás egy - egy foglalkozásról, a foglalkozások felismerése néhány ismérv
alapján, összehasonlításuk.
A tanulók önálló választása alapján egy - egy foglalkozást mutassanak be, tudják
megmondani, és kissé részletesebben leírni, hogy szüleik milyen munkát végeztek, végeznek.
A szókincs körülbelül 90 szót tartalmaz.
Környezetvédelem
A természetről szóló leírások, hangzós anyagok megértése, ha azok nem tartalmaznak 8 10%-nál több ismeretlen szót. Párbeszédek a természetvédelemről. A természetvédelem és a
technika viszonya párbeszédekben és monológokban - egyéni vélemény kifejezése
(Beszédszándék). Plakátok készítése a környezetvédelemről, melyet elmagyaráznak,
értelmeznek.
Képzeletbeli és fantasztikus kirándulások 20 év múlva, 100 év múlva.
Természetről, környezetről szóló képekhez szövegszerkesztés. Ok- és célhatározói mondatok
a természetről, környezetvédelemről. Interjúk készítése.
Szövegek pontos (szöveghű) fordítása magyarról németre, németről magyarra: szótár nélkül
és szótárral (Didaktikailag szerkesztett szöveg).
A szókincs hozzávetőlegesen 230 szó.
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5. évfolyamon heti 1 óra, évi 37 óra
Angol nyelv
Beszédkészség fejlesztése, kommunikáció
Olvasásértés fejlesztése
Íráskészség fejlesztése
Német nyelv
Beszédkészség fejlesztése, kommunikáció
Hallott ill. olvasott szöveg megértése
Íráskészség fejlesztése
Olvasáskészség fejlesztése

22 óra
5 óra
10 óra
15 óra
10 óra
5 óra
7 óra

6. évfolyamon heti 1 óra, évi 37 óra
Angol nyelv
Beszédkészség fejlesztése, kommunikáció
Olvasásértés fejlesztése
Íráskészség fejlesztése
Német nyelv
Beszédkészség fejlesztése, kommunikáció
Hallott ill. olvasott szöveg megértése
Íráskészség fejlesztése
Olvasáskészség fejlesztése

22 óra
5 óra
10 óra
15 óra
10 óra
6 óra
6 óra
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1.2. Matematika helyi tanterve
Ez a tanterv a kerettanterv koncepcióját, a tananyaggal és követelményekkel kapcsolatos
előírásait figyelembe véve épül fel, és az „alapszint” számára megfogalmazott követelmények
csak a következők miatt térhetnek el a kerettantervben előírtaktól:
1. A kerettantervben előírt tartalmat és követelményeket ki kell egészítenünk úgy, hogy
logikailag és didaktikailag egymásra épülő, belső ellentmondásoktól és „hézagoktól”
mentes, alkalmazásra képes rendszer jöjjön létre.
2. Biztosítanunk kell az egyéb tantárgyak (természetismeret, informatika, fizika, kémia,
technika, földrajz) számára azt a matematikai eszköztudást, amely lehetővé teszi, hogy a
kerettantervben rögzített oktatási feladataikat megoldhassák.
A kerettantervben előírt tartalom és követelményrendszer nem alapozza meg kellően a
középiskolai matematikatanulást. Ezért a tanterv a középiskolába készülők, illetve
gimnáziumi tagozatra járók számára további ajánlásokat fogalmaz meg.
A tanterv felépítése nem a feldolgozás menetét tükrözi, hanem a kerettanterv szerkezetéhez
igazodik. A tananyag-feldolgozás csomópontjait, menetét, a tantárgyon belüli és tantárgyak
közötti konkrét kapcsolódási lehetőségeket az egyes évfolyamok számára készült Programok
tartalmazzák. A Programokban közölt tanmenetjavaslatok kitérnek arra is, hogy hogyan
vehetjük figyelembe az osztály tudásszintjét a tananyag feldolgozása során.
5tályban az öt témakörből a számtan, algebra, az összefüggések, függvények,
sorozatok és a geometria, mérés önállóan is megjelenik a tanításban, a másik két témakör
elsősorban ezek feldolgozásába épül be. 8. osztályban a halmazok, a logika, a kombinatorika,
a valószínűség és a statisztika korábban tanult tananyagát 2-3 órás önálló tömbökben
áttekinthetjük, összegezhetjük, általánosíthatjuk úgy, hogy ezek az anyagrészek alkossák az
órák fő témáját. Ugyanakkor a matematikaoktatás jellegéből következik, hogy az egyes
tantervi témákat, egymást erősítve, egymással összeszőve dolgozzuk fel. A különböző
témakörökben elsajátított ismereteket, eljárásokat beépítjük a többi témakör feldolgozásába,
illetve eszközként használjuk az egységes matematikai gondolkodás fejlesztésében.
6., 7. és 8. osztályban a kötelező órakeretből heti 3 óra jut a matematikatanításra. A
tapasztalatok alapján ebben az óraszámban a kerettanterv által előírt törzsanyagot csak
felületesen lehet feldolgozni, nem jut idő a tanultak begyakoroltatására, a felzárkóztatásra, a
középiskolákba készülők megfelelő felkészítésére, s nem elégíthetők ki a társtantárgyaknak a
matematikaoktatással kapcsolatos igényei sem. A fentiek miatt a szabadon tervezhető
órakeretből mindenképpen építsünk be az órarendbe heti 1 órát, illetve a kiegészítő
órakeretből biztosítsuk a rendszeres differenciált gyakorlást (korrepetálást, illetve
tehetséggondozó felkészítést), hogy a nehezebben tanulók is teljesíteni tudják a
minimumkövetelményeket, és a jobbak is elérhessék a képességeiknek megfelelő tudásszintet.
Ha lehetőségünk van rá, akkor ezt a két nagyon különböző feladatot tehetség szerinti
csoportbontásban valósítsuk meg. (Ha legalább két párhuzamos osztály van, ez a
csoportbontás már nem jelent további óraigényt.)
Az integrált osztályokban elkerülhetetlen a differenciált oktatás, mivel a sajátos
nevelési igényű tanulók elé különböző célokat tüzünk ki, az ismereteket különböző
mélységben és terjedelemben, a gyermek domináns érzékszervi csatornájára építve tesszük
hozzáférhetővé a számukra. Az egyes tanulókhoz kell igazítani a tanulási folyamat
565

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA
szerkezetét, tempóját, eszközeit. Figyelembe kell venni a gyermekek terhelhetőségét,
fáradékonyságát.
Az integráltan nevelt gyerekeket, – akik beszédfogyatékosok, hallássérültek vagy
részképesség zavaraik vannak – eltérően kell oktatni. A tananyag elsajátítása egyénre szabott
ütemezéssel történik. A fejlesztési követelmények csak irányadók, egyéni adottságtól
függően, a megfelelő szakértői bizottság szakvéleményében leírtak alapján követelendőek.
A hallássérült tanulók fejlesztésének elvei, fejlesztési feladatok:
A nyelvi kommunikációs szint, a fogalmi gondolkodás, valamint a matematikai problémák
felismeréséhez és megoldásához szükséges absztrakciós képesség szoros összefüggést mutat.
Fentiekből következően a matematika eredményes oktatásának feltétele a fogalmi,
gondolkodásbeli megalapozottság. Ennek további feltétele, hogy a nyelvi kommunikációs
szint megfelelő alapokat biztosítson a gondolkodási műveletek elsajátításához.
Az autisztikus tanulók fejlesztésének elvei, fejlesztési feladatok:
Kiemelkedő jelentőségű a megismerési képességek fejlesztése, az önellenőrzés tanítása, az
ismeretek önálló, gyakorlati alkalmazásának segítése, a problémamegoldás menetének
tanítása. Különös hangsúlyt kap az oktatás szemléletes és konkrét jellege, a cselekvéses
tanulás alkalmazása.
A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, kialakulatlan a
mechanikus számlálás képessége, a mennyiség-állandóság. Súlyos elmaradásaik vannak a
matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében.
A fejlesztés feladatai:
o az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd
összehangolt, intenzív fejlesztése,
o a téri relációk biztonsága,
o a szerialitás erősítése,
o segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése,
o a fogalmak, így a szám-és műveletfogalom mélyítésekor a manipuláció előtérbe
helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata,
a képi, vizuális megerősítés,
o a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított,
megjegyzést segítő technikák, eljárások megtalálása és alkalmazása.
A képesség szerinti csoportbontásról
Felméréseink azt mutatják, hogy 7. osztálytól kezdve olyan nagy különbségek vannak egyegy osztályon belül is a tanulók tudásában és képességeiben, hogy a tehetséges, illetve a
lassabban tanuló (és nem érdeklődő) gyerekeknek nem lehet eredményesen tanítani ugyanazt
a tananyagot, ugyanolyan mélységben és ugyanazokkal a módszerekkel.
A nehezebben tanulóknak több időre van szükségük az alapvető eszköztudás
begyakorlására, ugyanakkor, ha a tehetséges tanulókkal nem lépünk túl ezen, akkor
feladatmegoldó képességük nem fejlődik, elidegenedhetnek a matematikától, és a
középiskolában (de már a felvételi vizsgán is) nehezebben állhatják meg a helyüket a fokozott
követelményekkel szembesülve.
A tanulók különböző képességeiből adódó eltérő oktatási feladatokat egy tanórán belüli
differenciálással már csak nehezen oldhatjuk meg. Ezért azt javasoljuk, hogy 7. osztálytól
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kezdve legalább az anyanyelv, az idegen nyelv és a matematika esetén alakítsunk ki
viszonylag homogén képességű és ambíciójú tanulócsoportokat. Erre a közoktatásról szóló
törvény kiegészítő órakeretet biztosít. Ha az iskolában évfolyamonként legalább két
párhuzamos osztály van, akkor ennek a csoportbontásnak nincs sem anyagi, sem szervezési
akadálya.
A matematikai tudás és képesség szerinti csoportbontást azokban az iskolákban nehéz
megvalósítani, amelyekben egy-egy évfolyamon csak egy kis létszámú osztály van. Itt
legalább az órák egy részében, minimum heti egy órában bontsuk az osztályt. Ennek a
bontásnak az óraigénye „elszámolható” a korrepetálásra vagy a diákkörre biztosított
órakeretből. Ilyen szervezésben a törzsanyagot a teljes osztállyal tartott órákon lehet
feldolgozni, míg a fennmaradó órákon az alapszinten tanulókkal a minimumkövetelményhez
kapcsolódó anyagot gyakoroltatjuk, a hiányosságokat pótoljuk, a „bővített szinten” viszont
kiegészítjük, elmélyítjük a tanultakat.
„Bővített szinten” a tananyag tartalmában nem sokkal lépjük túl az alapszintet. Elsősorban
a szemlélet- és képességfejlesztés terén kell többet nyújtanunk.
Alapszinten sokszor megelégszünk azzal, hogy a tanuló a szemléletre támaszkodva minél
teljesebben sorolja fel a fogalom tartalmi jegyeit, minél több összefüggést „fedez fel”.
„Bővített szinten” mélyebben tárgyaljuk a tananyagot, ugyanazt több oldalról járjuk körül,
több szempontból vizsgáljuk meg. A tanulóknak fokozatosan el kell jutniuk oda, hogy
megértsék, mi a definíció és mi a tétel. Képessé kell válniuk arra, hogy ki tudják választani a
fogalom definiáló tulajdonságait, majd ennek alapján meg tudják fogalmazni a definíciót.
Tudják megkülönböztetni a szükséges és elégséges feltételeket. Ismerjék fel a különbséget a
sejtés és a bizonyítás között. Jussanak el a tételek bizonyításához.
Alapszinten elegendő lehet a begyakorolt ismeretek közvetlen alkalmazása
típusfeladatokban. „Bővített szinten” a tanulóknak az újszerű, összetettebb feladatokban is
meg kell találniuk a megoldás kulcsát. „Bővített szinten” olyan feladatokkal is
foglalkozhatunk, amelyekre alapszinten már nem feltétlenül kerülhet sor (például algebrai
törtek értelmezési tartományának vizsgálata, geometriai bizonyítások).
Célok, feladatok
A matematikatanulás során elsajátított ismeretek, pozitív attitűdök, kialakult tanulási
szokások, gondolkodási, esetenként manuális képességek előfeltételei más tantárgyak sikeres
tanulásának is. Másrészt, ha a társtantárgyak és a matematika helyi tantervét és tanmenetét
egymással összehangoltan szerkesztjük meg, akkor a matematikai ismeretrendszer is
átfogóbbá és alkalmazásra képesebbé válik.
Gondolkodási módszerek

o
o
o
o
o
o

-7. osztályban csak helyenként jelenik meg
önálló fejezetként, de eszközként, szemléletként behálózza a teljes matematikatanítást.
Ide tartozik bármely témakörben:
pozitív motiváció kialakítása;
összefüggések megfigyelése, felismerése;
konkrét dolgok adott szempont szerinti osztályozása, rendszerezése, rendezése;
logikai kapcsolatok értelmezése és áttekintése, felhasználása a fogalomalkotásban,
a nyelv logikai elemeinek helyes használata;
egyszerű állítások, következtetések megfogalmazása;
a tanultakhoz kapcsolódó egyszerű állítások igazságának eldöntése, később a felismert
összefüggések igazolása;
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o matematikai szövegek értelmezése;
o kombinatorikus gondolatmenetek alkalmazása lehetőségek felkutatásában,
rendszerezésében.
Az 1970-es években végzett felmérésekhez képest lényegesen romlott a tanulók
szövegértelmező képessége. Ezért minden osztályban, minden témakörben sok szöveges
feladatot oldassunk meg. Az erre alkalmas feladatok megoldása során várjuk el a tanulóktól:
o a feladat pontos értelmezését, az adatok lejegyzését;
o az összefüggések megfogalmazását a matematika nyelvén;
o a megoldási terv elkészítését, lejegyzését;
o az eredmény megfelelő pontosságú becslését;
o a feladat megoldását, a kivitelezés pontosságát;
o az eredmény ellenőrzését, értékelését;
o a diszkussziót.
Súlyos hiányosságokat tapasztalhatunk a tanulók beszédkészsége, a matematikai gondolatok
elmondása és leírása területén. Ezért minél több alkalmat biztosítsunk a tanulóknak a szóbeli
szereplésre (definíciók, összefüggések, ötletek, megoldási tervek, bizonyítások önálló
megfogalmazására, lejegyzésére). A nyelvhelyességi hibákat következetesen javíttassuk,
javítsuk.
Számtan, algebra
A számtan, algebra a matematika-tananyag gerincét alkotja, általában az összóraszám 3555%-át fordítjuk ennek a témakörnek a tanítására. A szóbeli és írásbeli számolási rutin
fejlesztése továbbra is fontos feladat. Bár a számológépek fokozatos alkalmazása felment a
sokjegyű számokkal végzett műveletek gyakorlása alól, a matematika és a számítástechnika
továbbra is igényli a pontosságra, kitartásra, figyelemösszpontosításra szoktatást. Biztos
aritmetikai tudás nélkül bizonytalan lesz az arra épülő algebrai, függvénytani, geometriai
ismeretrendszer is. Ezért fontos a folyamatos ismétlés megtervezése (házi feladatok
megválasztása, ellenőrzése; néhány perces, óra eleji „bemelegítő”, játékos feladatok a szóbeli
számolás gyakorlására; az írásbeli műveletek eredményének becslése; a korábban tanultak
rendszeres alkalmazása, összeszövése az új anyagrészekkel; stb.).
Ha a tanuló megtanulta és begyakorolta a szóbeli és írásbeli számolási eljárásokat, akkor
fokozatosan vezessük be és tanítsuk meg a számológép alkalmazását is. (Vegyük figyelembe
az Informatika műveltségi terület tantervi ajánlásait.) 6. osztályban csak olyan egyszerű gépek
használatát célszerű engedélyezni, amelyek „nem ismerik” a műveletvégzés helyes sorrendjét.
Így összetett számfeladatokban a tanulóknak kell megtervezniük a számolás menetét. 8.
osztálytól kezdve viszont már olyan gépekre van szükség, amelyekkel négyzetgyököt is lehet
vonni (később meg lehet adni a trigonometrikus függvények értékeit).
A szöveges feladatok megoldása, s ezáltal a szövegértelmező képesség folyamatos fejlesztése
minden évfolyamon kiemelt tantervi feladat.
Összefüggések, függvények, sorozatok
A függvényszemlélet fejlesztése, a kapcsolatok és a változások megfigyelése, szabályok
megfogalmazása, leírása nemcsak ebben a témakörben történik, hanem behálózza a többit is,
-8. osztályban a
függvényekkel kapcsolatos biztos eszköztudás igen fontos követelmény, fontosabb, mint az
egzakt fogalmak kialakítása és a definíciók megtanítása.
A tapasztalat alapján nagyobb gondot kell fordítanunk a szöveggel megadott függvényekre, az
adatok lejegyzésére, a változók kifejezésére, ezzel segítve a gyakorlati élettel való
kapcsolatot, a szöveges feladatok egyenlettel történő megoldását is.
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Geometria, mérés
Az alsó tagozat szemléletes szinten megalapoz szinte minden olyan fogalmat, amelyre a felső
tagozatban építünk. Ugyanakkor tisztában kell lennünk azzal, hogy az alsó tagozatos
geometriai foglalkozások elsődleges célja a képi gondolkodás, problémaérzékenység
alakítása, a geometriai szemléletmód fejlesztése. Az életkori sajátosságokból adódóan sem
várhatjuk el, hogy a felső tagozatba lépő tanulók tudatos és alkalmazásképes
ismeretrendszerrel rendelkezzenek. A geometria tanításának megtervezésekor azt is
figyelembe kell vennünk, hogy ezen a téren a legpolarizáltabb a tanulók tudása. A képességek
egyenlőtlen fejlődése miatt is lényeges eltérések lehetnek a tanulók között. Ezért a legtöbb
osztályban a témakört feldolgozó órák mintegy felében javasoljuk a tanulók optimális
fejlődését biztosító differenciálást.
A felső tagozatban is fontos szerepe van a modellezésnek, kísérletezgetésnek, konkrét
alakzatok megfigyelésének, mérések tényleges elvégzésének. A fogalomrendszer deduktív
felépítése nem felel meg ennek a korosztálynak. Ennek ellenére ebben a témakörben már
célszerű egyes összefüggéseket nemcsak felismertetni, hanem a gyermek szintjén
megfogalmaztatni és 6. osztálytól kezdve bizonyíttatni is. A felmérések szerint az elvárt szint
alatt marad a terület-, felszín-, térfogatszámítással kapcsolatos ismeretek elsajátítása,
alkalmazása és a térszemlélet fejlettsége. Ezért (és a gyakorlati alkalmazásra nevelés miatt is)
fontosnak tartjuk, hogy behatóan, a számtan, algebra, illetve a többi geometriai témakörrel is
koncentrálva foglalkozzunk ezekkel az anyagrészekkel.
Valószínűség, statisztika
A statisztikai vizsgálatok (táblázatok, grafikonok, diagramok elemzése, készítése) elsősorban
a számtan, illetve függvények témakörhöz kapcsolódnak.
Célszerű a tankönyvekben található feladatokat tényleges valószínűségi kísérletekkel, aktuális
statisztikai adatok gyűjtésével, vizsgálatokkal kiegészítenünk.

A tankönyv kiválasztásának elvei:
o taneszközök „széles sávban” dolgozzák fel a tananyagot, egyaránt lehetőséget
biztosítva a lemaradó gyermekek felzárkóztatására, illetve az átlagosnál tehetségesebb
gyermekek fejlesztésére
o bőséges feladatanyag biztosítsa a gyakorlást.
o új fogalmak kiemelten jelenjenek meg
o tetszetős kivitelű de árban kedvező legyen
Taneszközök, segédeszközök: az integrált tanulók is ugyanazokkal a taneszközökkel
dolgozhatnak, mint a többiek, de szükség esetén fontos a legoptimálisabb taneszközök
megkeresése. Ha szükséges, más, eltérő taneszközt is be kell szerezni, viszont fontos, hogy
ezeket ismerje meg a többi tanuló is és alkalmanként ők is használják.
Fontosnak tartjuk a tevékenykedő, fölfedező tanulásra építő ismeretszerzést, melyhez
elengedhetetlen, hogy kellő mennyiségű, és minőségű eszköz álljon a tanulók rendelkezésére.

A tanulók munkájának értékelése
A korszerű fejlesztési célokat, követelményeket követő értékelési rendszer szükségessé
teszi a hagyományos, ismereteket számonkérő dolgozatok és szóbeli feleletek mellett más
típusú tevékenységek értékelését.
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o A hagyományos dolgozatok adjanak lehetőséget differenciálásra, tudatosan
törekedjenek az indoklások szöveges megfogalmazására, a problémamegoldás egyes
lépéseinek esetleges szétválasztására
o A szóbeli feleletekben fontos cél a vitakészség, szóbeli érvelés értékelése.
o Csoportmunka értékelése történhet elkészült projekt alapján vagy egy, a csoportból
választott tanuló szóbeli felelete alapján. ekkor a csoport minden tagja érdekelt abban,
hogy mindenki egyformán tájékozott legyen a közös munkáról, így működik a
csoportban a kooperáció, az egymás tanítása.
o Fontosnak tartjuk a tanulók manipulatív tevékenységeinek értékelését, ami különböző
modellek elkészítésében, gyakorlati mérésekben, kísérletek elvégzésében nyilvánul
meg.
o Értékeléssel ösztönözzük a tanulókat arra, hogy foglalkozzanak a környezetükben
előforduló matematikai problémákkal, végezzenek önálló kutatást, adatgyűjtést ilyen
témákról.
o A tanulók olvassanak életkoruknak megfelelő matematikai, matematika történeti
érdekességekről, ezekről számoljanak be szóban vagy írásban.
o Jutalmazással ösztönözzük a gyengébb képességű tanulókat a felzárkózásra, többlet
feladatok elvégzésére, a matematikában tehetségeseket pedig a tananyagon túli
problémák megoldására.
o Együttműködési technikák: Az említett technikák elsajátításához direkt tanításra van
szükség, egyéni fejlesztési terv alapján.
o Együttműködési formák: Az autizmussal élő, valamint a magatartászavaros és
figyelemzavaros gyermek jelentős, egyéni többlettámogatásra szorul e téren. A
megjelölt tevékenységekben világos szabályok mentén részt tud venni.
o Kommunikációs készségek: Az autizmus diagnózisának egyik alapja a
kommunikációs készségek fejlődésének minőségi károsodása. Ez még akkor is így
van, ha a gyermek formai és jelentéstani szempontból tökéletesen beszél. A jó
képességű, nyelvet bíró autizmussal élő gyermekek beszédhasználat és megértés
szempontjából mindig jellegzetes tüneteket mutatnak:
o Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv
megfelelő évfolyamára tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
o Az integráltan nevelt gyerekeket, – akik beszédfogyatékosok, hallássérültek vagy
részképesség zavaraik vannak – eltérően kell oktatni. A tananyag elsajátítása egyénre
szabott ütemezéssel történik. A fejlesztési követelmények csak irányadók, egyéni
adottságtól függően, a megfelelő szakértői bizottság szakvéleményében leírtak alapján
követendőek.
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Matematika 5. évfolyam
Óraszám heti 4 óra, évi 148 óra.
Javasolt taneszközök
Taneszközök, segédeszközök: az integrált tanulók is ugyanazokkal a taneszközökkel
dolgozhatnak, mint a többiek, de szükség esetén fontos a legoptimálisabb taneszközök
megkeresése. Ha szükséges, más, eltérő taneszközt is be kell szerezni, viszont fontos, hogy
ezeket ismerje meg a többi tanuló is és alkalmanként ők is használják.
Fontosnak tartjuk a tevékenykedő, fölfedező tanulásra építő ismeretszerzést, melyhez
elengedhetetlen, hogy kellő mennyiségű, és minőségű eszköz álljon a tanulók rendelkezésére.
A továbbhaladás feltétele:
A minimumszint teljesítése.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv
5.évfolyamra tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
Óraterv és a tananyag tartalma:
Gondolkodási módszerek
Számtan, algebra
Összefüggések, függvények, sorozatok
Geometria, mérés
Valószínűség, statisztika

folyamatosan
90 óra
10 óra
45 óra
3 óra

Gondolkodási módszerek
Általános fejlesztési feladatok
A megfigyelőképesség, a problémaérzékenység, a rugalmas, ugyanakkor fegyelmezett
gondolkodás fejlesztése. Törekvés a problémák önálló megoldására, az összefüggések
felismerése, a fogalmak megértése, elsajátítása, alkalmazása.
A matematikai tartalom képi, szóbeli, írásbeli kifejezőképességének fejlesztése, a nyelv
logikai elemeinek helyes használata, a szövegben rejlő összefüggések felismerése, lejegyzése.
A logikus gondolkodás alakítása. Törekvés felismert összefüggések, egyszerű
gondolatmenetek önálló megfogalmazására, mások (a társak, a tanár, a tankönyv)
véleményének, gondolatmenetének megértésére.
Jellemzők
A korábbi évekhez viszonyítva nagyobb szerepet kap a halmazok, logika, kombinatorika
eszközszerű alkalmazása más témakörökhöz kapcsolódó fogalomrendszerek alakításában, a
tanultak tudatosításában, a gondolkodási képességek fejlesztésében. A tanítási órán nem
jelenik meg külön témakörként, ezért önálló óraszámot nem állapíthatunk meg.
A nemzetközi felmérések szerint a magyar tanulók szövegértelmező képessége nagyon
siralmas képest mutat. Az elfogadható szövegértelmező képesség kialakításához 3osztályban a matematikára fordított tanulási idő mintegy 30%-ában szöveges feladatokkal kell
foglalkoznunk. Ehhez a taneszközöknek a matematika különböző területéről évfolyamonként
mintegy 400-500 (változatos típusú és nehézségű) szöveges feladatot kell biztosítaniuk.
Vizsgáljuk meg a következőket:
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1. Önálló, néma olvasás alapján mennyire képes értelmezni a tanuló a szöveget. Képes-e
megkülönböztetni a szükséges, illetve a felesleges adatokat?
2. Képes-e megfogalmazni és leírni a megoldási tervet?
3. Képes-e önállóan megbecsülni, kiszámítani és ellenőrizni az eredményt a szöveg alapján?
4. Meg tudja-e fogalmazni a választ az eredmény ismeretében?
Az alsó tagozatos hiányosságok pótlásához segítséget nyújthat a tankönyvcsalád 4. osztályos
tankönyvének II. kötete.
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Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó
követelmény

A számtan, algebra és geometria, mérés
témakör tananyagához kapcsolódva:
adott halmazokról igaz, hamis állítások
megfogalmazása és vizsgálata, állítások
igazságának eldöntése;
alaphalmaz, nyitott mondat,
igazsághalmaz fogalma, adott nyitott
mondat igazsághalmazának
meghatározása, megjelenítése például
számegyenesen, halmazábrán;
halmazok megadása tulajdonsággal;
ismert halmazok elemeinek
összehasonlítása, rendezése,
rendszerezése különböző szempontok
szerint;
ismert halmazok egymáshoz való
viszonyának vizsgálata, részhalmazok
képzése, a kiegészítő halmazuk
előállítása, két, három (véges és jól
ismert végtelen) halmaz metszetének és
egyesítésének képzése, megjelenítése
halmazábrán, táblázatban,
számegyenesen stb.;
a logikai „és”, „vagy”, a „minden”, „van
olyan” kifejezések és tagadásuk
használata konkrét véges halmazokon és
jól ismert végtelen halmazokon.
Matematikai szövegek értelmezése.
Egyszerű és összetettebb szöveges
feladatok megoldása a matematika
minden témaköréhez kapcsolódóan.
Szövegalkotás. Ismerkedés a szaknyelv
helyes használatával a felismert, illetve
elsajátított fogalmak, összefüggések
szóbeli megfogalmazásában.
Kombinatorikus feladatok, egy feltétel
rendszeres változtatása, a lehetőségek
megtalálása, táblázatba foglalása.
Ismerkedés egyszerű folyamatábrákkal.
Matematikatörténeti érdekességek.
Informatikai eszközök (például
lexikon) igénybevétele.

Ismert elemeket tartalmazó halmaz
elemeinek csoportosítása, rendezése,
rendszerezése adott szempont szerint.
Egyszerű szövegek értelmezése,
lefordítása a matematika nyelvére. A
„nem”, a logikai „és”, valamint a
„minden”, „van olyan” kifejezések
alkalmazása.
Ismert alaphalmaz elemeiről annak
eldöntése, hogy igazzá tesznek-e egy
nyitott mondatot vagy sem.
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Ismert elemeket tartalmazó két halmaz
metszetének és egyesítésének képzése,
a metszet, illetve az unió elemeinek
felsorolása.
Az „alaphalmaz”, „nyitott mondat”,
„igazsághalmaz” kifejezések ismerete.

Matematikai szövegek elemzése,
értelmezése. Összetettebb szöveges
feladatok megoldása. Szövegalkotás.
Törekvés a szaknyelv helyes
használatára, a felismert, illetve
elsajátított fogalmak, tulajdonságok,
összefüggések szóbeli
megfogalmazására konkrét esetben, a
szemléletre támaszkodva.
Egyszerű kombinatorikus
feladatokban az elemek kiválogatása,
rendezése az adott feltételnek
megfelelően az adatok tervszerű
változtatásával (4-5 elemig), a
lehetőségek megtalálása.
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Számtan, algebra
Általános fejlesztési feladatok
A matematikai fogalomalkotás képességeinek, az önállósodó, rugalmas, a problémameglátó
és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.
A szám- és műveletfogalom elmélyítése, bővítése, magasabb absztrakciós szintre fejlesztése.
A számolási rutin biztonságosabbá tétele. A logikus, fegyelmezett, algoritmikus gondolkodás,
az önellenőrzés igényének és képességének alakítása, következetesség.
A szöveges feladatok megoldása során a szövegértelmező képesség fejlesztése,a valóság és a
matematika elemi kapcsolatainak felismertetése.
Jellemzők
A helyi tanterv alsó tagozatos tananyagát és követelményrendszerének színvonalát figyelembe
véve biztosítunk kellő időt a tanultak felelevenítésére, tudatosítására, begyakoroltatására, az
esetleges hiányosságok pótlására, majd a korábban tanultak óvatos bővítésére. Erre a
megalapozásra építhetjük fel a felső tagozatos számtan, algebra témakör tananyagát.
Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó
követelmény

Természetes számok
A számkör bővítése 1 millióig. Számosság
és mérőszám becslése, meghatározása, ha
ismerjük a mennyiséget és a
mértékegységet.
A tízes számrendszer, az alakiérték,
helyiérték, tényleges érték kapcsolata.
1 milliós számkörben. Számok helye a
számegyenesen, nagyság szerinti
összehasonlításuk, rendezésük. Számok
helyiérték szerint bontott összegalakja.
Számok egyes, tízes, százas stb.
szomszédai. Kerekítés, a kerekített érték
kifejezése kettős egyenlőtlenséggel.
Osztók, többszörösök. Oszthatóság.
Oszthatósági feltételek keresése.
Közös osztók, közös többszörösök
keresése próbálgatással.
Ismerkedés a nem tízes
számrendszerekkel, 2-es alapú
számrendszer.
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Számok előállítása helyiérték szerint
bontott összegalakban, illetve a bontott
alakból a szám felírása.
1 milliós számkörben számok írása,
olvasása; nagyság szerinti
összehasonlításuk, rendezésük; adott
nagyságrendre kerekítésük. Tájékozódás
az egyesével, tízesével, százasával stb.
beosztott számegyenesen.
Az „alakiérték”, „helyiérték”, „tényleges
érték” fogalmak értelmezése, helyes
használatuk. Tájékozódás esetleg nem
egyesével, tízesével, százasával stb.
beosztott számegyenesen is, ha
tetszőlegesen adott két szám helye.
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Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó
követelmény

Műveletek az 1 milliós számkörben
Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel.
Összeadás, kivonás, szorzás, osztás
kerekített értékekkel. Ennek felhasználása
az eredmény becslésében, a szöveges
feladatok várható eredményének közelítő
megadásával, az ellenőrzésben.
A műveletek elvégzése. Írásbeli osztás
többjegyű osztóval. A műveletekben
szereplő komponensek megnevezése.
A műveletek inverze, az ismeretlen
komponens kiszámítása. A komponensek
változtatásainak hatása az eredmény
változására. A 0 és az 1 szerepe a
műveletekben. Műveleti tulajdonságok,
vizsgálata konkrét számfeladatokhoz
kapcsolódva. Zárójelek használata.
Zárójeles kifejezés felírása zárójel nélkül.
Összeg, különbség, szorzat, hányados
szorzása, osztása. Műveletek helyes
sorrendje.

Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000rel.
Számolás kerekített értékekkel, az
írásbeli műveletek eredményének
becslése.
A műveletek írásbeli eljárásainak
alkalmazása. A kivonás és az osztás
eredményének ellenőrzése az inverz
műveletek alkalmazásával is.
A műveletek helyes sorrendben való
végrehajtása, zárójelek
figyelembevétele, a számítás menetének
megtervezése.
A műveletek írásbeli eljárásainak
tudatos és biztos alkalmazása. A
műveletekben szereplő komponensek
megnevezése. A műveletek legfontosabb
tulajdonságainak ismerete és
alkalmazása az egyszerűbb megoldási
mód keresésében. A műveletek és
inverzeik kapcsolatának ismerete és
alkalmazása a számítások
ellenőrzésében és egyenletek,
egyenlőtlenségek megoldásában.

Egész számok
Ellentétes mennyiségek, a negatív egész
számok értelmezése a szemléletre
támaszkodva. Egész számok
megjelenítése különböző modellekkel. Az
egész számok helye a számegyenesen,
rendezésük. Számok ellentettje,
abszolútértéke.
Az egész számok összeadásának,
kivonásának értelmezése, elvégzése
közvetlenül a szemléletre támaszkodva,
kis abszolútértékű számok esetén, az
általános szabályok megfogalmazásának
igénye nélkül.

Az egész számok fogalomrendszerével
kapcsolatos legfontosabb elnevezések
megértése. Számok ellentettjének és
abszolútértékének megállapítása. Az
egész számok ábrázolása
számegyenesen, nagyságviszonyaik
megállapítása esetleg a szemléletre
támaszkodva.
Kis abszolútértékű egész számok
összeadása a szemléletre támaszkodva.
Ellentétes mennyiségek értelmezése. A
számkörbővítéssel kapcsolatos
elnevezések tudatos használata. Egész
számok nagyság szerinti rendezése.
Egész számok összeadása, kivonása a
szemléletre támaszkodva, az általános
szabályok megfogalmazásának igénye
nélkül.
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Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó
követelmény

Törtek
A tört kétféle értelmezése: mint az egész
törtrésze, mint két egész szám hányadosa.
Elnevezések a törtalakkal kapcsolatban. A
törtek megjelenítése eszközzel, rajzzal,
helyük a számegyenesen, egész
szomszédaik. A törtek mint mennyiségek
mérőszámai. Törtalak mint számlálóval és
nevezővel leírt kifejezés, amely egész
szám is lehet. A törtek különböző alakjai,
például összegalakjuk.
A törtszámok mint nem egész számok.
Negatív törtek mint a pozitív törtek
ellentettjei, összeadásuk, kivonásuk
(ismerkedés).
A törtek bővítése, egyszerűsítése
tapasztalati alapon. Közös nevezőre
hozásuk a szemléletre támaszkodva a
legegyszerűbb esetekben. Nagyság
szerinti összehasonlításuk, rendezésük.
Egyenlő nevezőjű törtek összeadása,
kivonása. Különböző nevezőjű törtek
összeadása, kivonása, ha a nevezők
szemlélet alapján könnyen közös nevezőre
hozhatók. Törtek szorzása, osztása
természetes számmal.
Számok tizedestört alakja
A tízes számrendszer helyiértéktáblázatának kibővítése az egészeknél
kisebb helyiértékekre is.
A tizedestörtek értelmezése, írása,
olvasása. Tört átalakítása tizedestörtté:
természetes szám osztása természetes
számmal úgy, hogy a hányados véges
vagy végtelen szakaszos tizedestört.
Véges tizedestört felírása törtalakban.
Tizedestörtek helye a számegyenesen,
egyszerűsítésük, bővítésük, nagyság
szerinti összehasonlításuk, rendezésük;
adott pontosságú számszomszédaik
megállapítása, kerekítésük.

A törttel kapcsolatos elnevezések
ismerete. Konkrét törtek értelmezése a
szemléletre támaszkodva. Törtek
egyszerűsítése, bővítése; nagyság
szerinti összehasonlításuk esetleg eszköz
vagy rajz segítségével. Egyenlő
nevezőjű törtek összeadása, kivonása.
A törttel kapcsolatos elnevezések helyes
használata. A tört kétféle
értelmezésének alkalmazása a törtek
előállításában, számegyenesen való
ábrázolásában stb. Egyszerűbb
esetekben a törtek egyszerűsítése,
bővítése, nagyság szerinti rendezése.
Különböző nevezőjű törtek öszszeadása, kivonása (ha a nevező
egyjegyű vagy szemlélet alapján
könnyen közös nevezőre hozható).
Törtek szorzása természetes számmal.
Szemlélethez jól kapcsolódó
feladatokban egész részből a törtrész,
törtrészből az egész rész meghatározása,
kiszámítása.

Tízezred nagyságrendig tizedestörtek
írása, olvasása, a számjegyek
jelentésének ismerete. Egyszerűsítésük,
bővítésük. Ábrázolásuk számegyenesen
tizedekre, századokra stb. történő
beosztás esetén, nagyság szerinti
összehasonlításuk, adott nagyságrendre
kerekítésük.
Tizedestörtek szorzása, osztása 10-zel,
100-zal, 1000-rel stb.
Természetes szám osztása természetes
számmal úgy is, hogy a hányados véges
vagy végtelen szakaszos tizedestört.
Tizedestörtek közelítő helyének
ábrázolása számegyenesen, becsléssel,
nagyság szerinti rendezésük.
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Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó
követelmény

Tizedestörtek összeadása, kivonása;
szorzásuk, osztásuk természetes számmal.
A műveleti tulajdonságokról tanultak
kiterjesztése a tizedestörtekre.
Találkozás a negatív tizedestörtekkel,
ábrázolásuk számegyenesen, nagyság
szerinti összehasonlításuk, egyszerű
számítások.
Egyenletek, egyenlőtlenségek
Egyszerű egyenletek, egyenlőtlenségek
megoldása tervszerű próbálgatással,
lebontogatással (egy-két lépésben).
Egyenlőtlenségben az ismeretlen
komponens lehetséges értékeinek
keresése, a megoldás ábrázolása
számegyenesen.

Tizedestörtek összeadása, kivonása;
szor- zásuk, osztásuk természetes
számmal.
Összetett számfeladatok megoldása
tizedestörtekkel is.

Egyszerű egyenletek, egyenlőtlenségek
megoldása próbálgatással vagy egy
lépésben következtetéssel, a
tizedestörtekről tanultak alkalmazásával
is.
Egyenletek, egyenlőtlenségek
megoldása tervszerű próbálgatással vagy
egy-két lépésben következtetéssel. Az
egész számokról, a törtekről és
tizedestörtekről tanultak alkalmazása.
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Szöveges feladatok
Szöveges feladatok megoldása (ideértve
az olyanokat is, amikor a számítási
tervben több művelet, illetve zárójel
szerepel). A feladatban szereplő adatok
lejegyzése, ábrázolása. A közöttük
fennálló kapcsolatok megértése,
megállapítása. Felesleges adatok,
ellentmondó adatok, hiányzó feltételek
megállapítása. Megoldási terv készítése.
Az eredmény előzetes becslése,
kiszámítása, ellenőrzése, értelmezése a
szöveg alapján. Valamennyi lehetséges
megoldás keresése. A megoldás során a
tanult műveleti tulajdonságok és eljárások
alkalmazása.
Következtetési feladatok: egyről többre,
többről egyre, többről többre egyenes és
fordított arányosság esetén.
Törtrész kiszámítása egész részből, egész
kiszámítása törtrészből, következtetéssel.
A törtekről és tizedestörtekről tanultak
alkalmazása szöveges, illetve gyakorlati
jellegű feladatok, egyszerű egyenletek,
egyenlőtlenségek megoldásában,
mérésekben stb.

Két művelettel megoldható egyszerű
szöveges feladatok értelmezése, az
adatok lejegyzése; megoldási terv
készítése; az eredmény kielégítő
becslése, meghatározása a természetes
számok, egyszerű törtek, tizedestörtek
körében értelmezett műveleti eljárások
alkalmazásával; a megoldás ellenőrzése;
szöveges válasz megfogalmazása.
Két vagy több művelettel megoldható
összetettebb szöveges feladatok
értelmezése, a felesleges és a szükséges
adatok megállapítása, az adatok
lejegyzése, az összefüggések alapján
megoldási terv készítése, az eredmény
kielégítő becslése, meghatározása, a
megoldás ellenőrzése, az eredmény
egybevetése a szöveggel, illetve a
valósággal. Az egész számokról, a
törtekről és tizedestörtekről tanultak
alkalmazása.

Összefüggések, függvények, sorozatok
Általános fejlesztési feladatok
A matematikában központi szerepet játszó relációk fogalmának és tulajdonságaiknak a
tudatosítása a matematika különböző témaköreihez kapcsolódóan.
A megfigyelő-, összehasonlító képesség, a rugalmas, ötletgazdag, problémameglátó és
problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. A számolási rutin alakítása. Késztetés a többféle
megoldás (matematikai modell) keresésére és az önellenőrzésre. A matematika gyakorlati
alkalmazhatóságának felismertetése a tapasztalati függvények vizsgálata során.
Jellemzők
A témakörhöz tartozó tartalmak közül a grafikonokkal, az egyenes és fordított arányossági
következtetésekkel, valamint a derékszögű koordináta-rendszerrel foglalkozunk önálló órák
keretében. A témakörhöz tartozó egyéb, már alsó tagozatban elsajátított ismereteket és
eljárásokat a számfogalom kibővítése, a műveletek értelmezése és gyakorlása során
alkalmazzuk.
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Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó követelmény

Összefüggések, függvények
Számok, alakzatok, mennyiségek közti
összefüggések keresése, vizsgálata, a
felismert összefüggések alkalmazása az
elemek rendezésében, csoportosításában.

Számhalmazok, ponthalmazok
részhalmazainak vizsgálatakor a „kisebb”,
„nagyobb”, „egyenlő”, „nem kisebb”, „nem
nagyobb”, „nem egyenlő”, „több, mint ...”,
„kevesebb, mint ...” kifejezések helyes
használata.
Számhalmazok, ponthalmazok
részhalmazainak vizsgálatakor, képzésekor
a „legalább”, „legfeljebb”, „kisebb vagy
egyenlő”, „nagyobb vagy egyenlő”
kifejezések helyes használata, a kapcsolatok
helyes felírása, ábrázolása.
A koordináta-rendszer ismerete, pontjainak
rendezett számpárral történő jellemzése,
adott számpárhoz tartozó pontok
megkeresése.
Tapasztalati függvények összetartozó
értékeinek leolvasása diagramról,
grafikonról.

A síkbeli derékszögű koordinátarendszer; kapcsolatok ábrázolása a
koordináta-rendszerben.
Tapasztalati függvények ábrázolása
mérések és táblázatok alapján.
Grafikonok, diagramok olvasása,
elemzése.
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Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó
követelmény

Szöveggel, táblázattal adott függvény
vizsgálata, ekvivalens és nem ekvivalens
szabályok keresése próbálgatással; az
egész számokról, a törtekről és
tizedestörtekről tanultak alkalmazása.
Konkrét feladatok egyenes
arányosságra, fordított arányosságra.

Táblázatok hiányzó elemeinek pótlása
adott, egyszerű szabály alapján, a
tizedestörtekkel végzett műveletekkel is.
Tapasztalati függvények grafikonjának
elkészítése és elemzése.
Táblázatok hiányzó elemeinek pótlása
adott, illetve felismert szabály alapján,
az egész számokkal, törtekkel,
tizedestörtekkel végzett műveletekkel is.
Többféle szabály megfogalmazása.

Sorozatok
Sorozat elemeinek felírása adott szabály
alapján (a sorozat folytatása mindkét
irányban). Néhány elemmel adott
sorozathoz különböző szabályok
megfogalmazása; az egész számokról, a
törtekről és tizedestörtekről tanultak
alkalmazása.

Egyszerű sorozatok hiányzó elemeinek
pótlása adott szabály alapján, a
tizedestörtekkel végzett műveletekkel is.
Sorozatok hiányzó elemeinek pótlása
adott, illetve felismert szabály alapján,
az egész számokkal, törtekkel,
tizedestörtekkel végzett műveletekkel is.
Többféle szabály megfogalmazása.

Geometria, mérés
Általános fejlesztési feladatok
A megfigyelőképesség, a fogalomalkotó és problémamegoldó képi gondolkodás és a
térszemlélet fejlesztése. A halmaz- és függvényszemlélet alkalmazása geometriai problémák
megoldásában. A mérésekhez kapcsolódóan a szám- és a műveletfogalom további mélyítése,
a számolási biztonság növelése. A matematika gyakorlati alkalmazhatóságának felismertetése.
Megfelelő jártasság kialakítása a körző és a vonalzó, illetve a mérőeszközök használatában; a
kézügyesség fejlesztése, a pontos, esztétikus munkavégzésre törekvés.
Jellemzők
A mérésekkel és a mértékegységek átváltásával kapcsolatos ismereteket a számtan, algebra
tananyag feldolgozása során elevenítjük fel, egészítjük ki, gyakoroltatjuk be. Alkalmazzuk a
törtekről, tizedestörtekről tanultakat.
Az alsó tagozatban tanult geometriai ismereteket logikailag rendezzük, magasabb
absztrakciós szintre emeljük, és lényegesen kibővítjük. A gyermek ebben az évben ismerkedik
meg a legegyszerűbb szerkesztésekkel, a geometriai fogalmak és összefüggések általános
megfogalmazásával.
A tananyag felépítésekor megfontolandó, hogy a 6. osztályos tananyagból itt foglalkozzunk a
trapézok, paralelogrammák és a téglalap megszerkesztésével (esetleg derékszögű vonalzó
segítségével). Ugyanakkor a szakaszfelező merőlegessel kapcsolatos szerkesztésekkel pedig
6. osztályban foglalkozhatunk. Erre a cserére az 5. osztályos B tankönyv, illetve a 6. osztályos
könyvek lehetőséget biztosítanak.
Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó követelmény
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Mennyiségek, mérések
A mennyiség, a mértékegység,
mérőszám fogalma. A mértékegységek
többszöröseit és törtrészeit kifejező kilo, hekto-, deka-, deci-, centi-, milliszócskák és a megfelelő rövidítések
jelentése. Mennyiségek kifejezése
többféleképpen, kisebb vagy nagyobb
mértékegységekkel (a mérőszám lehet
tört vagy tizedestört is).
A hosszúság (távolság), terület, térfogat,
űrtartalom, tömeg, idő becslése, mérése
és az ezekkel kapcsolatos számítások.
Mértékegységek és mérőszámok közötti
összefüggések. Műveletek
mennyiségekkel. Mérések a terepen.
Alakzatok síkban és térben
Test, felület, sík, vonal, egyenes, pont,
félegyenes, szakasz. Egyenesek
kölcsönös helyzete a térben és a síkban.
Konkrét térelemek kölcsönös
helyzetének vizsgálata (az általánosítás
igénye nélkül). A vonalzó és a körző
használata. Merőleges és párhuzamos
egyenesek előállítása.
A szög mint szögtartomány.
Elnevezések a szöggel kapcsolatban.
Szögfajták. Szögek mérése alkalmi és
szabvány egységekkel. A szögmérő
használata, szögrajzolás, szögmásolás.
Távolság- és szögmérés térképen és
terepen (tájoló használata).

Hosszúság, tömeg, idő, űrtartalom
becslése, megmérése, kimérése a tanult
mértékegységekkel.
A szemlélet számára elfogadható
alkalmazásokban a mennyiségek
megadása más mértékegységekkel is. A
mérések és átváltások során a
tizedestörtekről tanultak alkalmazása.
A mérések és átváltások során a törtekről
tanultak alkalmazása. A mérésekről
tanultak alkalmazása szöveges
feladatokban, szöveggel adott
függvényekben.

Párhuzamos és merőleges egyenesek
felismerése és előállítása.
Téglalap, négyzet előállítása az
oldalakból.
Két ponthalmaz távolságának
meghatározása. A vonalzó és a körző
használata szakaszok másolásában,
egyszerű szerkesztésekben.
Szögmérő használata, adott nagyságú szög
megrajzolása, megmérése.
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Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó követelmény

Alakzatok (ponthalmazok) távolsága.
Adott tulajdonságú pontok keresése
vonalon, síkban, térben. A kör és a
gömb mint adott tulajdonságú
ponthalmaz. A körrel kapcsolatos
fogalmak.
Háromszög szerkesztése három oldalból, szakaszfelező merőleges fogalma,
megszerkesztése, alkalmazása egyszerű
szerkesztésekben. Egyenes adott pontján
áthaladó merőleges szerkesztése.
A síkidomok és a sokszög fogalma,
vizsgálata; oldal, csúcs, átló, konvexitás.
A trapéz, a paralelogramma, a rombusz.
A trapéz, a paralelogramma magassága.
A téglalap, a négyzet fogalma,
tulajdonságaik, e fogalmak közti
kapcsolatok; előállításuk.
Testek építése, vizsgálata; lapok, élek,
csúcsok a testen, helyzetük,
kapcsolataik. Testek felül-, elöl-,
oldalnézeti ábrázolása. Téglatest, kocka
építése, hálózatuk.
Kerület, terület, felszín, térfogat
Sokszögek kerületének kiszámítása. A
téglalap és a négyzet kerülete.
A terület, a felszín, a térfogat
szemléletes fogalma, mérése és
mértékegységei.
A téglalap, négyzet területe.
Háromszögek, négyszögek területének
meghatározása kiegészítéssel,
átdarabolással az ismerkedés szintjén. A
téglatest, a kocka felszíne, térfogata.

A tanult elnevezések (test, felület, vonal,
pont; lap, él, csúcs; egyenes, félegyenes,
szakasz; tér, sík; távolság; merőleges,
párhuzamos) megértése és helyes
használata. Háromszög szerkesztése
három oldalból, szakaszfelező merőleges
megszerkesztése.
Alakzatok adott szempontok szerinti
csoportosítása több tulajdonság egyidejű
figyelembevételével.
A négyszögek közül a téglalap, a négyzet
legfontosabb tulajdonságaik felsorolása
szemlélet alapján. Az egyenesszög mint
egység alkalmazása.
A szög fogalmának és a szögfajtáknak az
ismerete.
A körvonal mint adott tulajdonságú
ponthalmaz, illetve a körrel kapcsolatos
elnevezések ismerete.

Téglalap, négyzet kerületének és
területének kiszámítása. A téglatest és a
kocka mint speciális téglatest hálójának
elkészítése; felszínének, térfogatának
kiszámítása. A megfelelő mértékegységek
ismerete, használata.
A terület, a térfogat mértékegységeinek
átváltása. A térfogat, az űrtartalom
mértékegységei közti kapcsolat ismerete.
A tanultak alkalmazása gyakorlati jellegű
feladatokban.
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Valószínűség, statisztika
Általános fejlesztési feladatok
A megfigyelő-, elemzőképesség és a matematikai szemlélet fejlesztése. A mindennapi élet
matematikai vonatkozásainak és a matematika gyakorlati alkalmazhatóságának felismertetése.
Jellemzők
A számtan, algebra, függvények, grafikonok és a geometria, mérés témakörök tananyagának
feldolgozása során fogalmazzunk meg konkrét, a gyermekek mindennapi életével kapcsolatos
valószínűségi és statisztikai feladatokat is. (Például a fiúk és a lányok átlagos magasságának,
tömegének, dolgozati eredményeinek stb. összehasonlítása.)
Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó követelmény

Véletlen események megfigyelése.
Valószínűségi kísérletek eredményeinek
statisztikai elemzése, az események
gyakorisága; relatív gyakoriság.
A biztos, a lehetséges és a lehetetlen
esemény fogalmának alakítása.
A tanulók által gyűjtött és táblázatokban
talált statisztikai adatok vizsgálata,
ábrázolása grafikonon, diagramon.
Grafikon, diagram olvasása,
értelmezése.
Több szám számtani közepe.

Néhány szám, mennyiség átlagának
kiszámítása.
Események megfigyelése, biztos,
lehetséges, lehetetlen események
kiválasztása.
Adatok gyűjtése, rendezése,
rendszerezése, gyűjtött és például
statisztikai kiadványokban talált adatok
elemzése, értelmezése, ábrázolása
grafikonnal, diagrammal. Grafikonról
adatok leolvasása.
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Matematika 6. évfolyam
Heti 4 óra, évi 148 óra.
A kerettanterv által meghatározott maximális óraszám heti 3 óra. A kerettanterv nem
csökkenthette lényegesen a korábbi tananyag mennyiségét és követelményszintjét, mivel ezek
az ismeretek, jártasságok és képességek nélkülözhetetlenek a 7. osztályos algebra, fizika,
kémia és számítástechnika tanításához. További gondot jelenthet, ha az alsó tagozatos
hiányok pótlása miatt 5. osztályos tananyagrészek feldolgozása „csúszik át” 6. osztályba. A
fentiek alapján, 1 szabadon tervezhető órát a matematikaoktatás kap.
Javasolt taneszközök
Taneszközök, segédeszközök: az integrált tanulók is ugyanazokkal a taneszközökkel
dolgozhatnak, mint a többiek, de szükség esetén fontos a legoptimálisabb taneszközök
megkeresése. Ha szükséges, más, eltérő taneszközt is be kell szerezni, viszont fontos, hogy
ezeket ismerje meg a többi tanuló is és alkalmanként ők is használják.
Fontosnak tartjuk a tevékenykedő, fölfedező tanulásra építő ismeretszerzést, melyhez
elengedhetetlen, hogy kellő mennyiségű, és minőségű eszköz álljon a tanulók rendelkezésére.
A továbbhaladás feltétele:
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 6.
évfolyamra tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
A minimumszint teljesítése.
Óraterv és a tananyag tartalma:
Gondolkodási módszerek
Számtan, algebra
Összefüggések, függvények, sorozatok
Geometria, mérés
Valószínűség, statisztika

folyamatosan
84 óra
15 óra
45 óra
4 óra

Gondolkodási módszerek
Általános fejlesztési feladatok
Azoknak a képességeknek az alakítása, amelyek lehetővé teszik a problémák önálló
meglátását és megoldását, az elvonatkoztatást és általánosítást, mások magyarázatának
megértését, szövegek önálló értelmezését, új ismeretek elsajátítását, a felismert összefüggések
képi, szóbeli, írásbeli kifejezését. Tervezés, ellenőrzés igényének kialakítása.
Jellemzők
Eszközként alkalmazzuk a matematika egyéb témaköreihez tartozó fogalmak kialakítása, az
összefüggések felismertetése és az ismeretek rendszerezése során. Ezért a témakörre
fordítandó összóraszám nem határozható meg.
A Nat-ban és a kerettantervben előírtaknál határozottabb követelményeket célszerű
megfogalmaznunk: minimumszinten a szövegértelmező képesség fejlesztésében és a nyelv
logikai elemeinek ismeretében, a középiskolába készülő tanulóinknál a logikus gondolkodás
és a matematikai látásmód alakításában.
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Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó
követelmény

A halmazalgebrai és logikai fogalmak
eszközszerű alkalmazása más
témakörökben, konkrét feladatokban az
ismeretek feltárására, rendszerezésére, a
fogalmak közti kapcsolatok
megláttatására, jellemzésére.
Állítások igazságának eldöntése, igaz,
hamis állítások megfogalmazása.
„Minden”, „van olyan”, „nem”, „és”,
„vagy” és más velük egyező értelmű
kifejezések használata adott véges
halmazokra, egyszerű végtelen
halmazokra és halmazoktól függetlenül is
különféle matematikai témákkal
kapcsolatban. A „ha ..., akkor ...” logikai
szerkezet használata konkrét feladatokban
(ismerkedés szintjén).

Ismert elemeket tartalmazó halmaz
elemeinek csoportosítása, rendezése,
rendszerezése egy vagy két adott
szempont szerint.
A bővülő tartalomnak megfelelő
egyszerű matematikai szövegek
értelmezése, lefordítása a matematika
nyelvére. A „nem”, a logikai „és”,
valamint a „minden”, „van olyan”
kifejezések alkalmazása.
Ismert alaphalmaz elemeiről annak
eldöntése, hogy igazzá tesznek-e egy
nyitott mondatot vagy sem.
A halmazokkal és logikával kapcsolatos
legalapvetőbb ismeretek alkalmazása
matematikai és nem matematikai
tárgykörökben. Három halmaz
metszetének és egyesítésének képzése, a
metszet, illetve az unió elemeinek
felsorolása. A metszetképzés és a logikai
„és”, valamint az unióképzés és a
logikai „vagy” kapcsolatának ismerete,
helyes használatuk, alkalmazásuk.
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Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó
követelmény

A bővülő tartalomnak megfelelő
matematikai szövegek értelmezése.
Egyszerű és összetettebb szöveges
feladatok megoldása a matematika minden
témaköréhez kapcsolódóan.
Szövegalkotás. A szaknyelv helyes
használata a felismert, illetve elsajátított
fogalmak, összefüggések,
gondolatmenetek szóbeli
megfogalmazásában.
Matematikatörténeti érdekességek, híres
magyar matematikusok.
Kapcsolat az informatikával.
Kombinatorikai gondolatmenetek
eszközszerű alkalmazása konkrét
feladatokban (például adott szám összes
osztójának, adott sokszög összes
átlójának, adott kísérlet összes
kimenetelének megkeresésében).

Matematikai szövegek elemzése,
értelmezése. Összetettebb szöveges
feladatok megoldása. Szövegalkotás.
Törekvés a szaknyelv helyes
használatára, a felismert, illetve
elsajátított fogalmak, tulajdonságok,
összefüggések, bizonyítások
gondolatmenetének szóbeli
megfogalmazására a szemléletre
támaszkodva.

Egyszerű kombinatorikus feladatokban
az elemek kiválogatása, rendezése az
adott feltételnek megfelelően az adatok
tervszerű változtatásával, a lehetőségek
megtalálása, rendezése.

Számtan, algebra
Általános fejlesztési feladatok
A racionális számkör és a racionális számokkal végzett műveletek biztos ismerete.
Gyakorlottság a négy alapművelet elvégzésében a teljes racionális számkörben, tetszőleges
alakban adott számokkal. Képesség a tanultak alkalmazására a matematika egyéb
témaköreiben, más tantárgyakban és a mindennapi életben. Az önellenőrzés képességének és
igényének alakítása.
Az általános összefüggések kutatásának, szabatos megfogalmazásának és bizonyításának
igénye.
Jellemzők
.
Az alapszintű tankönyv a kerettantervben előírt tananyagot tartalmazza. A bővített tankönyv
egyes (például az „ismerkedés” szóval jelzett) anyagrészeket a kerettantervben előírtnál
bővebben és mélyebben tárgyal, ezért a feldolgozás alaposságában, mélységében igazodjunk
az osztály színvonalához.
Ugyanakkor a következő témakörökben a lehetőségekhez igazodva haladjuk meg a
kerettantervben leírtakat azért, hogy a 7. és a 8. osztályos matematika és
természettudományos tárgyak előírt tananyagának feldolgozását megalapozzuk:
Minimumszinten is követeljük meg a tanulóktól, hogy kellően gyakorolják be a négy
alapműveletet a teljes racionális számkörben. Ezt az elvárást már az egyenletek megoldásával
kapcsolatos 6. osztályos minimumkövetelmény is feltételezi.
A racionális számkörben végzett műveletekről tanultakat tudják a tanulók alkalmazni
egyszerű szöveges feladatok megoldásában is.
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Ismerkedjenek meg a tanulók a százalékszámítással úgy, hogy a 7. osztályos év eleji ismétlés
után már biztosan tudják alkalmazni.
A matematikai gondolkodásmód fejlesztése és a törtekkel végzett műveletek tudatosabbá
tétele érdekében javasoljuk az oszthatósági feltételek alaposabb feldolgozását.
Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó
követelmény

A racionális számok
A természetes számkör bővítése 106-nál
nagyobb nagyságrendekre.
A törtekkel kapcsolatos fogalomrendszer
kibővítése, elmélyítése. Mennyiségek
törtrésze; a tört mint mérés, mint
összehasonlítás eredménye.
A tízes számrendszerről tanultak
kiterjesztése a tizedestörtekre, a tizedestört
fogalmának elmélyítése. Végtelen
szakaszos tizedestörtek.
Kerekítés. A szám közelítő, illetve valódi
értékének megkülönböztetése a
helyzetnek, a szöveg adatai közötti
összefüggésnek megfelelően.
Számok aránya, kifejezése tört-,
tizedestört és százalékalakban.
Ismerkedés a racionális számokkal
kapcsolatos fogalomrendszerrel: a
racionális szám mint két egész szám
hányadosa;
a 0, a pozitív egész, a negatív egész,
a pozitív tört- és a negatív törtszámok
együtt alkotják a racionális számok
halmazát.
Ismerkedés a hatványozással.
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A tízes számrendszer biztos ismerete.
Számok írása, olvasása (a 106-nál
nagyobb számoké, tizedestörteké, illetve
pozitív és negatív számoké is), nagyság
szerinti összehasonlításuk, rendezésük,
ábrázolásuk számegyenesen, adott
nagyságrendre kerekítésük. A racionális
számkörrel kapcsolatos alapvető
fogalmak (például pozitív szám, negatív
szám, előjelek, ellentett, abszolútérték,
egész szám, törtszám, reciprok)
ismerete.
Törtek értelmezése a szemléletre
támaszkodva. Elnevezések ismerete.
Törtalakban adott racionális számok
írása, olvasása. Egyszerűbb esetekben
bővítésük, egyszerűsítésük, közös
nevezőre hozásuk, nagyság szerinti
összehasonlításuk, ábrázolásuk
számegyenesen.
A racionális számkörrel kapcsolatos
fogalomrendszer ismerete.
A pontos szám és a közelítő szám
jelentése közötti különbség értelmezése.
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Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó
követelmény

A négy alapművelet a racionális számok
körében
A négy alapművelet az egész számok
körében: az összeadás és a kivonás
értelmezése és elvégzése nagyobb
abszolútértékű számok esetén is; a szorzás
és az osztás értelmezése; szabályok
megfogalmazása.
A négy alapművelet értelmezése és
végrehajtása a törtek körében: a törtek
öszszeadása és kivonása nagyobb nevező
esetén is; reciprok; a törttel való szorzás és
osztás értelmezése; szabályok
megfogalmazása.
A tizedestörtek szorzása, osztása 10-zel,
100-zal, ..., 0,1-del, 0,01-dal stb. A négy
alapművelet a tizedestörtek körében;
szorzás és osztás tizedestörttel. A műveleti
eredmények adott pontosságú becslése.
Műveleti tulajdonságok vizsgálata és
alkalmazása a racionális számkörben.
Összetett számfeladatok, zárójelek
használata, műveleti sorrend.
Szöveges feladatok
Egyszerű, a mindennapi gyakorlathoz is
kapcsolódó szöveges feladatok megoldása
a racionális számokról tanultak
alkalmazásával. Következtetési feladatok
az egyenes és a fordított arányossággal
kapcsolatban. Adott mennyiség
törtrészének kiszámítása, adott törtrészből
az egész mennyiség kiszámítása.

Az egész számok körében értelmezett
négy alapművelet végrehajtása,
alkalmazása a legegyszerűbb
feladatokban.
A négy alapművelet értelmezése,
elvégzése a nemnegatív törtek körében
(az összeadás és kivonás esetében a
törtek könnyen közös nevezőre
hozhatók).
A négy alapművelet végrehajtása
tizedestörtekkel, a műveleti eredmény
becslése adott pontosságú kerekített
értékekkel számolva. A tanultak
alkalmazása két-három lépésben
megoldható feladatokban, egyéb
témakörökhöz kapcsolódva is.
A négy alapművelet értelmezése,
végrehajtása tetszőleges alakban adott
racionális számok körében. Összetett
számfeladatok megoldása. A tanultak
alkalmazása függvénytáblázatok,
sorozatok kiegészítésében.
Legfeljebb két művelettel leírható
egyszerű (esetleg fordított szövegezésű,
felesleges adatot is tartalmazó) szöveges
feladatok értelmezése, a szükséges,
illetve felesleges adatok szétválasztása,
számítási terv leírása, a feladat
megoldása, a megoldás ellenőrzése és
értelmezése a törtekről, tizedestörtekről,
illetve a műveleti sorrendről és a
zárójelekről tanultak alkalmazásával is.
Egyenes arányosság felismerése, az
ismeretlen mennyiség kiszámítása.
Összetettebb szöveges feladatok
megoldása. Fordított arányossági
feladatok megoldása következtetéssel.
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Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó követelmény

Százalékszámítás; elnevezések; az alap,
a százalékérték, a százalékláb
kiszámítása következtetéssel. A
százalékérték kiszámítása törttel való
szorzással, az alap kiszámítása törttel
való osztással, a százalékláb kiszámítása
a százalékérték és az alap arányából.
Elemi számelméleti ismeretek
A természetes számok tulajdonságainak
vizsgálata, tapasztalati megalapozása.
Osztópárok, az összes osztó
megkeresése (kis számok esetén).
Törzsszám (prímszám), összetett szám
fogalma. A számok törzstényezős alakra
bontása.
A közös osztók, közös többszörösök.
A legnagyobb közös osztó, a legkisebb
közös többszörös fogalma és
megkeresése konkrét példákban.
Oszthatósági feltételek (például 2-vel, 5tel, 10-zel, 4-gyel, 25-tel, 100-zal, 1000rel, 10000-rel) keresése, vizsgálata,
megfogalmazása, ismerkedés a
bizonyítások gondolatmenetével konkrét
számokhoz kapcsolódóan. Ismerkedés a
maradékosztályokkal.
A 3-mal, 6-tal, 9-cel való oszthatóság
vizsgálata.
Egyenletek, egyenlőtlenségek
Ismerkedés az egyenletekkel,
egyenlőtlenségekkel kapcsolatos
fogalomrendszerrel: nyitott mondat,
alaphalmaz, igazsághalmaz, egyenlet,
egyenlőtlenség, azonosság, azonos
egyenlőtlenség. Elsőfokú egyenletek és
egyenlőtlenségek megoldása tervszerű
próbálgatással, illetve a műveletek
közötti összefüggések alkalmazásával.
Ismerkedés a mérlegelvvel. A megoldás
ellenőrzése. Szöveges feladatból
egyenlet felírása, megoldása, az
eredmény ellenőrzése a szöveg alapján.

Adott mennyiség törtrészének és adott
törtrészből az egységnyi mennyiségnek a
kiszámítása következtetéssel.
A százalékszámítással kapcsolatos
legegyszerűbb feladatok megoldása.

Kisebb számok osztópárjainak keresése.
A 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel
stb. osztható számok felismerése.
A tanult oszthatósági szabályok ismerete,
megfogalmazása, alkalmazása egy adott
szám osztóinak megállapításában. Több
szám legnagyobb közös osztójának és
legkisebb közös többszörösének
megkeresése egyszerűbb esetekben.
A tanult számelméleti ismeretek
alkalmazása törtek átalakításában,
összeadásában, kivonásában.

Egész együtthatós, két, három lépésben
megoldható elsőfokú egyenletek
megoldása tetszőleges eljárással, a
megoldás ellenőrzése.
Azonos átalakítást nem igénylő elsőfokú
egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása
(két-három lépésben) lebontogatással vagy
a mérlegelv alkalmazásával. Az
egyenlőtlenség megoldásának ellenőrzése
néhány jól megválasztott elem
behelyettesítésével. A racionális
számokkal végzett műveletekről tanultak
alkalmazása.
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Összefüggések, függvények, sorozatok
Általános fejlesztési feladatok
A függvénnyel kapcsolatos fogalomrendszer előkészítése a tudatosítás és az elnevezések
bevezetésének igénye nélkül.
Az egyenes és a fordított arányosság alapos kimunkálása úgy, hogy a tanulók ezeket az
ismereteket a matematika egyéb témaköreiben is legyenek képesek alkalmazni, illetve
megfeleljenek a 7. és 8. osztályos földrajz-, fizika- és kémiatanítás igényeinek.
Jellemzők
Minden témakörben eszközjelleggel alkalmazzuk az ebbe a témakörbe tartozó ismereteket,
tevékenységeket. Önálló témakörként a grafikonok vizsgálata, illetve az egyenes és a fordított
arányosság jelenik meg.. A grafikonok készítése, értelmezése során statisztikai
megfigyeléseket, elemzéseket is végeztetünk, így szoros kapcsolat van a két témakör
feldolgozása között.
Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó
követelmény

Összefüggések, függvények
Kísérleti eredmények, mérési adatok
táblázatba rendezése, ábrázolása
diagramokon, grafikonokon;
összefüggések leolvasása grafikonról,
táblázatról. Összetartozó értékpárok
ábrázolása koordináta-rendszerben.
Szöveggel, táblázattal vagy grafikonnal
megadott függvények jellemzése.
Az egyenes és a fordított arányosság
értelmezése, elkülönítésük egymástól,
illetve egyéb függvénykapcsolatoktól.
Tanulmányozásuk konkrét feladatokhoz
kapcsolódóan, az értelmezési tartomány és
értékkészlet vizsgálata (e fogalmak
tudatosításának igénye nélkül), táblázatok
és grafikonok készítése, a szabály felírása
többféle alakban. Az egyenes arányosság
grafikonjának vizsgálata, a meredekség
értelmezése a szemléletre támaszkodva.
Arányossági következtetések több
lépésben is.
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Kísérleti eredmények, mérési adatok
táblázatba rendezése; adatok leolvasása
grafikonról, táblázatról. Biztos
tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben.
Az egyenes, illetve fordított arányosság
felismerése. Egyszerű egyenes
arányossági következtetések végzése.
Az egyenes arányosság ábrázolása, az
összetartozó értékpárok leolvasása.
Kísérleti eredmények, mérési adatok
ábrázolása diagramokon, grafikonokon.
Szöveggel, táblázattal vagy grafikonnal
megadott függvények jellemzése.
Összetettebb egyenes arányossági és
egyszerűbb fordított arányossági
következtetések végzése konkrét
példákban. Az egyenes és a fordított
arányosság fogalmának, definíciójának,
tulajdonságainak ismerete. A tanultak
alkotó alkalmazása a gyakorlati életből
vett függvénykapcsolatok vizsgálatában.
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Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó
követelmény

Sorozatok
Racionális számsorozatok folytatása
mindkét irányban. Valahányadik tag
felírása.

Racionális számsorozat folytatása adott
(egyszerű) szabály szerint.
Néhány elemével adott sorozathoz
különböző szabályok keresése, a
felismert szabály felírása többféle
alakban. Sorozatok folytatása felismert
szabály alapján.

Geometria, mérés
Általános fejlesztési feladatok
A 7. és a 8. osztályos matematika, illetve technika, fizika, kémia, biológia, földrajz sikeres
tanulásához és a tanuló mindennapi életéhez szükséges geometriai látásmód, térszemlélet,
ismeretrendszer és képességek megalapozása, alakítása. Gyakorlottság a mennyiségek
becslésében és mérésében, a mértékegységek átváltásában, az alapvető szerkesztési eljárások
alkalmazásában, a mérőeszközök, a körző és a vonalzó használatában.
A tehetséges, illetve a gimnáziumba készülő tanulók esetében annak a megláttatása, hogy a
matematikában a fogalmakat definiáljuk, a felismert összefüggéseket logikai következtetések
útján bizonyítjuk.
Jellemzők
A kerettantervben ajánlott minimális óraszámban csak akkor dolgozható fel az alapszintű
tananyag, ha a leszakadóknak rendszeres korrepetálással biztosítjuk a felzárkóztatást.
Az időhiányból eredő gondokat kissé csökkenthetjük, ha élve a jogszabály adta
lehetőségekkel, az 5. és 6. osztályos tananyagot céltudatosan átrendezzük (a
tananyagátfedések kiaknázásával).
A mérésekkel kapcsolatos ismereteket már a korábbi években elsajátították a tanulók,
6. osztályban a számtan, algebra, az összefüggések, függvények, sorozatok, illetve a
valószínűség, statisztika témakörökben tanultak gyakorlati alkalmazásaként gyakoroljuk
ezeket.
A geometriai szerkesztések terén a bővített tankönyv meghaladja a kerettantervben
ajánlottakat. Ezért gyengébb képességű osztályokban az osztály színvonalához igazítva
kevesebb súlyt helyezzünk ezekre az anyagrészekre, mint amennyit a tankönyv sugall.
Ugyanakkor a középiskolába készülő, tehetséges tanulóinkkal alaposan dolgozzuk fel ezeket a
fejezeteket, s oldassunk meg minél több feladatot ezekből a részekből.
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Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó követelmény

Mennyiségek, mérések
A mérésekről és mértékegységekről
korábban tanultak gyakorlása,
megszilárdítása. Mennyiségek felírása
különböző mértékegységekkel, a törtekről,
tizedestörtekről tanultak alkalmazásával is.

Mennyiségek becslése, mérése, a
mérőeszközök ismerete és rutinos
használata. A mérések és a
mértékegységek átváltása során a
törtekről, tizedestörtekről tanultak
alkalmazása.

Geometriai transzformációk
Ismerkedés az egybevágósági
transzformációkkal a síkon (parkettán,
koordináta-rendszerben) és a térben.
A tengelyes tükrözés legfontosabb
tulajdonságai. Pont, szakasz, félegyenes,
egyenes, szög, síkidom tengelyesen tükrös
helyzetű képének megrajzolása (például
négyzetrácson, koordináta-rendszerben) és
megszerkesztése.
Tengelyesen tükrös alakzatok vizsgálata:
kör, négyzet, téglalap, egyenlő szárú
háromszögek, deltoidok.
Húrtrapézok, a tengelyes tükrözés
tulajdonságainak alkalmazása egyszerű
feladatokban.
Szakaszmásolás, felezőmerőleges fogalma,
megszerkesztése. Szög másolása, szög
felezése.
Geometriai szerkesztések: párhuzamos,
merőleges egyenesek, nevezetes szögek
(60°, 30°, 45°, 75°), szimmetrikus
háromszögek, négyszögek szerkesztése.
Síkidomok, testek
Szimmetrikus háromszögek, négyszögek
kerületének, területének kiszámítása,
általános szabályok megfogalmazása,
bizonyítása és alkalmazása.
A sokszögekről tanultak kibővítése,
általánosítása: a sokszög fogalma,
tulajdonságai; konvex és nemkonvex
négyszögek; a sokszög átlóinak száma.
Speciális négyszögek (trapéz,
paralelogramma, rombusz, deltoid fogalma).
A sokszögek, ezen belül a négyszögek
csoportosítása különböző szempontok
szerint.
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A tengelyes tükrözés alapvető
tulajdonságainak ismerete. Háromszög,
négyszög tengelyes tükörképének
megszerkesztése.
A szimmetrikus négyszögek,
háromszögek felismerése, tulajdonságaik
felsorolása rajz alapján.
Szakasz felezőmerőlegesének,
felezőpontjának megszerkesztése. A
szögfajták felismerése. Szög mérése,
másolása és felezése. Derékszög és
párhuzamos egyenesek megrajzolása két
vonalzóval.
Szimmetrikus háromszögek, négyszögek
megszerkesztése.
A szimmetriával igazolható tulajdonságok
ismerete, alkalmazása.
Derékszög, párhuzamos egyenespár,
nevezetes szögek megszerkesztése, a
tanultak alkalmazása egyszerű
szerkesztési feladatokban.

Sokszögek kerületének, a téglalap,
négyzet területének kiszámítása, a terület
mértékegységeinek átváltása a törtekről,
tizedestörtekről tanultak alkalmazásával.
A háromszög-egyenlőtlenség és a
háromszög belső szögeinek összegével
kapcsolatos összefüggés ismerete,
alkalmazása számításokban,
bizonyításokban.
A körrel kapcsolatos fogalmak,
elnevezések és az érintő tulajdonságainak
ismerete.
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Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó követelmény

Geometriai bizonyítások: a háromszögegyenlőtlenség; a háromszög belső
szögeinek összege. A háromszögek
csoportosítása szögeik és oldalaik szerint.
A háromszög külső szögeinek fogalma,
összege.
Ismerkedés a húrnégyszöggel, a
húrtrapézzal, belső szögeik vizsgálata.
A körrel kapcsolatos fogalomkör.
Térelemek kölcsönös helyzete. Testek
építése. Különböző testek hálózatának
felvázolása, a felszín kiszámítása.
Síkra szimmetrikus alakzatok keresése és
vizsgálata a térben.

Valószínűség, statisztika
Általános fejlesztési feladatok
A matematika gyakorlati alkalmazására törekvés. A megfigyelőképesség, elemzőképesség,
számolási rutin fejlesztése. Tervszerűség.
Jellemzők
A számtan, algebra, illetve az összefüggések, függvények, sorozatok témakörben bővülő
ismeretek alkalmazása jelent többletet az 5. osztályos tartalomhoz és követelményekhez
viszonyítva. Önálló óraszám e témakörben nem határozható meg.
A témakörhöz tartozó tananyag feldolgozását nem tankönyv centrikusan, hanem tényleges
kísérletekre, gyűjtőmunkára alapozva oldhatjuk meg.
Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó
követelmény

Véletlen események megfigyelése.
Kísérletek eredményeinek statisztikai
elemzése, az események gyakorisága;
relatív gyakoriság. A biztos, a lehetséges
és a lehetetlen esemény fogalma.
Gyűjtött és táblázatokban talált adatok
vizsgálata, ábrázolása grafikonon,
diagramon. Grafikon, oszlopdiagram,
kördiagram olvasása, értelmezése.
Több szám számtani közepe.

Több szám, mennyiség átlagának
meghatározása.
Események megfigyelése, biztos,
lehetséges, lehetetlen események
kiválasztása.
Adatok gyűjtése, rendezése,
rendszerezése, gyűjtött és például
statisztikai kiadványokban talált adatok
elemzése, értelmezése, ábrázolása
grafikonnal, diagrammal. Grafikonról
adatok leolvasása.
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Matematika 7. évfolyam
Heti 4 óra, évi 148 óra.
Javasolt taneszközök
Taneszközök, segédeszközök: az integrált tanulók is ugyanazokkal a taneszközökkel
dolgozhatnak, mint a többiek, de szükség esetén fontos a legoptimálisabb taneszközök
megkeresése. Ha szükséges, más, eltérő taneszközt is be kell szerezni, viszont fontos, hogy
ezeket ismerje meg a többi tanuló is és alkalmanként ők is használják.
Fontosnak tartjuk a tevékenykedő, fölfedező tanulásra építő ismeretszerzést, melyhez
elengedhetetlen, hogy kellő mennyiségű, és minőségű eszköz álljon a tanulók rendelkezésére.

A továbbhaladás feltétele:
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 7.
évfolyamra tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
A minimumszint teljesítése.
Óraterv és a tananyag tartalma:
Gondolkodási módszerek
Számtan, algebra
Összefüggések, függvények, sorozatok
Geometria, mérés
Valószínűség, statisztika

folyamatosan
61 óra
19 óra
65 óra
3 óra

Gondolkodási módszerek
Általános fejlesztési feladatok
A gondolkodási módszerek egyre tudatosabb alkotó alkalmazása a matematikai fogalmak
értelmezésében, a fogalmak közti kapcsolatok feltárásában, a problémák megoldásában, a
felismert összefüggések bizonyításában.
Jellemzők
A témakörhöz tartozó ismereteket nem tanítjuk önálló témaként, továbbra is eszközként
alkalmazzuk a matematikai fogalomrendszerek alakítása során. Ezért a témakörre fordítandó
összóraszám nem határozható meg. Ugyanakkor fokozatosan fel kell fedeztetnünk a
tanulókkal (még mindig konkrét feladatokra támaszkodva) a logikai és a halmazműveletek
sajátosságait, a helyes következtetési sémákat stb.
A szövegértelmező képesség fejlesztésében és a nyelv logikai elemeinek ismeretében
minimumszinten is célszerű követelményt megfogalmaznunk. Ezen követelmények teljesítése
nélkül tanulóink nem tudják elsajátítani a matematika egyéb témaköreit, illetve a kerettanterv
más műveltségi területei számára megfogalmazott minimumszintű követelményeket sem.
A középiskolába készülő tanulóinkat fokozatosan fel kell készítenünk a deduktív
ismeretszerzés sajátosságaira, ki kell alakítanunk az ehhez szükséges matematikai látásmódot
és logikus gondolkodási képességet.
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Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó követelmény

Állítások átfogalmazása más, egyező
jelentésű formára. A „minden”, „van
olyan”, „és”, „vagy”, „ha ..., akkor ...”,
„pontosan akkor ..., ha ...”, „akkor és csak
akkor ..., ha ...” kifejezések használata.

A „nem”, a logikai „és”, logikai „vagy”,
„ha ..., akkor ...”, valamint a „minden”, „van
olyan” kifejezések alkalmazása.
A „pontosan akkor ..., ha ...”, „akkor és csak
akkor ..., ha ...” kifejezések helyes
használata. A „minden”, „van olyan” típusú
állítások átfogalmazása, igazolása vagy
megcáfolása (konkrét példákon).
Ismert elemeket tartalmazó halmaz
elemeinek csoportosítása, rendezése,
rendszerezése két adott szempont szerint.
Egyszerű matematikai szövegek
értelmezése. Szöveges feladatok megoldása
a matematika minden témaköréhez
kapcsolódóan.

Ismert halmazok egymáshoz való
viszonyának vizsgálata. Részhalmazok
képzése adott szempontok szerint. A
„nem” és a halmaz komplementere, az
„és” és a halmazok metszete, a „vagy” és
a halmazok uniója közti kapcsolat
megsejtetése.
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Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó követelmény

A logikai és a halmazokról tanult ismeretek
alkalmazása az újonnan tanult ismeretekkel
kapcsolatos állítások igazságának
eldöntésében, az új fogalmak közti
kapcsolatok feltárásában, sejtések, öszszefüggések megfogalmazásában a
matematika minden témakörében. Egyszerű
következtetések, bizonyítások különféle
tárgykörökből vett példákon.
A bővülő tartalomnak megfelelő
matematikai szövegek értelmezése.
Egyszerű és összetettebb szöveges feladatok
megoldása a matematika minden
témaköréhez kapcsolódóan. Szövegalkotás.
Kombinatorikus feladatok egy-egy
feltételének rendszeres változtatása, a
feltételnek megfelelően a feladat megoldása:
a lehetőségek számának táblázatba
foglalása;
ezek elemzése, összehasonlítása, az adatok
közötti összefüggés megállapítása.
Kombinatorikai gondolatmenetek
eszközszerű alkalmazása konkrét
feladatokban a matematika minden
témakörében.
Megfordítható és meg nem fordítható
állítások keresése, például oszthatósággal,
geometriával kapcsolatban.

Ismert alaphalmaz elemeiről annak
eldöntése, hogy igazzá tesznek-e egy
nyitott mondatot vagy sem. Az
„alaphalmaz”, „nyitott mondat”,
„igazsághalmaz” kifejezések ismerete.
A halmazokkal és logikával kapcsolatosan
tanult legalapvetőbb ismeretek tudatos
alkalmazása matematikai és nem
matematikai tárgykörökben.
Egyszerű matematikai szövegek elemzése,
lefordítása a matematika nyelvére.
Összetettebb szöveges feladatok
megoldása. Szövegalkotás. A szaknyelv
helyes használata. A felismert, illetve
elsajátított fogalmak, tulajdonságok,
összefüggések, bizonyítások
gondolatmenetének szóbeli és írásbeli
megfogalmazása.
Kombinatorikus feladatok megoldása
során (4-5 elem) a lehetőségek táblázatba
foglalása, elemzése.

Számtan, algebra
Általános fejlesztési feladatok
A számokkal, illetve algebrai kifejezésekkel kapcsolatos ismeretek és eljárások olyan szintre
emelése, amely lehetővé teszi ezek eszközszerű alkalmazását a matematika egyéb
témaköreiben és a fizika, kémia, technika stb. tanulása során. Az induktív és a matematikára
jellemző deduktív gondolkodásmód, az elvonatkoztatási, az általánosítási, illetve a
konkretizálási képesség alakítása. A zsebszámológép rutinszerű használatának elsajátítása.
Jellemzők
Amennyiben a szükséges alapok (lásd alább) hiányoznak, akkor lényegesen több tanítási órára
lehet szükség. A taneszközök úgy épülnek fel, hogy nagy az átfedés a 6. és a 7. osztályos
tananyag között, így segítségükkel pótolhatók az esetleges hiányosságok, de szükség lehet a
Matematika 6. Gyakorló használatára is. (műveletek, százalékszámítás, szöveges feladatok)
év eleji alapos begyakoroltatására nagyon kevés idő jut, az új anyagrészekkel is csak
felületesen foglalkozhatunk, ezért a lemaradóknak korrepetálást kell szerveznünk.
Javasoljuk, hogy részletesen foglalkozzunk a számok normálalakjával (különösen gimnáziumi
tagozaton, illetve középiskolába készülők esetén). Ezt a természetismereti tantárgyak és a
számítástechnika egyaránt igénylik.
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Az algebrai kifejezések értelmezésének és a velük való műveleti eljárásoknak a megtanulása,
illetve az egyenletek megoldása jelentős elvonatkoztatási és általánosítási képességet tételez
fel. Ezért az alapszinten tanulóknál nem törekedhetünk a teljességre. Azonban a gimnáziumi
tagozatra járó, illetve középiskolába készülő tanulóinkkal dolgoztassuk fel és gyakoroltassuk
be a teljes bővített tankönyvi anyagot.
Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó követelmény

Műveletek racionális számokkal
A racionális számokról és a velük
végzett műveletekről tanultak
tudatosabb szintre emelése. A
különböző alakban adott racionális
számokkal végzett műveletek
algoritmusainak begyakorlása,
alkalmazása az új anyagrészek
feldolgozása során a matematika minden
témakörében. Műveleti azonosságok,
alkalmazásuk a számítások
egyszerűsítésében. Műveleti sorrend,
zárójelek használata. Kerekítés, közelítő
számítások.
Hatványozás, a kitevő természetes szám.
A hatványozás azonosságainak
felismertetése, a megfigyelt
összefüggések általánosítása,
ismerkedés a bizonyítások
gondolatmenetével. Az 1-nél nagyobb
számok normálalakja. Műveletek
normálalakban adott számokkal.
Ismerkedés a zsebszámológéppel.

A négy alapművelet biztos elvégzése
bármilyen alakú racionális számok
körében. Az eredmények előzetes
becslése.
Egyenes és fordított arányossággal
kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása
következtetéssel. A százalékérték, az alap
és a százalékláb kiszámítása a másik kettő
ismeretében.
Egyszerű szöveges feladatok megoldása a
tanult témakörökkel kapcsolatosan.
Osztó, többszörös, két szám közös
osztóinak, néhány közös többszörösének
megkeresése egyszerűbb esetekben.
Annak eldöntése, hogy mikor kell pontos,
illetve mikor lehet kerekített értékkel
számolni. A közelítő értékekkel végzett
számítás hibájának becslése.
A hatvány fogalmának ismerete. Az 1-nél
nagyobb számok normálalakjának
értelmezése, felírása, alkalmazása
egyszerűbb esetekben.
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Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó követelmény

Két szám aránya, több szám aránya.
Arányos osztás, feladatok az arányos
osztásra. Egyenes és fordított
arányossági feladatok megoldása. Az
aránypár. Az aránypár ismeretlen
tagjának kiszámítása. Mennyiségek
törtrésze. Összetett következtetések.
A százalékérték kiszámítása törttel való
szorzással. Az alap kiszámítása törttel
való osztással.
A százalékláb kiszámítása a
százalékérték és az alap arányából.
Osztók, többszörösök, a korábban tanult
oszthatósági szabályok felelevenítése,
kiegészítése, oszthatóság 3-mal, 9-cel,
8-cal, 125-tel, 6-tal, .... Számok
prímtényezőkre bontása, a legnagyobb
közös osztó és a legkisebb közös
többszörös kiszámítása a
prímtényezőkre bontás segítségével,
ismerkedés a bizonyítások
gondolatmenetével.
Néhány matematikatörténeti vonatkozás.
Algebrai kifejezések, egyenletek,
egyenlőtlenségek
Algebrai egész kifejezések értelmezése,
helyettesítési értékének kiszámítása.
Egynemű kifejezések, összevonásuk.
Egytagú, illetve többtagú algebrai
kifejezések szorzása egytagú
kifejezéssel. Többtagú kifejezés
szorzattá alakítása kiemeléssel.

Az arány fogalmának ismerete. Arányos
osztással, egyenes és fordított
arányossággal kapcsolatos feladatok
megoldása az arányszámmal való
szorzással, osztással is. Az aránypár
fogalmának ismerete, az aránypár
ismeretlen tagjának kiszámítása.
Prímszám, összetett szám fogalmának
ismerete, számok törzstényezőkre bontása.

Egyszerű algebrai egész kifejezések
helyettesítési értékének kiszámítása.
Egynemű kifejezések összevonása.
Algebrai kifejezések szorzása számmal.
4-5 lépéssel megoldható lineáris egyenlet,
egyenlőtlenség megoldása.
Egytagú, illetve többtagú algebrai
kifejezések szorzása egytagú kifejezéssel.
A tanult azonosságok ismerete és
alkalmazása a számítások
ésszerűsítésében, ellenőrzésében, algebrai
kifejezések átalakításában, egyenletek,
egyenlőtlenségek megoldása során.
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Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó követelmény

Egész- és törtegyütthatós elsőfokú
egyenletek és egyenlőtlenségek
megoldása mérlegelvvel, a megoldás
során az algebrai kifejezésekkel
kapcsolatosan tanultak alkalmazása.
Szöveges feladatok megoldása
következtetéssel, egyenlettel.
Becslés. A megoldás létezésének
eldöntése, ellenőrzés a szöveg alapján.

A mérlegelv tudatos alkalmazása.
Egyenlettel megoldható szöveges
feladatokban lévő probléma feltárása, az
adatok között a szükségesek és a
feleslegesek megkülönböztetése, a
szükséges adatok közötti kapcsolatok
megállapítása, a keresett adat (adatok)
meghatározása. A feladat megoldási
tervének egyenlet, egyenlőtlenség
formájában történő megfogalmazása, az
eredmény becslése, a megoldás
(megoldások) megkeresése, ellenőrzése,
az eredeti probléma tükrében történő
megvizsgálása.
A hatványozás azonosságainak ismerete,
értelmezése, bizonyítása, alkalmazása.
Algebrai törtkifejezések helyettesítési
értékének kiszámítása. Többtagú kifejezés
szorzattá alakítása kiemeléssel.

A 10 negatív egész kitevőjű hatványai, a
0 és 1 közé eső számok normálalakja.
Algebrai törtek értelmezési tartománya,
helyettesítési értékének kiszámítása.
Többtagú kifejezés szorzása többtagú
kifejezéssel.
Ismerkedés nem elsőfokú egyenletek
megoldásával.

Összefüggések, függvények, sorozatok
Általános fejlesztési feladatok
A matematikai fogalomalkotás képességének alakítása a függvénnyel kapcsolatos
ismeretrendszer
tudatosításával,
az
általános
összefüggések
felismertetésével,
megfogalmazásával és alkalmazásával. A tanultak eszközszerű alkalmazása a matematika
egyéb témaköreiben, illetve a fizika, kémia, technika stb. tanulása során.
Jellemzők
A függvény fogalmával kapcsolatos témakör fontosságát mutatja egyrészt a matematikában, a
természettudományokban és a gyakorlati életben elfoglalt helye, másrészt a problémamegoldó
gondolkodásban és a matematikai látásmódra nevelésben játszott szerepe.
A programunk alapján először találkozik ennyire elvont fogalomrendszerrel a tanuló. Ezért
csak az elmúlt évek alapozó munkájára építve, sok-sok konkrét példa elemzésével juthatunk
el az általánosításokig. A matematikát nehezen elsajátító tanulóknál ne ragaszkodjunk a
definíciók értelem nélküli megtanulásához. Fontosabb, hogy a tanuló a függvényről tanultakat
gyakorlati jellegű feladatokban, a fizika, kémia, földrajz tanulásakor alkalmazni tudja.
A racionális számokról tanultak átismétlésekor, illetve a folyamatos ismétlés során újra és újra
sorozatokkal is találkozzanak a tanulók.
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Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó követelmény

Összefüggések
Konkrét rendezési relációk,
ekvivalenciarelációk és egyéb
összefüggések vizsgálata a különféle
matematikai témákhoz kapcsolódva.

A tanult összefüggések felismerése,
alkalmazása konkrét feladatokban (például
„osztható”, „kisebb”, „valamivel osztva
ugyanazt a maradékot adja”,
„párhuzamos”, „egybevágó”).
Ismert alaphalmaz elemeinek rendezése,
rendszerezése adott vagy felismert reláció
figyelembevételével.

Függvények
Két halmaz közti hozzárendelések
(relációk) különböző megjelenítése
konkrét feladatok megoldásához
kapcsolódóan.
A függvény mint egyértelmű
hozzárendelés. Elnevezések: független
változó, függvényérték, értelmezési
tartomány, értékkészlet. A függvény
megadása az értelmezési tartomány, az
értékkészlet és a hozzárendelési szabály
megadásával történik. A hozzárendelési
szabály megadható képlettel,
formulával, utasítással; táblázattal,
grafikonnal. Szöveggel megadott
függvények vizsgálata.
A lineáris függvény fogalma, grafikus
ábrázolása, menetének vizsgálata. Az
egyenes arányosság és a konstans
függvény mint speciális lineáris
függvény.
Néhány nemlineáris függvény (például a
fordított arányosság és az abszolútértékfüggvény).

Táblázattal, grafikonnal adott tapasztalati
függvény értelmezése, menetének
vizsgálata. Táblázat kitöltése adott szabály
vagy grafikon alapján. Grafikonok
megrajzolása táblázat segítségével.
Táblázattal, grafikonnal vagy formulával
megadott lineáris függvény menetének
vizsgálata.
A függvénnyel kapcsolatos
fogalomrendszer ismerete. A
megfeleltetések közül a függvény
kiválasztása.
Táblázattal vagy formulával megadott
lineáris függvény grafikonjának
megrajzolása, értelmezése, menetének
vizsgálata.
A fordított arányosság mint függvény
fogalmának ismerete, grafikonjának
megrajzolása, értelmezése.
Szöveggel adott lineáris függvényhez,
fordított arányossághoz a szabály felírása,
táblázat kitöltése.
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Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó követelmény

Sorozatok
Konkrét sorozatok értelmezése,
vizsgálata a racionális számokról és az
algebrai kifejezésekről tanultak
gyakorlására.

Konkrét sorozat folytatása adott egyszerű
szabály alapján, a sorozat változásának
megfigyelése.
Néhány elemével adott sorozathoz
szabályok keresése, a sorozat többféle
folytatása a felismert szabályok alapján.
Egyenletek grafikus megoldása.
A függvénnyel kapcsolatos fogalmak
értelmezése, a definíciók szabatos
megfogalmazása.
Az abszolútérték-függvény ismerete.

Egyenletek és egyenlőtlenségek grafikus
megoldása.
Esetleg további nemlineáris függvények
ábrázolása (egészrész-,
törtrészfüggvény), vizsgálata.

Geometria, mérés
Általános fejlesztési feladatok
A matematikai látásmód és a képi problémamegoldó képesség fejlesztése a korábban felismert
fogalmak, összefüggések tudatosításával, általánosításával, elvontabb szintre emelésével. A
bizonyítási igény felkeltése. Olyan képességek (térszemlélet, finommanipulációs képesség)
alapozása, amelyekre nemcsak a matematika, hanem a szakmai tárgyak (például a műszaki
rajz) tanulásában is szükség lesz.
Jellemzők
.
A mérésekkel kapcsolatos ismereteket a számtan, algebra, illetve az összefüggések,
függvények, sorozatok témakörökhöz kapcsolódóan is gyakoroltassuk.
Ha az elmúlt tanévben a tengelyes tükrözésre, illetve a deltoidra nem fordítottunk kellő
óraszámot, akkor ezekre az anyagrészekre további órákat kell szánnunk.
A vektorokkal kapcsolatos ismeretrendszer szükséges egyes fizikában tanult fogalmak, illetve
matematikában a párhuzamos szárú szögpár fogalmának kialakításához. Ezért feltétlenül
javasoljuk, hogy már a 7. osztályban foglalkozzunk a vektorokkal és ehhez kapcsolódóan az
eltolással, esetleg úgy, hogy a kör kerületét, területét és a körhengert a 8. osztályban tanítjuk.
A geometria tanításával egy jelentős szemléletváltást is meg kell alapoznunk. Elsősorban a
gimnáziumi tagozatra járó, illetve a középiskolába készülő tanulóknak fokozatosan fel kell
ismerniük a következőket:
1. Különbséget kell tennünk a rajzolás és a meghatározott szabályok szerint elvégzett
szerkesztés között.
2. Mit jelent egy fogalmat definiálni? Mikor helyes egy definíció? Melyek az alapfogalmak,
melyek a definiált fogalmak?
3. Mi a tétel? Mi a különbség a definíció és a tétel között?
4. Mit jelent a bizonyítás? Mi a különbség a szemléletre támaszkodó sejtés és a logikailag
helyes következtetésekkel levezetett bizonyítás között? Mit kell bizonyítanunk és mit nem?

Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó követelmény
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Mérések, mértékegységek
A mérésekről, mértékegységekről tanultak
alkalmazása a matematika különböző
témaköreihez tartozó feladatokban. A korábban
és az újonnan (például a számok
normálalakjáról, a hasáb felszínéről és
térfogatának számításáról) tanultak öszszekapcsolása.

A hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az idő
mérésének, szabványos mértékegységeinek, a
köztük lévő kapcsolatoknak az ismerete,
alkalmazása egyszerű feladatokban.
A tanultak alkotó alkalmazása az új anyag
feldolgozása során, illetve a természettudományi
tantárgyakhoz kapcsolódó feladatokban is.

Síkidomok, testek
Alapfogalmak, alaptételek. Térelemek,
kölcsönös helyzetük, rendszerezés.
Síkidomok. A sokszög fogalma, tulajdonságai,
csoportosításuk. A sokszögek kerülete.
Szögmérés, szögfelezés, szögmásolás, a szögek
fajtái.

Az alapvető geometriai fogalmak, elnevezések,
jelölések ismerete. A térelemek kölcsönös
helyzetének felismerése konkrét vizsgálatokban.
Sokszögek csoportosítása adott szempontok
szerint.
Szögfelezés, szögmásolás.

A terület fogalma, tulajdonságai,
mértékegységei. A deltoid, a paralelogramma, a
háromszög, a trapéz területének kiszámítása
átdarabolással, kiegészítéssel, az általános
szabály megfogalmazása és alkalmazása. A
négyszög, tetszőleges sokszögek területének
kiszámítása háromszögekre bontással.
A kör kerülete, területe.
Egyenes körhenger fogalma, tulajdonságai,
hálója, felszíne, térfogata.
Testek építése a tanult síkidomok
felhasználásával.
A térfogat fogalma, mértékegységei.
Az egyenes hasáb származtatása, tulajdonságai,
hálózata, felszíne, térfogata.

A deltoid, a paralelogramma (négyzet, téglalap,
rombusz), a háromszög, a trapéz területének
kiszámítása az általános szabályok alkalmazásával.
A terület szabványos mértékegységeinek ismerete.
Az egyenes hasáb felismerése, felszínének,
térfogatának meghatározása. A térfogat szabványos
mértékegységeinek ismerete.
A deltoid, a paralelogramma, a háromszög, a trapéz
területképletének levezetése átdarabolással,
kiegészítéssel.
A szabályos sokszögek, illetve a tetszőleges
sokszögek területének kiszámítása háromszögekre
bontással.
Az egyenes hasáb értelmezése, tulajdonságainak
felsorolása, hálózatának felvázolása. A
térfogatszámítás alkalmazása a fizikában és a
kémiában.

Egybevágósági transzformációk
A geometriai transzformáció mint pont-pont
függvény értelmezése. Mozgások,
transzformációk vizsgálata a síkon (parkettán,
koordináta-rendszerben) és a térben. Az
egybevágósági transzformáció fogalma. A
korábban tanultak tudatosítása, rendszerezése,
elmélyítése.
A tengelyes tükrözésről tanultak felelevenítése,
kiegészítése. A tengelyes tükrözés mint a síkon
értelmezett egybevágósági transzformáció,
illetve mint egy tengely körüli 180°-os
elforgatás a térben.

Az egybevágó alakzatok felismerése.
A tengelyes tükrözés és a középpontos tükrözés
fogalmának és alaptulajdonságainak ismerete.
Háromszög, négyszög tengelyes tükrözéssel,
illetve középpontos tükrözéssel kapott képének
megszerkesztése.
Tengelyesen szimmetrikus alakzatok felismerése.
A geometriai transzformáció és az egybevágóság
fogalmának ismerete
Középpontosan szimmetrikus alakzatok
felismerése.
Az egybevágósági transzformációk alkalmazása
egyszerű szerkesztésekben, bizonyításokban.

Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó követelmény
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Merőleges szárú szögek.
A középpontos tükrözés fogalma,
alaptulajdonságai, kapcsolata az elforgatással. A
középpontos tükrözés mint egybevágósági
transzformáció. A középpontos tükrözés
megadása a középponttal; pont, szakasz, szög,
egyéb alakzatok középpontos tükrözése.
Középpontosan szimmetrikus alakzatok
vizsgálata.
Fordított állású szögek, csúcsszögek, 180°-ra
kiegészítő szögek, mellékszögek.
A szabályos sokszögek fogalma, különböző
szimmetriáik vizsgálata.

A párhuzamos szárú szögek és a merőleges szárú
szögek származtatása, felismerése ábrákon,
alakzatokon, az összefüggések alkalmazása
számításokban, bizonyításokban.

A sokszögekről tanultak kiegészítése
A háromszögről az előző években tanultak
rendszerezése. A háromszögek csoportosítása
adott szempontok szerint. Összefüggések a
háromszög külső és belső szögei között, a
háromszög oldalai között. A háromszög
magasságai. Háromszögek egybevágóságának
alapesetei.

A háromszög fogalma, a speciális háromszögek
tulajdonságainak felismerése, háromszögek
megszerkesztése a legegyszerűbb esetekben. A
háromszög belső szögei közti kapcsolat ismerete,
alkalmazása számításokban.
A háromszög külső és belső szögei közti
összefüggések ismerete, alkalmazásuk
szerkesztési, számításos és bizonyítási
feladatokban. A háromszögek egybevágósági
alapeseteinek ismerete. Háromszögek szerkesztése
a tanult egybevágósági esetek felhasználásával.

A négyszögekről, speciális négyszögekről az
előző években tanultak rendszerezése,
csoportosításuk adott szempontok szerint. A
négyszögek tulajdonságai. Négyszögek
szerkesztése.
A deltoidról tanultak felelevenítése, a
hiányosságok pótlása.
A paralelogramma értelmezése és a
meghatározásból következő egyéb
tulajdonságok. A középpontosan tükrös
négyszög, a paralelogramma. A
paralelogrammák osztályozása adott szempontok
szerint. Speciális paralelogrammák.
Paralelogrammák szerkesztése.

A négyszög fogalmának ismerete.
A deltoid fogalma, legfontosabb tulajdonságainak
felismerése.
A paralelogramma és a speciális paralelogrammák
(rombusz, téglalap, négyzet) fogalma,
legfontosabb tulajdonságaik felismerése.
A trapéz és a speciális trapézok fogalma,
legfontosabb tulajdonságaik felismerése.
A négyszögek, speciális négyszögek fogalmának,
tulajdonságainak biztos ismerete, e fogalmak közti
kapcsolatok felismerése.
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Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó követelmény

A trapéz meghatározása és a meghatározásból
következő tulajdonságok. Speciális trapézok.
Trapéz szerkesztése.
A tengelyes tükrözés, az eltolás, az elforgatás és
a középpontos tükrözés tulajdonságainak
alkalmazása egyszerű szerkesztési, számolási és
bizonyítási feladatokban.
Eltolás, elforgatás, középpontos tükrözés
helyettesítése két tengelyes tükrözéssel.
Összefüggés a háromszög szögei és oldalai
között.

A deltoid, húrtrapéz, paralelogramma, speciális
paralelogrammák szimmetriaviszonyainak
meglátása, alkalmazásuk számításokban,
szerkesztésekben.
A négyszög belső szögei összegének
meghatározása.
A deltoid, a trapéz és a paralelogramma belső
szögei közti kapcsolat ismerete, alkalmazása
számításokban, szerkesztésekben.
Négyszög, speciális négyszögek szerkesztése a
háromszögszerkesztés, illetve a speciális
négyszögek tulajdonságainak felhasználásával.
A szerkesztési feladatok megoldásmenetének
megismerése. Törekvés a felismert összefüggések
bizonyítására.

Valószínűség, statisztika
Általános fejlesztési feladatok
A matematikai látásmód fejlesztése. A mindennapi véletlen jelenségek értelmezése.
Jellemzők
Ténylegesen végeztessünk valószínűségi kísérleteket (játékokat). Értelmeztessük különböző
statisztikai kiadványok táblázatait, grafikonjait.
Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó követelmény

Egyszerű valószínűségi kísérletek
végzése, a kimenetel becslése,
megfigyelése, lejegyzése. A becslés és a
valóságos kimenetel összehasonlítása. A
relatív gyakoriság meghatározása. A
valószínűség kiszámítása. A kiszámított
valószínűség és a relatív gyakoriság
összehasonlítása. A valószínűségi
kísérletekben, illetve a mindennapi
életben megfigyelt események
kimeneteleinek statisztikai feldolgozása.

Statisztikai adatokat tartalmazó
táblázatokról, grafikonokról adatok
leolvasása, összefüggések megfigyelése,
értelmezése. A gyakoriság fogalma.
Egyszerű kísérletekben a valószínűség
becslése, a kimenetelek lejegyzése, a
relatív gyakoriság kiszámítása.
Statisztikai adatok gyűjtése, rendezése,
rendszerezése, elemzése, értelmezése,
ábrázolása grafikonnal, diagrammal.
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Matematika 8. évfolyam
Heti óraszám 4 óra, évi 148 óra.
A kötelező órakeretből: 3 óra/hét. Javasolt óraszám a kiegészítő órakeretből: 1 óra/hét.
Legalább a kiegészítő órát differenciált csoportbontásban célszerű megszervezni úgy, hogy egy
órát az órarendben is rögzített felzárkóztató gyakorlásra, a másik órát középiskolai
előkészítésre, illetve szakkörre biztosítsunk (a tanulók igényeinek megfelelően).
Otthoni munkára javasolt idő: 20 perc/nap.
Javasolt taneszközök
Zsebszámológép (négyzetgyökvonásra is alkalmas)
Taneszközök
Taneszközök, segédeszközök: az integrált tanulók is ugyanazokkal a taneszközökkel
dolgozhatnak, mint a többiek, de szükség esetén fontos a legoptimálisabb taneszközök
megkeresése. Ha szükséges, más, eltérő taneszközt is be kell szerezni, viszont fontos, hogy
ezeket ismerje meg a többi tanuló is és alkalmanként ők is használják.
Fontosnak tartjuk a tevékenykedő, fölfedező tanulásra építő ismeretszerzést, melyhez
elengedhetetlen, hogy kellő mennyiségű, és minőségű eszköz álljon a tanulók rendelkezésére.
A továbbhaladás feltétele:
A minimumszint teljesítése.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 8. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
Óraterv és a tananyag tartalma:
Gondolkodási módszerek
Számtan, algebra
Összefüggések, függvények, sorozatok
Geometria, mérés
Valószínűség, statisztika

6 óra
50 óra
25 óra
60 óra
7 óra

Gondolkodási módszerek
Általános fejlesztési feladatok
A matematika további tanulásához, illetve más tantárgyakban és a mindennapi életben való
eszközszerű alkalmazásához szükséges gondolkodási képességek és beállítódás kialakítása.
A gimnáziumba készülő tanulók a 8. évfolyam végére váljanak képessé az induktív és a
deduktív ismeretszerzésre egyaránt. A konkrét példákban megfigyelteket legyenek képesek
általánosítani, a megismert fogalmakat tudják definiálni, az összefüggéseket tételként
megfogalmazni, ismerjék a különbséget a sejtés és a bizonyítás között. Ugyanakkor az elvont
összefüggéseket, szabályokat legyenek képesek értelmezni, bizonyítani, konkrét példákban
alkotó módon alkalmazni.
Jellemzők
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Az e témakörhöz tartozó ismereteket nagyrészt eszközszerűen, a matematika minden
témaköréhez kapcsolódóan alkalmazzuk a fogalmak közti összefüggések feltárásakor. Ezért a
fenti óraszám nem teljes.
A témakörhöz tartozó, a halmazműveletekkel, majd a kombinatorikával kapcsolatos ismeretek
tudatosítását, rendszerezését önálló témaként is feldolgozhatjuk. Jobb csoportban konkrét
feladatok megoldására támaszkodva eljuthatunk az általánosításig, esetleg a jelölések
bevezetéséig is. Ám ha a helyi tanterv csak heti 3 órát biztosít a matematika számára, akkor
ettől az elvontabb szintű feldolgozástól el kell tekintenünk.
A középiskolába készülő tanulóktól fokozatosan várjuk el a definíciók, tételek szabatos
megfogalmazását, a gondolatmenetek logikai rendezését, a szaknyelv helyes használatát.
Ugyanakkor minimumszinten is célszerű megkövetelnünk az egyszerűbb szövegek értelmezését
és a nyelv logikai elemeinek ismeretét. Ezen követelmények teljesítése nélkül a tanuló nem
válhat képessé az önálló tanulásra.
Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó követelmény

A „minden”, „van olyan”, „és”, „vagy”,
„ha ..., akkor ...”, „pontosan akkor ...,
ha ...”, „akkor és csak akkor ..., ha ...”
kifejezések helyes használata,
átfogalmazása más, egyező jelentésű
formára, az ilyen kijelentések tagadása.
Ismert halmazok egymáshoz való
viszonyának vizsgálata. Részhalmazok
képzése adott szempontok szerint.

Ismert elemeket tartalmazó halmaz
elemeinek csoportosítása, rendezése,
rendszerezése adott szempontok szerint.
A bővülő tartalomnak megfelelő egyszerű
matematikai szövegek értelmezése. A
„nem”, a logikai „és”, a logikai „vagy”, a
„ha ..., akkor ...”, valamint a „minden”,
a „van olyan” kifejezések alkalmazása.
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Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása
„nem” és a halmaz komplementere, az „és” és a
halmazok metszete, a „vagy” és a halmazok
uniója közti kapcsolat tudatosítása, e
halmazműveletek értelmezése.
A tanult halmazalgebrai és logikai alapok
eszközszerű alkalmazása az ismeretek
rendszerezésében, állítások igazságának
eldöntésében, sejtések megfogalmazásában, a
fogalmak közti kapcsolatok feltárásában,
összefüggések bizonyításában.
A bővülő tartalomnak megfelelő matematikai
szövegek: definíciók, tételek, magyarázatok
értelmezése. Egyszerű és összetettebb
szöveges feladatok megoldása a matematika
minden témaköréhez kapcsolódóan.
Szövegalkotás.
Változatos kombinatorikai feladatok
megoldása különböző módszerekkel:
a lehetőségek számának táblázatba foglalása;
az adatok közötti összefüggés megállapítása,
megjelenítése;
a felismert összefüggésre általánosítható
magyarázat keresése.
Kombinatorikai gondolatmenetek eszközszerű
alkalmazása konkrét feladatokban a
matematika minden témakörében.
Néhány matematikatörténeti érdekesség
megismerése, nagy magyar matematikusok
munkássága.
Középiskolába készülők számára javasolt
anyagrészek
A halmazműveletekről tanultak általánosítása,
a jelölések bevezetése.
Megfordítható és meg nem fordítható állítások
keresése a matematika különböző
témaköreiben.
A kombinatorika rendszerezettebb, mélyebb
feldolgozása.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó követelmény
Szöveges feladatok megoldása a matematika
minden témakörében.
Ismert alaphalmaz elemeiről annak eldöntése,
hogy igazzá tesznek-e egy nyitott mondatot
vagy sem. Az „alaphalmaz”, „nyitott mondat”,
„igazsághalmaz” kifejezések ismerete.
A „pontosan akkor ..., ha ...”, „akkor és csak
akkor ..., ha ...” kifejezések helyes használata. A
„minden”, „van olyan” típusú állítások
átfogalmazása, igazolása vagy megcáfolása.
Állítások igazságának eldöntése.
Matematikai szövegek elemzése, értelmezése,
lefordítása a matematika nyelvére. Összetettebb
szöveges feladatok megoldása. Szövegalkotás.
A szaknyelv helyes használata. A felismert,
illetve elsajátított fogalmak, tulajdonságok,
összefüggések, bizonyítások gondolatmenetének
szóbeli megfogalmazása.
A logikai és a halmazműveletek, a helyes
következtetési sémák egyre tudatosabb
alkalmazása a fogalmak közti kapcsolatok
feltárásában, megjelenítésében, a definíciók és
tételek megfogalmazásában, a bizonyítások
gondolatmenetének felépítésében.
Kombinatorikus feladatok megoldása során a
lehetőségek táblázatba foglalása, elemzése, az
összefüggések megállapítása, megjelenítése, az
összes eset rendszerezett felsorolása.
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Számtan, algebra
Általános fejlesztési feladatok
A számokkal, illetve algebrai kifejezésekkel kapcsolatos ismeretek és eljárások (beleértve a
zsebszámológép használatát is) kiegészítése és begyakorlása. A tanultak eszközszerű
alkalmazásának képessége és igénye a matematika egyéb témaköreiben és a fizika, kémia,
technika stb. tanulása során, illetve a mindennapi életben. Az esetleges hiányosságok pótlása.
Az induktív és a deduktív fogalomalkotó és problémamegoldó képesség alakítása.
Jellemzők
Javasoljuk, hogy ebben az évben is részletesen foglalkozzunk a számok normálalakjával, a
százalékszámítással és a szöveges feladatokkal. Amennyiben a szükséges alapok nem
megfelelőek, akkor a hiányosságok pótlására több órát kell fordítanunk (például a
halmazműveletekkel vagy az egyenletekkel való foglalkozások rovására), illetve gondosabban
kell beépítenünk ezeket az ismereteket a folyamatos ismétlésbe. A taneszközök bő teret
biztosítanak a tananyag ilyen felépítésére is.
Legkésőbb a 8. osztályban gyakoroltassuk be a zsebszámológépek használatát.
Ha elegendő időnk van rá, akkor a kerettanterv előírásain túllépve célszerű értelmeznünk
legalább a 10 nem pozitív egész kitevőjű hatványait is. Ez nem jelent gondot a tanulóknak, és
később kamatosan megtérül a megtanítására felhasznált néhány óra. Ugyanis a fizika és a kémia
tanulása során szükség van erre az ismeretre, továbbá ennek birtokában sikeresebben
használhatja a tanuló a zsebszámológépet.
Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó követelmény

Számok és műveletek
A racionális számokról tanultak
rendszerezése: a racionális számok
felírhatók két egész szám
hányadosaként, ha a nevező nem zérus,
a racionális szám felírható véges
tizedestört vagy végtelen szakaszos
tizedestört alakban.

A racionális számok olvasása, felírásuk
különböző alakban, nagyság szerinti öszszehasonlításuk, nagyságrendjük
megállapítása, adott pontosságú közelítő
értékük megadása. A racionális számok
(közelítő) helyének meghatározása a
számegyenesen.
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Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó követelmény

Műveletek értelmezése. Műveletek
tetszőleges alakban adott racionális
számokkal. Műveleti azonosságok
rendszerezése, alkalmazásuk a számítások
egyszerűsítésében. Műveleti sorrend,
zárójelek használata, a számítások
megtervezése. Számolás kerekített
értékekkel (az eredmény előzetes
becslése). A zsebszámológép
használatának begyakorlása.
Hatványozás, számolás hatványokkal,
ismerkedés a 10 egész kitevőjű
hatványaival.

A négy alapművelet biztos elvégzése
(írásban vagy zsebszámológéppel)
bármilyen alakú racionális számmal. Az
eredmények előzetes becslése.
A pozitív egész kitevőjű hatvány
értelmezése, meghatározása.
A racionális szám fogalmának értelmezése,
annak megértése, hogy a számegyenes nem
mindegyik pontjához tartozik racionális
szám.
A hatvány fogalmának és a hatványokkal
végzett műveleti azonosságoknak az
ismerete, értelmezésük, bizonyításuk,
alkalmazásuk egyszerűbb esetekben.
1-nél nagyobb számok normálalakjának
értelmezése, felírása.
A négyzetgyök fogalmának ismerete;
számok négyzetének, 1 és 100 közé eső
szám négyzetgyökének meghatározása
zsebszámológép segítségével.
Egyenes és fordított arányosság felismerése,
egyszerű feladatok megoldása
következtetéssel. A százalékérték, az alap és
a százalékláb kiszámítása a másik kettő
ismeretében.
Számok osztóinak, többszöröseinek, két
szám közös osztójának és közös
többszörösének meghatározása egyszerűbb
esetekben.
Egyszerű szöveges feladatok megoldása a
tanult témakörökkel kapcsolatosan.
Számok normálalakjának értelmezése,
felírása, alkalmazása számításokban.
Maximális begyakorlottság összetett
feladatokban a racionális számokkal végzett
számítások megtervezésében, az
eredmények előzetes becslésében, a
műveletek végrehajtásában, beleértve a
hatványozást és a négyzetgyökvonást is. A
tanult azonosságok célszerű alkalmazása a
számítások egyszerűsítésében.

Az 1-nél nagyobb számok normálalakja,
ismerkedés a 0 és 1 közé eső számok
normálalakjával, illetve a normálalakban
adott számokkal (a zsebszámológép
alkalmazásával is) végzett műveletekkel.
Számok négyzetének meghatározása, a
négyzetgyök fogalma, meghatározása,
zsebszámológép, esetleg táblázat
alkalmazásával.
Ismerkedés a valós számokkal:
a valós számok „befedik” a számegyenest,
a valós számok a racionális és az
irracionális számok,
az irracionális számok végtelen, nem
szakaszos tizedestört alakban írhatók fel.
Arány, arányos osztás, egyenes és
fordított arányossági feladatok, aránypár,
mennyiségek törtrésze, százalékszámítás
(a korábban tanultak felelevenítése,
rendszerezése, begyakorlása, új anyagban
történő alkalmazása).
Az oszthatósággal kapcsolatosan korábban
tanultak rendszerezése.
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Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó követelmény
Az arány fogalmának ismerete. Arányos
osztással, egyenes és fordított arányossággal
kapcsolatos összetettebb feladatok
megoldása. Az aránypár fogalmának
ismerete, az aránypár ismeretlen tagjának
kiszámítása. Összetettebb százalékszámítási
feladatok értelmezése, megoldása.
Számok osztóinak, többszöröseinek, két
szám közös osztójának és közös
többszörösének meghatározása az
oszthatósági szabályok és a számok
prímtényezőkre bontásának alkalmazásával.

Algebrai kifejezések, egyenletek,
egyenlőtlenségek
Algebrai egész kifejezések értelmezése,
helyettesítési értékének kiszámítása.
Egynemű kifejezések, összevonásuk.
Egytagú, illetve többtagú algebrai
kifejezések szorzása egytagú kifejezéssel.
Többtagú kifejezés szorzattá alakítása
kiemeléssel.
Az egyenlet, egyenlőtlenség, azonosság,
azonos egyenlőtlenség, alaphalmaz,
megoldáshalmaz fogalma. Egész- és
törtegyütthatós elsőfokú egyenletek és
egyenlőtlenségek megoldása
mérlegelvvel, a megoldás során az azonos
és ekvivalens egyenletre vezető
átalakítások alkalmazása.
Szöveges feladatok megoldása
következtetéssel, egyenlettel
(„típusfeladatok” is). Becslés. A megoldás
létezésének eldöntése, ellenőrzés a szöveg
alapján.

Egyszerű algebrai egész kifejezések
értelmezése, helyettesítési értékének
kiszámítása, egynemű kifejezések
összevonása, algebrai kifejezések szorzása
számmal; alkalmazásuk a matematika egyéb
témaköreiben (például a felszínszámítási
képletek felírásában), illetve a fizikában és a
kémiában, a legegyszerűbb esetekben.
Egyszerű elsőfokú egyenletek,
egyenlőtlenségek megoldása, a megoldás
ellenőrzése. Egyszerű egyenlettel megoldható szöveges feladatok értelmezése, az adatok
közti kapcsolatok önálló felírása egyenlettel,
az egyenlet megoldása, a megoldás
ellenőrzése a szöveg alapján.
Egytagú, illetve többtagú algebrai
kifejezések szorzása egytagú kifejezéssel.
Többtagú kifejezés szorzattá alakítása
kiemeléssel. A tanult azonosságok ismerete
és alkalmazása a számítások észszerűsítésében, ellenőrzésében, algebrai
kifejezések átalakításában, az egyenletek,
egyenlőtlenségek megoldása során. A
mérlegelv tudatos alkalmazása. Az
egyenlőtlenség megoldásának ellenőrzése a
komponensek változtatásáról tanultak
alkalmazásával.
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gondolkodási módszerek alapozása
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Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó követelmény
Egyenlettel megoldható szöveges
feladatokban lévő probléma feltárása, az
adatok között a szükségesek és a
feleslegesek megkülönböztetése, a
szükséges adatok közötti kapcsolatok
megállapítása, a keresett adat (adatok)
meghatározása. A feladat megoldási
tervének egyenlet, egyenlőtlenség
formájában történő megfogalmazása, az
eredmény becslése, a megoldás
(megoldások) megkeresése, ellenőrzése, az
eredeti probléma tükrében történő
megvizsgálása.

Összefüggések, függvények, sorozatok
Általános fejlesztési feladatok
Az induktív és a deduktív fogalomalkotás képességének alakítása a fogalmak közti kapcsolatok
tudatosításával, az általános összefüggések felismertetésével, megfogalmazásával és
alkalmazásával. A tanultak eszközszerű alkalmazása a matematika egyéb témaköreiben és a
fizika, kémia, technika stb. tanulása során, illetve tapasztalati függvények esetében a
mindennapi életben. A problémaérzékenység, ötletgazdagság fejlesztése különböző
megoldások keresésével.
Jellemzők
-10 óra.
Fontos az elmúlt években tanultak rendszerezése, gyakorlása, alkotó alkalmazása az új
ismeretek szerzésében (például a számok négyzetének és négyzetgyökének értelmezésében,
statisztikai vizsgálatokban). Fontos, hogy a tanulók a függvényről tanultakat gyakorlati jellegű
feladatokban, a fizika, kémia, földrajz tanulásakor alkalmazni tudják.
A sorozatokról tanultakat önálló anyagként tekintjük át és egészítjük ki. Ez a témakör is
alkalmas a problémaérzékenységnek, a magasabb szintű matematikai ismeretszerző és
problémamegoldó gondolkodás képességének fejlesztésére.
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gondolkodási módszerek alapozása
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Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó követelmény

Összefüggések
Konkrét rendezési relációk,
ekvivalenciarelációk és egyéb
összefüggések vizsgálata a különféle
matematikai témákhoz kapcsolódva.

A tanult összefüggések felismerése,
alkalmazása konkrét feladatokban
(például: „osztható”, „kisebb”,
„ugyanabba a részhalmazba tartozik”,
„párhuzamos”, „tükörképei egymásnak”,
„egybevágó”, „hasonló”).
Ismert alaphalmaz elemeinek rendezése,
rendszerezése, csoportosítása adott vagy
felismert reláció alapján.

Függvények
A függvényekről tanultak rendszerezése.
Két halmaz közti hozzárendelések (relációk)
különböző megjelenítése konkrét feladatok
megoldásához kapcsolódóan. A függvény
mint egy adott halmazon értelmezett
egyértelmű hozzárendelés. Tapasztalati
függvények megadása táblázattal,
grafikonnal. Kapcsolat a görbe alakja és a
függvény által leírt jelenség,
törvényszerűség között. Szöveggel
megadott függvények vizsgálata.
A lineáris függvény fogalma, grafikus
ábrázolása, menetének vizsgálata. Az
egyenes arányosság és a konstans függvény
mint speciális lineáris függvény.

A derékszögű koordináta-rendszer biztos
ismerete.
Táblázattal, grafikonnal adott tapasztalati
függvény értelmezése, menetének
vizsgálata. Táblázat kitöltése adott
szabály, grafikon alapján. Grafikonok
megrajzolása táblázat segítségével.
Táblázattal, formulával adott lineáris
függvény grafikonjának megrajzolása.
A függvénnyel kapcsolatos
fogalomrendszer ismerete, alkalmazása a
többi témakör rendszerezésekor. A
megfeleltetések közül a
függvénykapcsolat kiválasztása.
Táblázattal, szöveggel, formulával adott
lineáris függvény értelmezése,
grafikonjának megrajzolása, menetének
vizsgálata, a tanultak alkalmazása a
matematika más témaköreiben, illetve
egyéb tantárgyakban.

612

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó
követelmény

Néhány nemlineáris függvény (például a
fordított arányosság, az abszolútértékfüggvény, a másodfokú függvény, a
négyzetgyökfüggvény) vizsgálata.
A lineáris függvény és az elsőfokú egyenlet
kapcsolata. Egyenletek, egyenlőtlenségek
grafikus megoldása.

A fordított arányosság mint függvény,
az abszolútérték-függvény, a másodfokú
függvény, a négyzetgyökfüggvény
ismerete, értelmezése, grafikonjuk
megrajzolása.
Szöveggel adott lineáris függvényhez,
fordított arányossághoz a szabály
felírása, táblázat kitöltése.

Sorozatok
Konkrét sorozatok értelmezése, vizsgálata a
racionális számokról és az algebrai
kifejezésekről tanultak gyakorlására,
szabályok keresése.
A sorozat mint függvény.
A számtani sorozat értelmezése, folytatása,
tulajdonságainak vizsgálata, a
különbségsorozat fogalma, a számtani
sorozat n-edik eleme.
A mértani sorozat értelmezése, folytatása,
tulajdonságainak vizsgálata, a
hányadossorozat fogalma, a mértani sorozat
n-edik eleme.

Konkrét sorozat folytatása adott
egyszerű szabály alapján, a sorozat
változásának megfigyelése.
Néhány elemével adott sorozathoz
szabályok keresése, a sorozat többféle
folytatása adott vagy felismert szabályok
alapján.
A számtani és a mértani sorozat
értelmezése, képzési szabályuk
felismerése, tulajdonságaik vizsgálata, a
sorozatok
n-edik elemének meghatározása konkrét
n esetén.

Geometria, mérés
Általános fejlesztési feladatok
A matematikai látásmód, a képi fogalomalkotó és problémamegoldó képesség fejlesztése a
bővülő tartalomnak és a magasabb absztrakciós szintű tevékenységnek megfelelően.
A bizonyítási igény felkeltése, a matematikai ismeretszerzéssel kapcsolatos szemlélet
megváltozása.
Gyakorlottság a körző és a vonalzó használatában.
Jellemzők
Otthoni munkára javasolt idő: 20 óra.
A mérésekkel kapcsolatos ismereteket a számtan, algebra, illetve az összefüggések,
függvények, sorozatok témakörökhöz kapcsolódóan is gyakoroltathatjuk.
A 7. osztályban megalapozott szemléletváltás 8. osztályban teljessé válik: a fogalmakat korábbi
ismeretekre építve definiáljuk, az összefüggéseket tételként fogalmazzuk meg,
és logikailag helyes következtetésekkel bizonyítjuk, a számításos feladatoknál nem mérjük,
hanem felismert összefüggések alapján kiszámítjuk az adatokat, az alakzatokat nem
megrajzoljuk, hanem megszerkesztjük. Elsősorban a gimnáziumi tagozatra járó, illetve a
középiskolába készülő tanulóknak kell magukévá tenniük ezt az új szemléletet.
A mintatanterv élt azzal a lehetőséggel, hogy bizonyos anyagrészeket évfolyamok között
felcseréljen a következők miatt:
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1. Az alsó tagozatos tananyag és követelményrendszer folytatásaként javasoljuk, hogy
7. osztályban az egybevágósági transzformációk teljes rendszerével foglalkozzunk, majd az
ott szerzett tapasztalatokat 8. osztályban mélyítsük el.
2. A kerettanterv ajánlásaival ellentétben javasoljuk a hasonlósággal kapcsolatos ismeretek
feldolgozását a középpontos hasonlóság értelmezése előtt. Ez a tárgyalásmód kapcsolódik
szervesen az alsó tagozatban, illetve a földrajzban, technikában korábban tanultakhoz.
3. A fentiek ellensúlyozására javasoljuk, hogy a kör kerületével, területével és a körhengerrel a
8. osztályban foglalkozzunk.
A tankönyvekben viszont „átfedésekkel” biztosítjuk, hogy a kerettanterv szerinti
felépítés alapján is feldolgozható legyen a tananyag.
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Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása
Mérések, mértékegységek
A mérésekről, mértékegységekről tanultak
alkalmazása a matematika különböző
témaköreihez tartozó feladatokban.

Síkidomok, felületek, testek
Alapfogalmak, alaptételek, elnevezések,
jelölések. Térelemek, kölcsönös
helyzetük.
A vektor fogalma. Vektorok ellentettje,
összeadása, kivonása.
Vektorok szorzása egy számmal
(ismerkedés).
Síkidomok. A sokszögekről tanultak
összegzése, kiegészítése. A sokszögek
kerülete. A szabályos sokszögek fogalma,
tulajdonságai.
Szögmérés, a szögekkel kapcsolatos
szerkesztések, a szögek fajtái. Az
elfordulás mérése irányított szöggel,
forgásszögek. Szögpárok. Egyenes és sík,
ill. két sík által bezárt szög értelmezése.
Ponthalmazok távolsága, adott
tulajdonságú ponthalmazok felismertetése,
alkalmazásuk szerkesztésekben,
összefüggések feltárásában,
bizonyításokban.
A háromszögről az előző években tanultak
rendszerezése, kiegészítése. A
háromszögek csoportosítása adott
szempontok szerint. Összefüggések a
háromszög külső és belső szögei között, a
háromszög oldalai között. Háromszögek
egybevágóságának alapesetei.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó követelmény
A hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az
idő mérésének, szabványos
mértékegységeinek, a köztük lévő
kapcsolatoknak az ismerete, alkalmazásuk
egyszerű feladatokban.
A mérésekről, mértékegységekről tanultak
alkotó alkalmazása a matematika különböző
témaköreiben, illetve a természettudományi
tantárgyakban is. A számok
normálalakjáról, a négyzetre emelésről és
négyzetgyökvonásról tanultak alkalmazása.
Az alapvető geometriai fogalmak,
elnevezések, jelölések és szerkesztési
eljárások ismerete. A térelemek kölcsönös
helyzetének felismerése.
Sokszögek csoportosítása adott szempontok
szerint. A sokszög kerületének kiszámítása.
Szög mérése szögmérővel, a fok ismerete. A
szögek fajtáinak felismerése.
A szakaszfelező merőleges és a szögfelező
tulajdonságainak ismerete,
megszerkesztésük. A háromszög
legfontosabb tulajdonságainak ismerete,
alkalmazása. Háromszögek szerkesztése
alapesetekben.
A szögpárok származtatása, felismerése
ábrákon, alakzatokon, az összefüggések
alkalmazása számításokban és
bizonyításokban.
Az elfordulás mérése, az irányított szög és a
forgásszög fogalmának ismerete.
A vektor fogalmának ismerete. A vektorok
ellentettjének, összegének, különbségének,
valahányszorosának megszerkesztése
konkrét feladatokban. A tanultak
alkalmazása a fizikában.
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Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó követelmény

Az egybevágóság feltételeinek, illetve
ponthalmazok tulajdonságainak
felhasználása háromszögek
szerkesztésében.
A háromszög nevezetes egyenesei, pontjai
és körei, az összefüggések felismertetése
és bizonyítása: a háromszög oldalfelező
merőlegesei, a köré írt kör; szögfelező
egyenesei, a beírt köre;
magasságegyenesei, magasságpontja;
középvonalai; súlyvonalai, súlypontja.
Pitagorasz tétele, igazolása átdarabolással,
a tétel megfordítása, alkalmazása
számításos feladatokban. A
négyzettáblázat vagy a zsebszámológép
használata.
A négyszögekről, speciális négyszögekről
az előző években tanultak rendszerezése.
A speciális négyszögek értelmezése,
tulajdonságaik vizsgálata, a fogalmak
közti kapcsolatok áttekintése. Négyszögek
szerkesztése. A négyszögek, speciálisan a
trapézok, deltoidok, paralelogrammák
belső szögei közti összefüggések
felismertetése, alkalmazásuk
számításokban, szerkesztésekben.
A terület fogalma, tulajdonságai,
mértékegységei. A háromszög és a
speciális négyszögek területképleteinek
alkalmazása. Tetszőleges sokszögek
területének kiszámítása háromszögekre
bontással.
A körről tanultak kiegészítése, a kör
kerülete, területe.
A térfogat fogalma, mértékegységei.

A Pitagorasz-tétel ismerete, felhasználása
egyszerű feladatokban.
A terület szabványos mértékegységeinek
ismerete. A háromszög, a speciális
négyszögek területének kiszámítása az
általános szabályok alkalmazásával. A kör
kerületének és területének kiszámítása.
A térfogat mértékegységeinek ismerete.
A háromszög nevezetes egyeneseinek,
pontjainak megszerkesztése, adott
háromszög köré írt körének és beírt körének
megszerkesztése.
A Pitagorasz-tétel ismerete, bizonyítása,
felhasználása például vektorok összegének,
sokszögek területének, testek felszínének
meghatározásában, olyan feladatokban,
amelyekben a hiányzó adat Pitagorasz
tételével kiszámítható.
A deltoid, a paralelogramma, a háromszög,
a trapéz területképletének levezetése
átdarabolással, kiegészítéssel.
Tetszőleges sokszögek területének
kiszámítása háromszögekre bontással. A
terület mértékegységeinek átváltása. A
területszámítás alkalmazása
sokszöglapokkal határolt testek felszínének
kiszámításában, illetve a fizikában és a
gyakorlati életben.
A körről tanultak ismerete, a kör
kerületének, adott középponti szöghöz
tartozó körív hosszának, a körlap, a
körgyűrű és a körcikk területének
kiszámítása.
A térfogat szabványos mértékegységeinek
átváltása. Az űrtartalom és a térfogat
mértékegységei közti kapcsolat ismerete,
alkalmazása. A térfogatszámítás
alkalmazása a fizikában és a kémiában
(például a tömeg, sűrűség és térfogat közti
összefüggés vizsgálatában).
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Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó követelmény

Az egyenes hasáb és az egyenes
körhenger származtatása, tulajdonságaik,
hálójuk, felszínük, térfogatuk.
Hengerszerű testek. Ismerkedés a gúlával,
a gúla származtatása, hálója, felszíne.

Az egyenes hasáb (a kocka, a téglatest), a
körhenger és a gúla felismerése. Az egyenes
hasáb felszínének, térfogatának
meghatározása.
Az egyenes hasáb, egyenes körhenger, gúla
származtatása, tulajdonságaik felsorolása,
hálójuk felvázolása, felszínük kiszámítása.
Az egyenes körhenger térfogatának
meghatározása.

Geometriai transzformációk
A geometriai transzformáció mint pontpont függvény értelmezése. Mozgások,
transzformációk vizsgálata a síkon és a
térben.
Az egybevágósági transzformáció
fogalmának felelevenítése, a tanult
egybevágósági transzformációk
rendszerezése. Szimmetriák értelmezése,
vizsgálata, alkalmazásuk háromszögek,
speciális négyszögek, szabályos
sokszögek vizsgálatában.
A hasonlóság fogalma, a hasonlóság
arányának értelmezése; nagyítás,
kicsinyítés adott arány szerint. A
hasonlóság alkalmazása gyakorlati jellegű
feladatokban. A hasonlóság mint
geometriai transzformáció. A síkidomok,
sokszögek hasonlóságának feltételei. Az
egybevágóság mint a hasonlóság speciális
esete.
Háromszögek hasonlóságának alapesetei,
hasonló háromszögek szerkesztése. A
háromszögek hasonlóságán alapuló
számítási, szerkesztési és bizonyítási
feladatok. A párhuzamos szelők tételének
előkészítése.

Az egybevágó, illetve a hasonló alakzatok
felismerése.
Az eltolás, a tengelyes tükrözés és a
középpontos tükrözés fogalmának és
alaptulajdonságainak ismerete. Egyszerű
alakzat tengelyes tükrözéssel, eltolással,
illetve középpontos tükrözéssel kapott
képének megszerkesztése. Tengelyesen
szimmetrikus alakzatok felismerése.
A hasonlóságról tanultak alkalmazása
alaprajzok, térképek, nézeti rajzok
értelmezésében. Szakasz egyenlő részekre
osztásának megszerkesztése.
A geometriai transzformáció, az
egybevágóság, a hasonlóság és a
középpontos hasonlóság mint geometriai
transzformáció fogalmának ismerete.
Az elforgatás fogalmának és
alaptulajdonságainak ismerete. Egyszerű
alakzat elforgatással kapott képének
megszerkesztése. A forgásszimmetrikus
alakzatok felismerése, annak megállapítása,
hogy egy forgásszimmetrikus alakzat milyen
forgatásokkal hozható fedésbe önmagával.
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Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó követelmény

A középpontos hasonlóság mint
geometriai transzformáció.
A vektorok skalárral való szorzásának
előkészítése. A középpontos hasonlóság
segítségével megoldható számítási,
szerkesztési feladatok.

A hasonlóság feltételeinek, tulajdonságainak
ismerete, alkalmazása kicsinyített vagy
nagyított kép adott arány szerinti
megrajzolásában, a hiányzó adatok
kiszámításában (gyakorlati jellegű
feladatokban is).
A háromszögek hasonlósága alapeseteinek
ismerete. A háromszögek hasonlóságán
alapuló számítási és szerkesztési feladatok
megoldása.
Középpontosan hasonló sokszögek
szerkesztése adott arány szerint. Az
euklideszi szerkesztés eljárásainak és a
szerkesztési feladatok megoldásmenetének
ismerete. Vázlatkészítés, a szerkesztés
menetének leírása, a szerkesztés
helyességének igazolása. A felismert
összefüggések bizonyítása.
A Pitagorasz-tétel alkalmazása összetettebb
sík- és térgeometriai feladatokban.

Valószínűség, statisztika
Általános fejlesztési feladatok
Az elmúlt években szerzett tapasztalatok rendszerezése, tudatos szintre emelése.
A matematikai látásmód fejlesztése. A matematika gyakorlati alkalmazhatóságának
felismertetése.
Jellemzők
Otthoni munkára javasolt idő: 5 óra.
A valószínűségi kísérletekkel, számításokkal és a statisztikai vizsgálatokkal a tankönyv és a
órák megszervezését ezen anyagrészek feldolgozására.
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Tananyag, tevékenység,
gondolkodási módszerek alapozása

Minimumkövetelmény
Minimumszintet meghaladó követelmény

Egyszerű valószínűségi kísérletek végzése,
a kimenetel becslése, megfigyelése,
lejegyzése, táblázatba rendezése. A becslés
és a valóságos kimenetel összehasonlítása.
A relatív gyakoriság fogalma,
meghatározása. A valószínűség kiszámítása
kombinatorikus gondolatmenettel. A
kiszámított valószínűség és a relatív
gyakoriság összehasonlítása.
A valószínűségi kísérletekben, illetve a
mindennapi életben megfigyelt események
kimeneteleinek statisztikai feldolgozása. A
kimenetelek különböző szempontok szerinti
kategorizálása, rendezése. A megoszlások
szemléltetése különböző diagramokkal,
táblázatokkal. Adathalmazok elemzése
(módusz, medián, terjedelem) és
értelmezése. Az átlag meghatározása, az
eredmények átlag körüli szóródásának
megfigyelése (tapasztalatszerzés).
Két változó véletlen kapcsolatának
megfigyelése, ábrázolása.

Statisztikai adatokat tartalmazó
táblázatokról, grafikonokról adatok
leolvasása, összefüggések megfigyelése,
értelmezése. Az átlag kiszámítása.
Egyszerű kísérletekben a valószínűség
becslése, esetleg meghatározása, a
kimenetelek lejegyzése, a relatív
gyakoriság kiszámítása.
Statisztikai adatok gyűjtése, rendezése,
rendszerezése, elemzése, értelmezése,
ábrázolása grafikonnal, diagrammal,
leggyakoribb adat, középső adat
meghatározása.
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1.3. Történelem helyi tanterve
A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) a Zalabéri Általános Iskola fejlesztő
pedagógusai által összeállított, a gyakorlatban több ízben kipróbált, és a NAT 2003-hoz
igazított, részletes tanterv. Ezen kerettanterv alapját az Értékközvetítő és Képességfejlesztő
Program (ÉKP) 5-12. évfolyam számára kimunkált alternatív tanterve képezte
Óraszám
Évfolyam
Óraszám (hetente)

5.
2

6.
2

7.
2

8.
2

A KÉK és a NAT 2003 viszonyának jellemzői
A KÉK Történelem tantárgyi kerettanterve a NAT Ember és társadalom műveltségi
területére terjed ki. A kerettanterv a Történelem műveltségi részterület követelményeinek,
valamint a Kerettanterv Történelem tantárgyleírásában közölt továbbhaladási feltételeknek
teljes mértékben megfelel.
A Történelem kerettanterv a NAT műveltségi területek oktatásának kiemelt fejlesztési
feladatok követelményei közül elsősorban a Hon és népismeret, az EU és kultúra, valamint az
Információs és kommunikációs kultúra fejlesztésére helyezi a fő hangsúlyt. Segíti továbbá a
Tanulás közös követelményeinek teljesítését, azáltal, hogy a történelem nyújtotta önművelési
lehetőségeket felkínálja a tanulóknak. A kerettanterv segíti továbbá a Felkészülést a felnőtt lét
szerepeire is azzal, hogy a történelemmel kapcsolatos foglalkozások széles skáláját vonultatja
fel a jogi pályától a bölcsészen, a történelemtanáron keresztül, az államigazgatási pályáig.
A Történelem kerettanterv jellemzői
A Történelem kerettanterv - illeszkedve az Értékközvetítő és képességfejlesztő program
tantárgyainak struktúrájához - az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre,
tematikus tananyagra, tanulási programra, teljesítményre. A célkitűzések a
személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon fejlesztendő szükségleteket,
attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus tananyag
taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott
tanulási-tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által
elvégzendő tevékenységeket rögzíti. A teljesítmények azok a tantervi követelmények,
amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az adott évfolyam végén legalább
megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. Az egyes kerettantervi
részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus
tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi
témához és tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A kerettanterv
teljesítménykövetelményeit - következetes tanulás és tanulás segítés révén - bármely tanuló
teljesíteni tudja. A kerettanterv tanulási programja módot kínál a differenciált
tanulásszervezésre a pedagógusok számára.

A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek
A Történelem kerettantervet a történelem iránt fogékony, a történelemtudományokban
naprakész, történelem szakos tanári diplomával rendelkező pedagógus eredményesen taníthatja.
A kerettanterv szerint tanító pedagógusnak felkészültnek kell lennie a legújabb
történettudományos kutatások eredményeiben, alkotó - innovatív beállítottsággal kell
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rendelkeznie. A kerettanterv különösebb tér- és időszervezést nem igényel. A kerettantervben
szereplő tevékenységek tanulásához nem szükséges külön terem. A szaktanterem megléte
viszont nem hátrány. Fontos azonban elkülönített térben (szertárban) tárolni a program
kivitelezéséhez szükséges taneszközöket.
Általános célkitűzések
Az Értékközvetítő és képességfejlesztő program pedagógiai koncepciója általános
követelményként fogalmazza meg minden tantárgyi programmal szemben a következőket:
o
Az adott kultúrterület teljességét közvetítse a program.
o
Alkalmas legyen a sokoldalú és differenciált képességfejlesztésre, amelyben helye kell
hogy legyen a tantárgyspecifikus képességek mellett a kommunikációs, az önművelési,
gondolkodási képességeknek is.
o
A tanulási folyamat megtervezésekor a tanulók motiválása mellett különös gondot kell
fordítani az ismeretekről való sokoldalú kommunikáció lehetőségének biztosítására.
o
Az ismereteket tevékenységbe ágyazottan sajátíthassák el a tanulók, a részletes tanterv
követelményei pontosan és rendszerezett formában határozzák meg azokat a tevékenységi
formákat, amelyek gyakorlott elsajátítása az adott kultúrterület ismereteinek magas szintű
befogadását, és alkotó jellegű felhasználását teszi lehetővé a tanulók számára.

Tantárgyi célkitűzések
Legfőbb célunk, hogy - a program pedagógiai elveinek megfelelően - a történelemtanításban
is a fejlesztő feladatok tudatos tervezése és irányítása domináljon. Az önálló tanulói
feladatokon keresztül történő képességfejlesztés egyre fokozottabb igénye összhangban van a
műveltséggel kapcsolatos felfogás változásával is. Valódi történelmi műveltségnek ma az
tekinthető:
o
Ha valaki gazdag és sokrétű ismeretanyaggal rendelkezik, s ezt a tudását képes
folyamatosan gazdagítani, minderről pedig gyakorlottan és élvezetesen tud szóban és
írásban előadni, vitatkozni.
o
Képes a különböző műfajú történelmi ismeretforrásokat sokoldalúan és hatékonyan
felhasználni a tanuláshoz.
o
A történettudomány eredményeivel kapcsolatosan problémaérzékeny, felfogását a
nyitottság jellemzi, ugyanakkor tisztában van a múlt tudományos rekonstruálásának
objektív és szubjektív korlátaival egyaránt, ezért a vizsgált korból származó forrásokat
vagy a későbbi korok által készített ismertetéseket, értékeléseket értően, kritikus
szemlélettel olvassa.
o
Történeti ismereteit arra is fel tudja használni, hogy saját korának társadalmi jelenségeit is
értelmezze és megértse.
Az iskolai történelemtanítás csak akkor tekinthető eredményesnek, ha az ismeretek
elsajátíttatásán kívül, megvalósul azoknak a képességeknek a kialakítása is, amelyek
elengedhetetlen feltételét jelentik az előbb bemutatott sokoldalú történelmi műveltségnek. A
demokratikus társadalmi és politikai rendszer körülményei között a különböző világnézetek,
vallások, értékrendek és politikai felfogások egymással párhuzamosan érvényesülhetnek, ez
pedig az egymástól eltérő történelmi felfogások formájában is megnyilvánul.
Az iskoláknak arra is fel kell tehát készíteniük tanulóikat, hogy a sokféle lehetséges
nézőpontból fakadó és gyakran egymással vitatkozó történelmi értékelések között is
eligazodhassanak, és képesek legyenek kiválasztani, illetve kialakítani a maguk értékvilágának
megfelelő értelmezést a múlttal kapcsolatos kérdésekben is.
Az Értékközvetítő és képességfejlesztő program történelmi programjának alapszakasza az 5.
évfolyamon kezdődik és a 8. évfolyamon ér véget. Ez idő alatt ismerkednek meg a tanulók az
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emberiség történetével a kezdetektől napjainkig. Ezután a 9-12. évfolyamon a tanultak
ismétlése és rendszerezése történik a nagyobb ismerettudás és szélesebb tevékenységrepertoár
megszerzése érdekében. Cél a középiskolai érettségire, illetve felsőbb továbbtanulásra való
előkészülés.
A hallássérült tanulók fejlesztése
A műveltségi terület speciális fejlesztési tartalmát képezi a tér-idő viszonylatok kialakítása, a
tájékozódási képesség, a történésekből, folyamatokból a tendenciák felismertetése. Segítséget
nyújt a hallássérült embernek sajátos problémái miatti akadályozott helyzetében a társadalmi
környezetben való eligazodásához, szocializációjához.
A beszédfogyatékos tanulók fejlesztése
Az anyanyelvi fejlesztés a nevelés minden színterén és helyzetében, az oktatás teljes időtartama
alatt központi szerepet játszik.. Legfőbb cél a társadalmi beillesztés elősegítése.
Az autizmus-spektrumzavarokban szenvedő tanulók fejlesztése:
Előtérbe kerül az önismeret és a közvetlen szociális környezet megismerése, a társas viselkedés
elemi szabályainak ismerete, betartása.
A történelmi időszemléletet, képzelőerőt, valamint elvont, szociális jelentést hordozó fogalmak
megértését kívánó tartalmak elsajátítása általában nehézséget jelent.

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanulók fejlesztése:
Diszlexiás, diszgráfiás tanulók:
Az olvasás-, írászavarok javításának feladata az iskolás korban, hogy kialakítsa a tanulóban az
intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás készséget, fejlessze
kifejező készségét, segítse az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében.
A fejlesztés feladatai:
o az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai
pályafutása alatt,
o szükséges a beszédészlelés és beszédértés, a verbális figyelem és emlékezet intenzív
fejlesztése,
o diszgráfia esetén az írómozgások helyes kialakítás.
A magatartás és viselkedészavaros tanulók esetében kiemelt szerepet kap:
o az önismeret, a reális önértékelés kialakítása,
o a kommunikáció fejlesztése,
o a beszédészlelés és beszédmegértés,
o a verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése,
o az olvasásértés fejlesztése.
Az integrált osztályokban elkerülhetetlen a differenciált oktatás, mivel a sajátos nevelési
igényű tanulók elé különböző célokat tüzünk ki, az ismereteket különböző mélységben és
terjedelemben, a gyermek domináns érzékszervi csatornájára építve tesszük hozzáférhetővé a
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számukra. Az egyes tanulókhoz kell igazítani a tanulási folyamat szerkezetét, tempóját,
eszközeit. Figyelembe kell venni a gyermekek terhelhetőségét, fáradékonyságát.
Az integráltan nevelt gyerekeket, – akik beszédfogyatékosok, hallássérültek vagy
részképesség zavaraik vannak – eltérően kell oktatni. A tananyag elsajátítása egyénre szabott
ütemezéssel történik. A fejlesztési követelmények csak irányadók, egyéni adottságtól függően,
a megfelelő szakértői bizottság szakvéleményében leírtak alapján követelendőek.

A tanulók számára kijelölt fejlesztési követelmények rendszere
I. ISMERETSZERZÉSI ELJÁRÁSOK, KIFEJEZŐKÉPESSÉGEK
1. Elsődleges források használata
1.1 tárgyi leletek, emlékek, épületek
1.2 írásos források
1.3 szóbeli közlések
2. Másodlagos források használata és készítése
2.1 történelmi ismertető szövegek
2.2 történelmi térképek
2.3 történelmi táblázatok
2.4 képi rekonstrukciók
2.5 többféle forrás együttes használata
3. Művészi források
3.1 képzőművészeti alkotások
3.2 szépirodalmi alkotások
II. AZ ISMERETEK RENDSZEREZÉSE ÉS ALKALMAZÁSA
1. Tájékozódás a történelmi térben és időben
2. A történelmi korok összehasonlítása
3. A történelmi eseményeket alakító tényezők feltárása
4. A speciális szókincs elsajátítása
III. A MÚLT REKONSTRUÁLÁSA
1. A forrásanyag értékelése
2. A múltról szóló ábrázolások, beszámolók, ismertetések, tanulmányok összevetése a történelmi
valósággal
IV. ÖNMŰVELÉS
1. Múzeumok, kiállítások
2. Könyvtár
3. TV, rádió
4. Utazás
5. INTERNET
V. A TÖRTÉNELEM TANULÁSA SORÁN FEJLESZTHETŐ POZITÍV ATTITŰDÖK ÉS
SZEMÉLYISÉGVONÁSOK
1. Érdeklődés
2. Beleélés
3. Ítéletalkotás
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4. Identitás, énkép
5. Történelemszemlélet
A tananyagelsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei
A tananyagelsajátítást szolgáló
módszerek
 Élmények felidézése
 Megfigyelés
 Adat- és dokumentumgyűjtés
 Tulajdonságok
összehasonlítása
 A megfigyelt események
felidézése és elemzése
 Kiscsoportos beszélgetés
 Saját képességek
számbavétele
 Szituációs és szerepjátékok,
valamint ezek megbeszélése,
 Szépirodalmi, ismeretközlő
és szakirodalmi szöveg
elolvasása és feldolgozása
 Filmek és képek elemzése,
vélemények felszínre hozása
és ütköztetése, megbeszélése
és elemzése
 Könyvtári kutatás, referálás,
bibliográfiakészítés
 Vizuális megjelenítés
 Képek és filmek
megbeszélése és elemzése
 Elmélkedés
 Napló (munka-, olvasmány-,
esemény-, belső történés
napló) vezetése
 Sajtófigyelés
 Írásművek készítése
(jegyzet, ismertetés,
összegezés, tanulmány)
 Tanulói előadás
 Kiállítások rendezése
 Akadályozottak, segítségre
szorulók, szenvedők
meglátogatása és
megsegítése, valamint e
tevékenységek felidézése és
elemzése
 Önmaguk, események,
helyzetek megfigyelése és
elemzése








Az ellenőrzést szolgáló
módszerek
A tanult tények,
tulajdonságok, fogalmak és
összefüggések szerepjátékkal
Napló- és önmegfigyelési
jegyzőkönyv írás
Képességeinek és jellemtulajdonságainak ismerete
Kisebb lélektani vizsgálatok
és szociológiai
(szociográfiai) kutatások
elvégzése
Vitákban való kompetens
részvétel

Az értékelést szolgáló módszerek
 Szöveges szóbeli formatív
értékelés
 Szöveges írásbeli formatív
értékelés
 Félévi és év végi szummatív
értékelés
 Önértékelés:
minősítő
kategóriákkal;
tanulói
követelményekhez
való
viszonyítással
Az értékelés dimenziói
 A tényekre ráismerés
(azonosításuk)
 Összekapcsolásuk más
tényekkel
 A tények elhelyezése
valamiféle fogalmi
rendszerben
 A fogalmak összekapcsolása
más fogalmakkal
 Az összefüggések
alkalmazása
 Lásd még:
Megjegyzések
értékeléshez
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Évfolyam

Raktári
szám

5.

6.
7.
8.

Tanítási segédlet
Évfolyam Raktári
szám
5-6.
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Cím
Kojanitz László: Az ember őstörténete.
Kojanitz László: Az ember őstörténete. Munkafüzet.
Kojanitz László: Ókori civilizációk.
Kojanitz László: Ókori civilizációk. Munkafüzet.
Heffner Anna: Görög és római mitológia.
Heffner Anna: Történetek a Bibliából.
Kojanitz László: A középkor évszázadai.
Kojanitz László: Hitszakadás és felvilágosodás kora.
Albert Gábor: A modern kor hajnalán. A polgárosodás és a
nemzetállamok kora.
Albert Gábor: Az első világháborútól napjainkig.
Fischer Ferenc: A megosztott világ. Történelmi-politikai világatlasz.
(PSZM Projekt Programiroda)

Cím
Kojanitz László: Történelem. Tantárgyi útmutató.

A tanulók teljesítményének értékelése
A tanulói teljesítmények értékelésére az ötfokú érdemjegy-skála szolgál. Az erősen eltérő
tartalmú teljesítmények osztályozását segítendő, mintaként az elégséges és jeles minőséget
(mint szélső értékeket) definiáló kijelentés-párokat (kifejezés-párokat) közlünk az alábbiakban;
ezekhez viszonyítva állapíthatók meg a közbülső (közepes és jó) osztályzatok. Kijelentéspárok:
egy-két szavas (mondatos) kijelentés
puszta ténymegállapítás, megnevezés, felsorolás
a pontatlan leírás
egy mozzanat megragadása
differenciálatlan egészben látás
nagyobb segítséggel oldja meg a faladatot
egyes elemekkel való többé-kevésbé bizonytalan
operálás
egyféle megközelítés
reflektálatlan élménybeszámoló
az élményre csak töredékesen utaló kijelentés









folyamatos beszéd
fogalmi tisztázás, rendszerbe helyezés
a “sűrű leírás"
összefüggések (hatások) felismerése
elemzés, analitikus és szintetikus látás
önállóan képes megoldani a feladatot
szintetizáló cselekvés

 többféle megközelítés
 reflektált élménybeszámoló
 az élményt teljességében és
mélységében megjelenítő közlés
minimális eredetiség  nagyméretű eredetiség, kreativitás
egyféle (rutin) alkalmazás  új(abb) megoldást kereső (találó)
alkalmazás
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Történelem 5. évfolyam
A történelem tanulásának céljai az 5. évfolyamon
Váljanak képessé a tanulók biztonsággal tájékozódni a történelmi térben és időben. Tudják a
tanult történelmi fogalmakat, ismereteket aktualizálni. Fejlődjön történelmi problémamegoldó
gondolkodásuk. Váljanak képessé sokrétű és sokműfajú ismeretforrások feldolgozására és
felhasználására az önálló ismeretszerzés során. Alakuljon ki megfelelő szemléletük és
készségük az őskorból és az ókorból származó tárgyi források vizsgálatához és elemzéséhez.
Ismerjék meg az őskorral és az ókorral kapcsolatos kiemelkedő történettudományi
eredményeket. Szerezzenek elemi szintű ismereteket a történettudomány módszereinek
sajátosságairól. Váljanak képessé a különböző kultúrák, korok és korszakok több szempontú
összehasonlítására.
Óraterv és a tananyag tartalma:
Őskor:
16 óra
Ókori Kelet :
24 óra
Ókori Görögország: 15 óra
Ókori Róma:
12 óra
Önművelés:
7 óra

TEMATIKUS
TANANYAG

TANULÁSI
PROGRAM

TELJESÍTMÉNY

A
TÖRTÉNELEMTU
DO-MÁNY ÉS A
RÉGÉSZET
A
történelemtudomány
tárgya és célja.

ISMERKEDÉS A
TÖRTÉNELEMTUDO
MÁNY-NYAL ÉS A
RÉGÉSZETTEL
A történelemtudomány
tárgyának és céljának
tisztázása szövegolvasás
és –feldolgozás alapján,
valamint beszélgetés
keretében.

MINIMÁLIS
I.

1.
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Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
történelem,
embertan,
nyelvészet.

OPTIMÁLIS

Tudja, mi a
történelemtudomá
ny tárgya és célja.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
történelem,
embertan,
nyelvészet.
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2.

A történelem
forrásai;
a régészek munkája.

3.

Az őskor
kutatásának
sajátosságai.

A történelem
forrásainak
számbavétele
szövegolvasás,
feldolgozás, példák
gyűjtése, valamint tárgyi
emlékeket ábrázoló
képek, rajzok
csoportosítása révén; a
régészek alapvető
tevékenységeinek
számbavétele
szövegolvasás,
feldolgozás, filmrészlet
megfigyelése, elemzése
révén; régi tárgyak
gyűjtése, bemutatása.
Az őskor kutatásának
sajátosságairól
informáló szöveg
elolvasása,
feldolgozása, ilyen
tárgyú álló- és
mozgóképek, ábrák
megfigyelése, elemzése.
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Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
tárgyi és írásos
források, lelet,
rekonstrukció,
régészet.

Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni az
őskor kutatásáról.
Tudja, hogy az
őskorral
kapcsolatos
ismeretek nagy
része csak a
tárgyi leletekkel
kapcsolatos
feltételezéseken
alapul. Érti azt,
hogy vannak
olyan történetek,
amelyekben
valóban élt
személyek a
szereplői., és
vannak, amelyek
képzeletbeli
szereplőkről
szólnak.

Fel tudja sorolni
és képes
csoportosítani a
történelem
forrásait.
Ismertetni tudja a
régészek főbb
tevékenységeit.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
tárgyi és írásos
források, lelet,
rekonstrukció,
régészet.
Ismertetni tudja
az őskor
kutatásának
sajátosságait.
Viszonylag
pontos
elképzelésekkel
rendelkezik arról,
hogy milyen
típusú kérdésekre
kaphat választ a
különböző tárgyi
leletek
segítségével, és
milyenekre nem.
Érti azt, hogy
vannak olyan
történetek,
amelyekben
valóban élt
személyek a
szereplői. és
vannak, amelyek
képzeletbeli
szereplőkről
szólnak.
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II.

ŐSI
TÁRSADALMAK

1.

Az ember
származásának
kutatása; az ember
és az emberszabású
majmok közti
kapcsolat.

2.

Az ember elődei: a
Ramapithecus, a
Homo habilis; a
Homo erectus, az
ősember; a Homo
sapiens sapiens.

ISMERETEK
TANULÁSA AZ ŐSI
TÁRSADALMAKRÓL
Az ember
származásának
kutatásáról, valamint
az ember és az
emberszabású majmok
közti kapcsolatról
informáló szöveg
elolvasása,
feldolgozása; az ember
állat-őseit szemléltető
ábra megfigyelése,
elemzése; emberek és az
állatok megegyező és
eltérő tulajdonságainak
számbavétele.
Az ember elődeiről
informáló szöveg
elolvasása,
feldolgozása;
emberelődöket ábrázoló
rekonstrukciós rajzok
megfigyelése,
jellemzése; a mai ember
és az emberelődök
tulajdonságainak
összehasonlítása; homo
habilisok, homo
erectusok és a
neandervölgyi ősember
csoportjainak életét
szemléltető
rekonstrukciós képek
megfigyelése, elemzése.
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Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni az
ember és az
emberszabású
majmok
kapcsolatáról.

Beszélni tud az
ember és az
emberszabású
majmok
kapcsolatáról.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmat: faj.

Fel tudja sorolni
az ember elődeit.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
előember,
ősember.

Beszélni tud
arról, hogy az
emberi faj
kialakulásában
milyen szerepe
volt a természeti
környezet
változásainak,
valamint arról is,
hogy mi volt a
jelentősége a
közösségnek az
őskori ember
életében. Pontos
leírást tud adni
szóban és írásban
az ember tanult
elődeiről. Ismeri
és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
előember,
ősember, Homo
habilis, Homo
erectus,
Neandervölgyi
ősember.

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

3.

Az őskor szakaszai.

Az őskor szakaszairól
informáló szöveg
elolvasása,
feldolgozása;
őskőkori és újkőkori
tárgyi emlékek
lelőhelyeinek
megkeresése a
történelmi térképen.

Helyesen
használja az
ősidők, a régmúlt
és a közelmúlt
fogalmakat.
Beszélni tud
arról, hogy a
jégkorszak
milyen hatással
volt az ősemberek
életére. Pontos és
lényeget érintő
megállapításokat
tud tenni arról,
hogy miben
különbözött az
őskori emberek
élete a maitól.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
őskőkor, újkőkor,
jégkorszak,
természeti
adottságok.

4.

A zsákmányoló
életmód,

A zsákmányoló
életmódról informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása; őskőkori
vadászközösség életét
szemléltető
rekonstrukciós kép
megfigyelése, elemzése.

Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
horda,
gyűjtögetés,
vadászó-halászó
életmód. Néhány
konkrét példa
segítségével
beszélni tud arról,
hogy a
táplálékszerzés
terén milyen
fejlődés zajlott le
az őskor
folyamán.
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Helyesen
használja az
ősidők, a régmúlt
és a közelmúlt
fogalmakat.
Pontosan tud
tájékozódni az
őskor egyes
korszakait
bemutató
tematikus
táblázaton.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
őskőkor, újkőkor,
jégkorszak,
természeti
adottságok. Meg
tudja mutatni
térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen a
következő
Történelmi
helyszíneket:
Neander-völgy,
Kárpát-medence,
Vértesszőlős.
Pontos leírást tud
adni szóban és
írásban a
zsákmányoló
életmódról.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
horda,
gyűjtögetés,
vadászó-halászó
életmód.
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5.

Eszközhasználat,
eszközkészítés.

Az eszközhasználatról,
eszközkészítésről
informáló szöveg
elolvasása,
feldolgozása; az ember
által használt, készített
eszközök fejlődésének
áttekintése eszközöket
ábrázoló képek, rajzok
megfigyelése, elemzése
révén.

6.

Az élelemtermelés
kialakulása,
mesterségek, csere.

Az élelemtermelés
kialakulásáról,
mesterségekről, cseréről
informáló szöveg
elolvasása,
feldolgozása;
Európát a középső és
újkőkorban ábrázoló
térképen földművelő
közösségek helyének
megkeresése;
Termesztett növények,
tenyésztett állatok
számbavétele; az őskori
agyagművességről, a
kőszerszámok
megmunkálásának
tökéletesítéséről, a
fonásról és a szövésről
informáló szöveg
elolvasása,
feldolgozása; újkőkori
mezőgazdasággal
foglalkozó közösség
életét szemléltető
rekonstrukciós rajz
megfigyelés, elemzése;
az újkőkori
mezőgazdasággal
foglalkozó közösség
életének
összehasonlítása az
őskőkori
vadászközösség életével.
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Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
kavicseszközök,
szigony, pattintás,
csiszolás. Néhány
konkrét példa
segítségével
beszélni tud arról,
hogy az
eszközkészítés
terén milyen
fejlődés zajlott le
az őskor
folyamán.
Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni az
őskori
élelemtermelésről
és a mesterségek
kialakulásáról.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
földművelés,
állattenyésztés,
nemek közötti
munkamegosztás
háziasítás.

Részletes és
szemléletes
beszámolót tud
készíteni az
eszközhasználat
és az
eszközkészítés
fejlődéséről.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
kavicseszközök,
szakóca, szigony,
pattintás,
csiszolás.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
földművelés,
állattenyésztés,
háziasítás, nemek
közötti
munkamegosztás.
Be tudja mutatni,
hogy a
földművelés és az
állattenyésztés
megjelenése
milyen további
változásokat
hozott az emberek
életében.
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7.

Az ősi
hiedelemvilág,
szertartások.

Az ősi hiedelemvilágról,
szertartásokról
informáló szöveg
elolvasása,
feldolgozása.

Fel tud idézni
legalább egy
tanult ősi
hiedelmet. Ismeri,
és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
varázslás,
vadászmágia.

8.

Az őskori művészet,

Az őskori művészetről
informáló szöveg
elolvasása,
feldolgozása; őskori
képzőművészeti
alkotásokat ábrázoló
képek , filmrészletek
megfigyelése, elemzése

9.

A ma élő természeti
népek élete.

A ma élő természeti
népek életéről informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása, képek,
filmrészletek
megfigyelése, elemzése.

Beszélni tud
arról, hogy az ősi
képzőművészeti
alkotásokon
milyen
jellegzetességeit
örökítették meg
az őskori emberek
életének.
Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni a
ma élő természeti
népek életéről.
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Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
varázslás,
vadászmágia,
hitvilág,
termékenységkult
usz. Beszélni tud
arról, hogy az
életmódbeli
jellegzetességek
miként
tükröződtek az
őskori emberek
hitvilágában.
Beszélni tud
arról, hogy az ősi
képzőművészeti
alkotásokon
milyen
jellegzetességeit
örökítették meg
az őskori emberek
életének.
Pontos leírást tud
adni szóban és
írásban – a
tanultak és
gyűjtött források
alapján – a ma élő
természeti népek
életéről.

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
III. ÖNMŰVELÉS
1. Őskori tárgyi
emlékeket bemutató
múzeumi kiállítás.

ÖNMŰVELÉS
Őskori tárgyi emlékeket
bemutató múzeumi
kiállítás megtekintése,
feldolgozása.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Tanári vezetéssel
válaszolni tud
konkrét
kérdésekre a
múzeumi
kiállításon
látottak alapján.

2.

Őskorról szóló
ismeretterjesztő
könyvek.

Őskori témájú könyvek
keresése az iskolai
könyvtárban,
tartalomjegyzékük,
tárgy- és névmutatójuk
tanulmányozása,
fülszövegük elolvasása,
ábráik megfigyelése,
címleírásuk, rövid
ismertetőjük elkészítése.

Meg tudja találni
az őskorról szóló
könyveket az
iskolai
könyvtárban.

3.

Őskorról szóló
televízió- és
rádióműsorok.

Őskorról szóló televízióés rádióműsorok
válogatása a
műsorismertetőkből,
heti műsorajánlat
készítése; beszámoló
készítése a látott, hallott
műsorokról.

Kérdések
segítségével fel
tud idézni néhány
részletet az általa
is látott, hallott
műsorból.

4.

Őskori lelőhelynél
tett tanulmányi
kirándulás.

Őskori lelőhely
felkeresése (amennyiben
lehetőség van rá), a
látottak, tapasztaltak
feldolgozása.

Utólag egy-két
mondatban el
tudja mondani,
hogy hol volt és
mit látott, s azt is,
hogy mi tetszett
neki a legjobban a
meglátogatott
őskori lelőhelyen.

IV. AZ ÓKORI
KELETI
CIVILIZÁCIÓK
1.

Az első civilizációk
közös jellemzői.

ISMERETEK
TANULÁSA
AZ ÓKORI KELETI
CIVILIZÁCIÓKRÓL
Ismeretek tanulása az
első civilizációk közös
jellemzőiről.
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A
múzeumlátogatás
alkalmával ki
tudja tölteni a
kiállításhoz
készült
feladatlapot a
tárlókban látottak
alapján.
Konkrét kérdések
megválaszolásáho
z ki tudja keresni
a megfelelő
könyveket a
könyvtárban.
Tudja használni a
katalógusokat és a
könyvekben
található név- és
tárgymutatókat.
Ki tud keresni
olyan műsorokat
a
műsorismertetőkb
ől, amelyek a
régészet vagy az
őskor témájához
kapcsolódnak.
Ezekről heti
ajánlást tud
készíteni a
társainak.
Tartalmas,
illusztrált
beszámolót tud
készíteni az
őskori lelőhelynél
tett kirándulásról.
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1.1. Demográfiai
változások: falvak,
városok.

A demográfiai
változásokról informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása.

1.2. Az öntözéses
gazdálkodás.

Az öntözéses
gazdálkodásról
informáló szöveg
elolvasása,
feldolgozása; az
öntözéses földművelés
kialakulása okainak és
következményeinek
számbavétele.

1.3. Az állam és az írás
megjelenése.

Az állam és az írás
megjelenéséről
informáló szöveg
elolvasása, feldolgozása.

Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni az
állam és az írás
megjelenéséről.
Ismeri az állam
szó jelentését.

1.4. Városállamok és
birodalmak.

A városállamokról és
birodalmakról informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása; az őskori
és az ókori emberek
életének
összehasonlítása

1.5. Vallás és kultúra.

A vallásról és a kultúra
informáló szöveg
elolvasása, feldolgozása.

Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni a
városállamokról
és a
birodalmakról.
Meg tud
fogalmazni
lényeges
különbségeket az
őskori és az ókori
emberek élete
között. Ismeri a
városállam szó
jelentését.
Két-három igaz
kijelentést tud
mondani. írni az
ókori vallásról és
kultúráról.
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Figyelmesen el
tudja olvasni a
demográfiai
változásokat
ismertető
szövegeket. Ki
tud keresni
adatokat a
szövegből és a
lényeget alá tudja
húzni kérdések
segítségével.
Be tudja mutatni
az öntözéses
földművelés
kialakulásával
kapcsolatos
okokat és
következményeke
t. Ismeri az
öntözéses
földművelés szó
jelentését.

Összefüggésvázla
tot tud készíteni a
demográfiai
változásokról
informáló szöveg
alapján. Ismeri a
város, a rézkor és
a bronzkor szavak
jelentését.

Be tudja mutatni
az öntözéses
földművelés
kialakulásával
kapcsolatos
okokat és
következményeke
t. Ismeri az
öntözéses
földművelés és a
Termékeny
félhold szavak
jelentését.
Pontos ismertetést
tud adni a
tanultak alapján
az állam és az írás
megjelenéséről.
Ismeri a tagolt
társadalom, az
osztály, a vezető
réteg és az állam
szavak jelentését.
Pontos ismertetést
tud adni a
tanultak alapján a
városállamokról
és a
birodalmakról.
Meg tud
fogalmazni
lényeges
különbségeket az
őskori és az ókori
emberek élete
között. Ismeri a
városállam szó
jelentését.
Pontos ismertetést
tud adni a
tanultak alapján
az ókori vallásról
és kultúráról.
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Az ókori
Mezopotámia
történelme.
2.1. Sumer történelme.

Ismeretek tanulása az
ókori Mezopotámia
történelméből.
Sumer történelméről
informáló szöveg
elolvasása,
feldolgozása;
Mezopotámia, az
Eufrátesz és a Tigris, Ur
és Uruk megkeresése a
történelmi térképen,
azonosítása a
vaktérképen.

2.2. Babilon történelme.

Babilon történelméről
informáló szöveg
elolvasása,
feldolgozása;
a legfontosabb
összefüggések feltárása
a természetföldrajzi
adottságok és a
társadalmi fejlődés
között Mezopotámia
példáján; Babilonról
készült rekonstrukciós
képek elemzése.

2.
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Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni
Sumer
történelméről.
Meg tudja
mutatni térképen,
Mezopotámiát.
Ismeri a
toronytemplom és
az ékírás szavak
jelentését.

Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni
Babilon
történelméről.
Rekonstrukciós
képek
segítségével
konkrét
állításokat tud
megfogalmazni
Babilonról.

Pontos ismertetést
tud adni szóban
és írásban Sumer
tanult
történelméről.
Meg tudja
mutatni térképen,
illetve azonosítani
tudja vaktérképen
Mezopotámiát, az
Eufráteszt és a
Tigrist. Ismeri a
toronytemplom,
az írásbeliség és
az ékírás szavak
jelentését.
Pontos ismertetést
tud adni szóban
és írásban
Babilon tanult
történelméről.
Önállóan
ismertetni tudja a
rekonstrukciós
képeken ábrázolt
babiloni
helyszíneket és
eseményeket.
Meg tudja
mutatni térképen,
illetve azonosítani
tudja vaktérképen
Babilont.
Mezopotámia
példáján keresztül
be tudja mutatni a
legfontosabb
összefüggéseket a
természetföldrajzi
adottságok és a
társadalmi
fejlődés között.
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2.3. A Perzsa Birodalom
történelme.

3.

Az ókori Egyiptom
történelme.

A Perzsa Birodalom
történelméről informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása; a Perzsa
Birodalom megkeresése
a történelmi térképen,
beazonosítása a
vaktérképen.

Ismeretek tanulása az
ókori Egyiptom
történelméből.
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Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni a
Perzsa Birodalom
történelméről.
Meg tudja
mutatni térképen
a Perzsa
Birodalmat.

Pontos ismertetést
tud adni szóban
és írásban a
Perzsa Birodalom
tanult
történelméről.
Meg tudja
mutatni térképen,
illetve azonosítani
tudja vaktérképen
a Perzsa
Birodalmat.
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3.1. Az egyiptomi fáraók
országa; az
Egyiptomi
Birodalom
fennállásának
szakaszai.

Az egyiptomi fáraók
országáról az Egyiptomi
Birodalom
fennállásáról,
szakaszairól informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása; a
legfontosabb
összefüggések feltárása
a természetföldrajzi
adottságok és a
társadalmi fejlődés
között Egyiptom
példáján; Egyiptomból
származó tárgyi és
szöveges források
elemzése; a sumer és az
egyiptomi civilizáció
összehasonlítása.
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Három-négy igaz
kijelentést tud
mondani, írni
Egyiptom
történelméről.
Meg tud
válaszolni elemi
kérdéseket az
ókori
Egyiptomból
származó tárgyi
és szöveges
források
segítségével. Meg
tudja mutatni
térképen
Egyiptomot és a
Nílust. Ismeri a
kivitel, a
behozatal, a
törvény, a fáraó
és a Királyok
völgye szavak
jelentését.

Pontos ismertetést
tud adni
Egyiptom tanult
történelméről. El
tudja mondani
Sumer és
Egyiptom
alapvető
különbségeit,
hasonlóságait.
Egyiptom
példáján keresztül
be tudja mutatni a
legfontosabb
összefüggéseket a
természetföldrajzi
adottságok és a
társadalmi
fejlődés között.
Meg tudja
mutatni térképen,
illetve azonosítani
tudja vaktérképen
a következő
történelmi
helyszíneket:
Egyiptom, Nílus,
Alexandria.
Ismeri a
következő szavak
jelentését:
változás, fejlődés,
hanyatlás,
dinasztia,
közrendű
szabadok,
házirabszolgaság,
kivitel, behozatal,
templomgazdaság
, törvény, delta,
fáraó, tartomány,
birodalom,
óbirodalom,
középbirodalom,
újbirodalom,
Királyok völgye.
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3.2. Az ókori egyiptomi
emberek élete,
gondolkodása.

Az ókori egyiptomi
emberek életéről,
gondolkodásáról
informáló szöveg
elolvasása, feldolgozása,
ilyen tárgyú
szépirodalmi
szemelvények és
képzőművészeti
alkotások elemzése.

Két-három olyan
egyiptomi
ábrázolásról
készült
reprodukciót tud
gyűjteni, amelyek
az ókori
egyiptomi
emberek életét
szemléltetik.

3.3. Az ókori egyiptomi
kultúra leghíresebb
alkotásai.

Az ókori egyiptomi
kultúra leghíresebb
alkotásairól informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása;
alkotásokat ábrázoló
reprodukciók
megfigyelése, elemzése

Felismer és meg
tud nevezni kéthárom ókori
egyiptomi
alkotást. Ismeri a
múmia, a piramis,
a többistenhit és
az egyistenhit
szavak jelentését.

Az ókori India
történelme.

Ismeretek tanulása az
ókori India
történelméből.
Az Indus-völgyi
civilizációról informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása; az
egyiptomi, a sumer és az
Indus-völgyi civilizáció
kialakulásának és
életének
összehasonlítása.

4.

4.1. Az Indus-völgyi
civilizáció.

4.2. Az árják uralma.

5.

Az ókori Kína
történelme.

Az árják uralmáról
informáló szöveg
elolvasása, feldolgozása.
Ismeretek tanulása az
ókori Kína
történelméből.
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Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni az
Indus-völgyi
civilizációról.
Meg tudja
mutatni térképen
Indiát, az Indust
és a Gangeszt.

Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni az
árják uralmáról.

Az ókori
Egyiptomból
származó
szépirodalmi és
képzőművészeti
alkotások alapján
következtetéseket
tud
megfogalmazni a
korabeli emberek
életmódjáról és
gondolkodásáról.
Felismer és meg
tud nevezni
legalább tíz ókori
egyiptomi
alkotást. Ismeri a
szótagírás, a
hieroglifa, a
múmia a piramis,
a többistenhit és
az egyistenhit
szavak jelentését.

Össze tudja
hasonlítani az
egyiptomi, a
sumer és az
Indus-völgyi
civilizáció
kialakulását és
életét. Meg tudja
mutatni térképen,
illetve azonosítani
tudja vaktérképen
a következő
történelmi
helyszíneket:
India, Indus,
Gangesz. Ismeri a
kaszt- és a varnarendszer szavak
jelentését.
Pontos ismertetést
tud adni a
tanultak alapján
az árják
uralmáról.
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5.1. A kínai civilizáció
születése.

A kínai civilizáció
születéséről informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása.

Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni a
kínai civilizáció
születéséről. Meg
tudja mutatni
térképen Kínát, a
Huanghot és a
Jangcet.

5.2. Az ókori Kína
történelmének
korszakai.

Az ókori Kína
történelmének
korszakairól informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása.

Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni az
ókori Kína
történelmének
korszakairól.

Jelentős ókori
régészeti
felfedezések.
6.1. Sumer agyagtáblák
és uralkodói sírok.

Ismeretek tanulása
jelentős ókori régészeti
felfedezések.
A sumer agyagtáblák és
az uralkodói sírokról
informáló szöveg
elolvasása,
feldolgozása;
agyagtáblákat, sírok
rekonstrukcióit
szemléltető képek
megfigyelése, elemzése.
A mezopotámiai
zikkuratokról informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása; zikkuratok
rekonstrukciós rajzainak
megfigyelése, elemzése

6.

6.2. Mezopotámiai
zikkuratok.

6.3. Egyiptomi
piramisok,
templomok,
falfestmények.

Az egyiptomi
piramisokról,
templomokról és
falfestményekről
informáló szöveg
elolvasása, feldolgozása,
ilyen tárgyú képek
megfigyelése, elemzése.
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Pontos ismertetést
tud adni a
tanultak alapján a
kínai civilizáció
születéséről. Meg
tudja mutatni
térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen
Kínát, a
Huanghot és a
Jangcet.
Pontos ismertetést
tud adni a
tanultak alapján
az ókori Kína
történelmének
korszakairól.

Felismeri képről
az agyagtáblát,
tudja, hogy mire
használták.

Rövid leírást tud
adni szóban és
írásban a sumer
agyagtáblákról és
az uralkodói
sírokról.

Tudja, hogy mi a
toronytemplom.
Tudja azt is, hogy
az egyik
mezopotámiai
toronytemplom
valószínűleg
azonos a bibliai
Bábel tornyával.

Rövid leírást tud
adni szóban és
írásban a
mezopotámiai
zikkurátokról.
Tudja azt is, hogy
az egyik
mezopotámiai
toronytemplom
valószínűleg
azonos a bibliai
Bábel tornyával.
Rövid leírást tud
adni szóban és
írásban az
egyiptomi
piramisokról,
templomokról és
falfestményekről.

Néhány mondatos
leírást tud adni
szóban és írásban
az egyiptomi
piramisokról.
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6.4. a Királyok Völgye:
Tutanhamon sírja.

A Királyok Völgyéről:
Tutanhamon sírjáról
informáló szöveg
elolvasása, feldolgozása,
Tutanhamon sírleleteiről
készült képek
megfigyelése, elemzése.

6.5. A legősibb indiai
városmaradványok.

A legősibb indiai
városmaradványokról
informáló szöveg
elolvasása,
feldolgozása;
városmaradványokat
szemléltető képek
megfigyelése, elemzése.

V.

A ZSIDÓ VALLÁS
ÉS A BIBLIA

1.

Bibliai történetek.

ISMERETEK
TANULÁSA A ZSIDÓ
VALLÁSRÓL ÉS A
BIBLIÁRÓL
Bibliai történetek
olvasása, értelmezése.
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Tudja, hogy az
ókori
egyiptomiak mire
használták a
Királyok Völgyét,
fel tud sorolni
legalább két olyan
leletet, amelyeket
Tutanhamon
sírjában találtak a
régészek.
Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni a
legősibb indiai
városmaradványo
król.

Rövid leírást tud
adni szóban és
írásban a
Királyok
Völgyéről és
Tutanhamon
sírjáról.

El tud mesélni
röviden legalább
két ószövetségi
bibliai történetet.

Ismer és fel tud
idézni legalább öt
ószövetségi
bibliai történetet.

Rövid leírást tud
adni szóban és
írásban a legősibb
indiai
városmaradványo
król.
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2.

A zsidó történelem
kezdetei.

VI. AZ ÓKORI
GÖRÖGÖK

1.

A görög civilizáció
születése.

1.1. A krétai kultúra.

A zsidó történelem
kezdeteiről informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása; a zsidók
vándorlását szemléltető
térkép elemzése.

ISMERETEK
TANULÁSA AZ
ÓKORI
GÖRÖGÖKRŐL
Ismeretek tanulása a
görög civilizáció
születéséről.
A krétai kultúráról
informáló szöveg
elolvasása, feldolgozása.
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Meg tud
válaszolni elemi
kérdéseket a
zsidóság korai
korszakából
származó tárgyi
és szöveges
források
segítségével. Meg
tudja mutatni
térképen
Palesztinát.
Ismeri a
következő szavak
jelentését: Biblia,
többistenhit,
egyistenhit.

Segítséggel
következtetéseket
tud
megfogalmazni a
zsidóság korai
korszakából
származó tárgyi
és írásos források
alapján, s ezeket
meg is tudja
vitatni a társaival.
Meg tudja
mutatni térképen,
illetve azonosítani
tudja vaktérképen
a következő
történelmi
helyszíneket:
Palesztina,
Jeruzsálem.
Ismeri a
következő szavak
jelentését:
Ótestamentum,
Újtestamentum,
Biblia,
többistenhit,
egyistenhit.

Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni a
krétai kultúráról.
Meg tudja
mutatni térképen
Krétát.

Pontos ismertetést
tud adni a
tanultak alapján a
krétai kultúráról.
Meg tudja
mutatni térképen,
illetve azonosítani
tudja vaktérképen
Krétát.
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1.2. A mükénei
civilizáció.

2.

A hellének; a görög
polisz;
az első olimpiai
verseny, amelyről
írásos feljegyzés
maradt.
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A mükénei
civilizációról informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása.

Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni a
mükénei
civilizációról.

A hellénekről és a görög
poliszról informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása; a
legfontosabb
összefüggések feltárása
a természetföldrajzi
adottságok és a
társadalmi fejlődés
között Hellasz
példáján; térképvázlat
készítése vaktérképen a
görögök
benyomulásáról és
letelepedéséről; az első
olimpiai versenyekről
informáló szöveg
elolvasása,
feldolgozása.

Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni a
hellénekről és a
görög poliszról.
Meg tudja
mutatni térképen
a következő
történelmi
helyszíneket:
Hellasz,
Peloponnészosz,
Attika, Égeitenger, Földközitenger, Feketetenger. Tudja,
hogy milyen
történelmi
esemény
kapcsolódik Kr.e.
776-hoz. Ismeri a
következő szavak
jelentését: polisz,
magántulajdon,
arisztokraták,
démosz,
rabszolga,
Hellasz, hellének,
olimpia.
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Pontos ismertetést
tud adni a
tanultak alapján a
mükénei
civilizációról.
Meg tudja
mutatni térképen,
illetve azonosítani
tudja vaktérképen
Mükénét és
Tróját.
Hellasz példáján
keresztül be tudja
mutatni a
legfontosabb
összefüggéseket a
természetföldrajzi
adottságok és a
társadalmi
fejlődés között.
Tudja, hogy
milyen történelmi
esemény
kapcsolódik a
Kr.e. XIII.
századhoz, illetve
Kr.e. 776-hoz.
Meg tudja
mutatni térképen,
illetve azonosítani
tudja vaktérképen
a következő
történelmi
helyszíneket:
Hellasz,
Peloponnészosz,
Attika, Égeitenger, Földközitenger, Feketetenger. Ismeri a
következő szavak
jelentését: polisz,
magántulajdon,
arisztokraták,
piac, démosz,
rabszolga,
Hellasz, hellének,
olimpia.
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3.

A görög
gyarmatosítás.

A görög
gyarmatosításról
informáló szöveg
elolvasása,
feldolgozása; a görög
óhaza és a gyarmatok
területeinek
megkeresése a
történelmi térképen; a
zsidó nép
vándorlásainak és a
görög gyarmatosítás
eseményeinek
összehasonlítása.

Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni a
görög
gyarmatosításról.

4.

Spárta és Athén; az
athéni demokrácia.

Spártáról, Athénről és
az athéni demokráciáról
informáló szöveg
elolvasása,
feldolgozása; Athén és
Spárta földrajzi
adottságainak,
gazdasági életének
összehasonlítása;
Szólon és Kleiszthenész
főbb intézkedéseinek
számbavétele; az athéni
demokrácia
előzményeivel és a
demokráciával
összefüggő események
eljátszása.

Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni
Spártáról,
valamint
Athénről. Meg
tudja mutatni
térképen Athént
és Spártát. Tudja,
hogy milyen
történelmi
esemény
kapcsolódik Kr.e.
510-hez . Ismeri a
helóta, a
demokrácia és a
népgyűlés szavak
jelentését.
Szívesen részt
vesz a történelmi
szerepjátékokban.
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Be tudja mutatni
a görög
történelemben
lezajlott
legfontosabb
változásokat,
helyesen
használva a
gyarmatosítás
kora korszakmegjelölést.
Ismeri a
túlnépesedés, a
gyarmatosítás, az
anyaváros és
kiváltság szavak
jelentését.
Pontos ismertetést
tud adni a
tanultak alapján
Spártáról és
Athénről. Tudja,
hogy milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
Kr.e. VIII.
századhoz, Kr.e.
510-hez. Meg
tudja mutatni
térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen
Athént és Spártát.
Ismeri a
következő szavak,
kifejezések
jelentését: helóta,
demokrácia,
népgyűlés,
Arisztokratikus
köztársaság,
öregek tanácsa,
államforma.
Szívesen részt
vesz a történelmi
szerepjátékokban.
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5.

A görög-perzsa
háborúk.

6. Periklész kora.
6.1. Athén nagyhatalmi
helyzete.

A görög-perzsa
háborúkról informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása;
térképvázlat készítése
vaktérképen a görögperzsa háború
hadjáratairól és
csatáiról.

Periklész kora
Athén nagyhatalmi
helyzetéről informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása; az ókori
keleti civilizációk és az
antik görög civilizáció
összehasonlítása.
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Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni a
görög-perzsa
háborúról. Tudja,
hogy milyen
történelmi
esemény
kapcsolódik Kr.e.
490-hez.

Pontos ismertetést
tud adni a
tanultak alapján a
görög-perzsa
háborúról.
Térképvázlatot
tud készíteni
vaktérképen a
görög-perzsa
háború
hadjáratairól és
csatáiról. Tudja,
hogy milyen
történelmi
esemény
kapcsolódik Kr.e.
490-hez. Meg
tudja mutatni
térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Marathón,
Thermopülai,
Szalamisz,
Olümpia,
Delphoi.

Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni
Periklész koráról.

Pontos ismertetést
tud adni a
tanultak alapján
Periklész koráról.
Tudja, ki volt
Periklész. Fel tud
sorolni lényeges
különbségeket az
ókori keleti és az
antik görög
civilizációk
között. Ismeri a
déloszi szövetség,
a cserépszavazás,
az alkotmány és a
peloponnészoszi
háború
kifejezések
jelentését.
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6.2. A görög vallás és a
mindennapi élet.

7.

Tudomány és
művészet a görög
világban.
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A görög vallásról és a
mindennapi életről
informáló szöveg
elolvasása,
feldolgozása;
következtetések
megfogalmazása a
korabeli emberek
életmódjáról és
gondolkodásáról az
ókorból származó
szépirodalmi és
képzőművészeti
alkotások alapján.

Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni a
görögök
vallásáról és
mindennapi
életéről.

Az ókori görög
tudományról és
művészetről informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása; antik
görög műalkotásokat
szemléltető képek
megfigyelése, elemzése.

Felismer és meg
tud nevezni
legalább két antik
görög műalkotást.
Tud mondani
néhány konkrét
példát arra, hogy
a mai életünk
miként őrzi az
ókori görögök
emlékét.
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Pontos ismertetést
tud adni a
tanultak alapján a
görögök
vallásáról és
mindennapi
életéről. Az
ókorból származó
szépirodalmi és
képzőművészeti
alkotások alapján
segítséggel
következtetéseket
tud
megfogalmazni a
korabeli emberek
életmódjáról és
gondolkodásáról.
Szabatos leírást
tud adni szóban
és írásban - a
tanultak alapján az ókori görög
tudományról és
művészetről.
Segítséggel
beszélni tud arról,
hogy az európai
kultúrában miként
él tovább az ókori
görög civilizáció
szellemi
öröksége.
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8.

Nagy Sándor
hódításai és a
hellenizmus.

Jelentős régészeti
felfedezések.
9.1. A knósszoszi palota.
9.

9.2. Trója és Mükéné.

9.3. Az athéni
Akropolisz.

Nagy Sándor
hódításairól és a
hellenizmusról
informáló szöveg
elolvasása,
feldolgozása;
térképvázlat készítése
vaktérképen Nagy
Sándor hadjáratáról,
jelentősebb csatáiról;
hadijelentés készítése
Nagy Sándor
hadjáratáról az otthon
maradt makedónok és
görögök számára.

Jelentős régészeti
felfedezések.
A knósszoszi palotáról
és feltárásáról informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása; a palotát
ábrázoló képek,
rekonstrukciós rajzok
megfigyelése, elemzése.
Trójáról és Mükénéről,
valamint Trója
feltárásáról informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása; Tróját és
Mükénét ábrázoló
képek, rekonstrukciós
rajzok megfigyelése,
elemzése.
Az athéni Akropoliszról
informáló szöveg
elolvasása,
feldolgozása; az
Akropoliszt ábrázoló
képek, rekonstrukciós
rajzok megfigyelése,
elemzése.
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Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni
Nagy Sándorról
és a
hellenizmusról.
Tudja, hogy
milyen történelmi
esemény
kapcsolódik a
Kr.e. III.
századhoz. Meg
tudja mutatni
térképen
Makedóniát.

A tanultak alapján
pontos ismertetést
tud adni Nagy
Sándor
hódításairól és a
hellenizmusról.
Tudja, ki volt
Nagy Sándor.
Tudja, hogy
milyen történelmi
esemény
kapcsolódik Kr.e.
331-hez, illetve a
Kr. e. III.
századhoz. Meg
tudja mutatni
térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen
Makedóniát.
Térképvázlatot
tud készíteni
vaktérképen Nagy
Sándor
hadjáratáról,
csatáiról.

Felismeri és meg
tudja nevezni
jellegzetes kép,
rekonstrukciós
rajz alapján a
knósszoszi
palotát.
Két-három igaz
kijelentést tud
mondani Trója és
Mükéné feltárt
emlékeiről.

Pontos leírást tud
adni képek,
rekonstrukciós
rajzok alapján a
knósszoszi
palotáról.

Felismeri és meg
tudja nevezni
jellegzetes kép,
rekonstrukciós
rajz alapján az
athéni
Akropoliszt.

Pontos leírást tud
adni képek,
rekonstrukciós
rajzok alapján az
athéni
Akropoliszról.

Segítséggel rövid
leírást tud adni
képek,
rekonstrukciós
rajzok alapján
Trójáról és
Mükénéről.

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
VII AZ ÓKORI RÓMA
.

.

Róma városállamból
birodalommá válik.

ISMERETEK
TANULÁSA AZ
ÓKORI RÓMA
TÖRTÉNELMÉRŐL
Ismeretterjesztő szöveg
olvasása, feldolgozása
arról az időszakról, ami
alatt Róma
városállamból
birodalommá vált;
szinkron időrendi
táblázat készítése ókori
görög és római
eseményekről.
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Négy-öt igaz
kijelentést tud
mondani, írni
arról az
időszakról, ami
alatt Róma
városállamból
birodalommá vált.
Tudja, hogy
milyen történelmi
esemény
kapcsolódik Kr.e.
753-hoz. Meg
tudja mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Róma, Itália,
Szicília,
Karthágó.

Be tudja mutatni a
római történelemben
lezajlott legfontosabb
változásokat, helyesen
használva a királyság
kora, az itáliai háborúk
kora, illetve a pun
háborúk kora korszakmegjelölést. Meg tud
fogalmazni
hasonlóságokat a
görög és a római
történelem eseményei
és fejlődési
sajátosságai között.
Szinkron időrendi
táblázatot tud készíteni
a görög és a római
történelem
eseményeiről. Tudja,
hogy milyen történelmi
esemény kapcsolódik
Kr.e. 753-hoz, Kr. e.
202-höz. Meg tudja
mutatni térképen,
illetve azonosítani
tudja vaktérképen a
következő történelmi
helyszíneket: Róma,
Itália, Szicília,
Karthágó.
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2.

A köztársaság
virágkora és
válsága.

A köztársaság
virágkoráról és
válságáról informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása; a római
köztársaságról készült
sematikus ábrák
értelmezése;
térképvázlat készítése a
második pun háborúról.

Kérdések
segítségével
értelmezni tudja a
római
köztársaságról
készült sematikus
ábrákat. Fel tud
sorolni
időrendben
legalább öt fontos
eseményt az ókori
Róma
történelméből.
Ismeri a zsoldos,
senatus,
patríciusok,
plebejusok,
köztársaság
szavak jelentését.

3.

Társadalom,
államszervezet,
hadsereg; a rómaiak
mindennapi élete

A társadalomról,
államszervezetről,
hadseregről és rómaiak
mindennapi életéről
informáló szöveg
elolvasása,
feldolgozása; Az
ókorból származó
szépirodalmi és
képzőművészeti
alkotások alapján
következtetéseket
megfogalmazása a
korabeli emberek
életmódjáról és
gondolkodásáról.

Figyelmesen el
tudja olvasni a
társadalomról,
államszervezetről,
hadseregről és
rómaiak
mindennapi
életéről szóló
szövegeket. Ki
tud adatokat
keresni és a
lényeget alá tudja
húzni kérdések
segítségével.
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Be tudja mutatni a
római történelemben
lezajlott legfontosabb
változásokat, helyesen
használva a
köztársaság kora
korszak-megjelölést.
Értelmezni és
ismertetni tudja a
római köztársaságról
készült sematikus
ábrákat.
Térképvázlatot tud
készíteni vaktérképen a
második pun
háborúról. Ismeri a
zsoldos, senatus,
patríciusok,
plebejusok,
köztársaság szavak
jelentését.
Összefüggésvázlatot
tud készíteni a
társadalomról,
államszervezetről,
hadseregről és rómaiak
mindennapi életéről
informáló szövegek
alapján.
Ismeri a senatus,
patríciusok,
plebejusok, consul,
dictator, néptribunus,
vétójog szavak
jelentését.

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
4.

A császárkor; Róma
és a provinciák
kapcsolata.

A császárkorról; Róma
és a provinciák
kapcsolatáról informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása; a római
császárság kialakulását
előidéző okok feltárása;
Róma provinciáinak
megkeresése a
történelmi térképen.

5.

Pannónia.

Pannóniáról informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása.
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Segítséggel be
tudja mutatni a
római császárság
kialakulását
előidéző okokat.
Tudja, hogy
milyen történelmi
esemény
kapcsolódik Kr.e.
31-hez. Tanári
segítséggel el tud
igazodni a Rómát
és a provinciákat
ábrázoló
történelmi
térképeken.
Ismeri a
provincia, reform,
polgárháború,
rabszolgafelkelés,
egyeduralom,
császár,
természetes
határok szavak
jelentését.
Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni
Pannóniáról. Meg
tud nevezni
legalább két
római kori
pannóniai várost.
Meg tudja
mutatni térképen
a következő
történelmi
helyszíneket:
Pannónia,
Aquincum. Ismeri
a természetes
határok szó
jelentését.

Pontos ismertetést tud
adni a tanultak alapján
a császárkorról,
valamint Róma és a
provinciák
kapcsolatáról. Tudja,
hogy milyen történelmi
esemény kapcsolódik
Kr.e. 31-hez, Kr.u.
212-höz. Meg tudja
mutatni térképen,
azonosítani tudja
vaktérképen
Hispaniát, Galliát és a
Római Birodalmat.
Ismeri a provincia,
reform, polgárháború,
rabszolgafelkelés,
légió, polgárháború,
természetes határok,
egyeduralom, császár
szavak jelentését.

Pontos ismertetést tud
adni a tanultak alapján
Pannóniáról. Meg
tudja mutatni térképen,
illetve azonosítani
tudja vaktérképen a
következő történelmi
helyszíneket:
Pannónia, Aquincum,
Savaria, Sopianae.
Ismeri a természetes
határok, római
polgárjog szavak
jelentését.
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6.

A népvándorlás.

A népvándorlásról
informáló szöveg
elolvasása,
feldolgozása;
térképvázlat készítése a
népvándorlásról.

Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni a
népvándorlásról.
Ismeri a
népvándorlás és a
barbár szavak
jelentését.

7.

Az antik világ
felbomlása.

Az antik világ
felbomlásáról informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása; a Római
Birodalom bukása
okainak számbavétele.

Két-három igaz
kijelentést tud
tenni a Római
Birodalom
bukását előidéző
okokra
vonatkozóan.
Tudja, hogy
milyen történelmi
esemény 476-hoz.
Meg tudja
mutatni térképen,
illetve azonosítani
tudja vaktérképen
Konstantinápolyt.

8.

Jelentős régészeti
felfedezések.

Ismeretek tanulása
jelentős régészeti
felfedezésekről.
Pompeiről és Pompei
feltárásáról informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása; pompei-i
képek, rekonstrukciós
rajzok megfigyelése,
elemzése.
Aquincumról és
Gorsiumról, valamint
Aquincum és Gorsium
feltárásáról informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása; aquincumi
és gorsiumi képek,
rekonstrukciós rajzok
megfigyelése, elemzése.

8.1. Pompei.

8.2. Aquincum és
Gorsium.

VII A
I.
KERESZTÉNYSÉG
ÉS AZ
ÚJSZÖVETSÉG

ISMERETEK
TANULÁSA A
KERESZTÉNYSÉGRŐ
L ÉS AZ
ÚJSZÖVETSÉGRŐL
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Pontos ismertetést tud
adni a tanultak alapján
a népvándorlásról. Be
tudja mutatni a római
történelemben lezajlott
legfontosabb
változásokat, helyesen
használva a
népvándorlás kora
korszak-megjelölést.
Ismeri a népvándorlás
és a barbár szavak
jelentését.
Be tudja mutatni a
Római Birodalom
bukását előidéző
okokat. Tudja, hogy
milyen történelmi
esemény kapcsolódik
476-hoz. Meg tudja
mutatni térképen,
illetve azonosítani
tudja vaktérképen a
következő történelmi
helyszínt:
Konstantinápoly.

Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni
Pompeiről.

A tanultak alapján
pontos leírást tud adni
szóban és írásban
Pompeiről és Pompei
feltárásáról.

Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni
Aquincumról.

A tanultak alapján
pontos leírást tud adni
szóban és írásban
Aquincumról, valamint
Aquincum feltárásáról.
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1.

Újszövetségi
történetek.

Újszövetségi történetek
olvasása, értelmezése;
az újszövetségi
történetek témáit
ábrázoló festmények
reprodukcióinak
megfigyelése, elemzése.

El tud mesélni
röviden legalább
kettő újszövetségi
történetet.

2.

A kereszténység
kialakulása és
elterjedése.

A kereszténység
kialakulásáról és
elterjedéséről informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása.

Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni a
kereszténység
kialakulásáról és
elterjedéséről.
Ismeri a Messiás
és a
kereszténység
szavak jelentését.

3.

Jézus élettörténete.

Jézus élettörténete.

El tudja mesélni
Jézus életének
főbb állomásait
(születését,
néhány
cselekedetét,
keresztre
feszítését).

IX. ÖNMŰVELÉS
1. Ókori tárgyú
múzeumi kiállítás.

ÖNMŰVELÉS
Ókori tárgyú múzeumi
kiállítás.

Konkrét
kérdésekre
választ tud találni.

2.

Ókorról szóló
könyvek.

Ókorról szóló könyvek
keresése a könyvtárban,
címleírásuk elkészítése.

Tudja, hol kell
keresni a
könyvtárban az
ókorról szóló
könyveket.

3.

Ókori témájú
televízió- és
rádióműsorok.

Ókorral kapcsolatos
televízió- és
rádióműsorokról
műsorajánlat készítése,
ismertető összeállítása a
látott, hallott
műsorokról.

Műsorajánlatot
tud készíteni az
ókorral
kapcsolatos
témájú televízióés
rádióműsorokról
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Szabatosan tud
ismertetni szóban és
írásban legalább öt
újszövetségi történetet.
Segítséggel felismeri e
történetek témáit
festmények
reprodukcióin.
Pontos ismertetést tud
adni a tanultak alapján
a kereszténység
kialakulásáról és
elterjedéséről. Tudja,
ki volt Pál apostol.
Ismeri a Messiás, a
kereszténység, az
egyház, a püspök, a
keresztényüldözés
szavak jelentését.
Részletesen be tud
számolni Jézus
életútjáról,
cselekedeteiről
születésétől a haláláig
az Újszövetség
alapján.

Jegyzeteket tud
készíteni a látottakról
előre megadott
szempontok szerint.
Használni tudja
konkrét ókori
feladatokhoz a
történelmi
kronológiákat és
fogalomgyűjtemények
et.
Rövid ismertetést tud
adni szóban vagy
írásban a TV-ben látott
vagy a rádióban hallott
ókorral kapcsolatos
műsorokról.

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
4.

Pannóniai település
romjai.

Tanulmányi kirándulás
egy pannóniai település
romjaihoz; "szellemi
totó" megoldása a
kiránduláson látott,
hallott dolgokról; rajzos
ismertető készítése a
kirándulásról.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Maximum néhány
hibával meg tudja
oldani a
kiránduláson
látott és hallott
dolgok alapján
összeállított
"szellemi totót".

Írásos és rajzos
ismertetőt tud készíteni
egy pannóniai
település romjainál tett
kirándulásról.

Év végi követelmények
a.) Tudja mi a történelem tudomány tárgya és célja.
b.) Ismerje és helyesen használja a következő fogalmakat: történelem, embertan,
nyelvészet, régészet, lelet, tárgyi és írásos forrás.
c.) Ismerje és jellemezni tudja az őskor szakaszait. Fel tudja sorolni az ember elődeit.
d.) Meg tudja mutatni térképen a következő történelmi helyszíneket: Neander-völgy,
Vértesszőlős, Rudabánya, Kárpát-medence.
e.) Pontos leírást tud adni a zsákmányoló és a termelő életmódról. Ismertetni tudja az
eszközhasználat és eszközkészítés fejlődését.
f.) Be tudja mutatni, hogy a földművelés és az állattenyésztés milyen változásokat hozott
az ember életében.
g.) Beszélni tud az őskori emberek hiedelemvilágáról és az ősi képzőművészeti
alkotásokról.
h.) Röviden ismertetni tudja Mezopotámia, Babilon, a Perzsa birodalom, Egyiptom, az
Indus-völgyi civilizáció és az ókori Kína történelmét. Rövid leírást tud adni ezeknek a
birodalmaknak a régészeti felfedezéseiről.
i.) Pontos ismertetést tud adni a krétai kultúráról és a mükénéi civilizációról.
j.) Ismertetni tudja az ókori görög történelem legfontosabb eseményeit. Jellemezni tudja az
athéni demokráciát és a spártai katonaállamot. Térkép segítségével beszélni tud a görögperzsa háború hadjáratairól és csatáiról.
k.) Néhány mondattal jellemezni tudja a görögök vallását és mindennapi életét.
l.) Ismertetni tudja Nagy Sándor hódításait és a hellenizmust.
m.) Be tudja mutatni a római történelemben lezajlott legfontosabb változásokat, helyesen
használva a királyság kora, az itáliai háborúk kora, a pun háborúk kora, a köztársaság
kora és a császárság kora korszak megjelölést. Fel tudja sorolni a Római Birodalom
bukását előidéző okokat.
n.) Rövid ismertetést tud adni Pannóniáról és meg tud nevezni legalább három római kori
pannóniai várost.
o.) Ismertetni tudja néhány mondatban a kereszténység kialakulását és elterjedését.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 5. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
Az integráltan nevelt gyerekeket eltérően kell oktatni. A tananyag elsajátítása egyénre
szabott ütemezéssel történik. A fejlesztési követelmények csak irányadók, egyéni adottságtól
függően, a megfelelő szakértői bizottság szakvéleményében leírtak alapján követelendőek.
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Történelem 6. évfolyam
A történelem tanulásának céljai a 6. évfolyamon
Váljanak képessé a tanulók biztonsággal tájékozódni a történelmi térben és időben. Tudják a
tanult történelmi fogalmakat, ismereteket aktualizálni. Fejlődjön történelmi problémamegoldó
gondolkodásuk. Váljanak képessé sokrétű és sok műfajú ismeretforrások feldolgozására és
felhasználására az önálló ismeretszerzés során. Alakuljon ki megfelelő szemléletük és
készségük a középkorból származó tárgyi és szöveges források vizsgálatához és elemzéséhez.
Ismerjék meg a középkorral kapcsolatos kiemelkedő történettudományi eredményeket.
Szerezzenek elemi szintű ismereteket a történettudomány módszereinek sajátosságairól.
Váljanak képessé a különböző kultúrák, korok és korszakok több szempontú
összehasonlítására.
Óraterv és a tananyag tartalma:
Kora középkor:
24 óra
Érett középkor:
17 óra
Késő középkor:
15 óra
Kora újkor:
18 óra

TEMATIKUS
TANANYAG

TANULÁSI PROGRAM

A KORA KÖZÉPKOR
(V-X. SZÁZAD)

ISMERETEK
TANULÁSA A KORA
KÖZÉPKORRÓL
Ismeretek tanulása Európa
politikai viszonyairól a
Római Birodalom bukása
utáni századokban.
A Nyugatrómai Birodalom
bukása utáni időszakban
létrejött germán
királyságokról informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása;
a germán királyságok
helyének megkeresése a
történelmi térképen;
magyarázatkeresés arra,
hogy a Nyugatrómai
Birodalom bukását követő
évszázadokat miért
nevezik "sötét középkor"nak az európai
történelemben.

TELJESÍTMÉNY
MINIMÁLIS

I.

1. Európa politikai
viszonyai a Római
Birodalom bukása
utáni századokban.
1. Germán királyságok.
1.
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Fel tud sorolni két
germán
királyságot.

OPTIMÁLIS

Pontos leírást tud
adni a tanultak
alapján a germán
királyságokról.
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1. A Frank Birodalom
2. kialakulása.

A Frank Birodalom
kialakulásáról informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása; időrendi
táblázat készítése a Frank
Birodalom történetéről;
Nagy Károly életéről
informáló korabeli krónika
elolvasása, feldolgozása,
következtetés a király
jellemére,
gondolkodásmódjára a
szöveg alapján;
magyarázatkeresés arra,
hogy a Nyugatrómai
Birodalom bukása utáni
időszakban miért éppen a
frankoknak sikerült
létrehozniuk Európa
legerősebb államát.

Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni a
Frank Birodalom
kialakulásáról.
Ismeri a
következő
fogalmakat: kora
középkor, érett
középkor, késő
középkor, egyház,
trónviszály,
király, fegyveres
kíséret, központi
hatalom, pápa,
hűbérbirtok,
krónika. Tudja,
mi történt 800ban. Meg tudja
mutatni térképen
a Frank
Birodalmat,
Rómát, a
Keletrómai
Birodalmat és
Bizáncot.

1. A Karoling-birodalom
3. utódállamai.

A Karoling-birodalom
utódállamai létrejöttéről
informáló szöveg
elolvasása, feldolgozása;
az utódállamok helyének
megkeresése a történelmi
térképen.

Fel tudja sorolni a
Karolingbirodalom
utódállamait.
Tudja, mi történt
843-ban.

1. Európa 1000 körül.
4.

Az 1000 körüli Európáról
informáló szöveg
elolvasása, feldolgozása;
az 1000 körüli Európát
ábrázoló térkép elemzése.
Ismeretek tanulása a kora
középkor gazdaságáról és
társadalmáról.
Az uradalmi rendszer
kialakulásáról informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása.

Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni az
1000 körüli
Európáról.

2. Gazdaság és
társadalom a kora
középkorban.
2. Az uradalmi rendszer
1. kialakulása.
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Tudja, mi az
uradalmi
rendszer.

Pontos leírást tud
adni a tanultak
alapján a Frank
Birodalom
kialakulásáról.
Ismeri, és használni
tudja a következő
fogalmakat: kora
középkor, érett
középkor, késő
középkor, egyház,
trónviszály, király,
fegyveres kíséret,
központi hatalom,
pápa, pápai állam,
grófság, őrgrófság,
kolostor,
adománybirtok,
hűbérbirtok, krónika.
Biztonsággal ismeri
a következő
történelmi
évszámokat: VIIIIX. század, 800. Meg
tudja mutatni
térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen a
következő történelmi
helyszíneket: Frank
Birodalom, Róma,
Keletrómai
Birodalom, Bizánc.
Fel tudja sorolni,
történelmi térképen
meg tudja mutatni,
és röviden képes
jellemezni a
Karoling-birodalom
utódállamait. Tudja,
mi történt 843-ban.
Pontos leírást tud
adni a tanultak
alapján az 1000
körüli Európáról.

Pontos leírást tud
adni – a tanultak
alapján – az uradalmi
rendszer
kialakulásáról.

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
2. A nemesség és a
2. jobbágyság.

A nemességről és a
jobbágyságról informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása.

3. Az egyházszervezet
kiépülése.

Ismeretek tanulása az
egyházszervezet
kiépüléséről.
A pápaság császári
hatalommal vívott harcáról
informáló szöveg
elolvasása, feldolgozása;
IV. Gergely 1075-ben
kiadott "Dictus papae"
című dokumentumának
elemzése; a nyugati
keresztény királyok és az
egyház viszonyának
jellemzése.
A világi papságról és a
szerzetességről informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása.

3. A pápaság harca a
1. császári hatalommal.

3. Világi papság és
2. szerzetesség.

4. A Bizánci Birodalom
és a keleti
kereszténység.

A Bizánci Birodalomról és
a keleti kereszténységről
informáló szöveg
elolvasása, feldolgozása.

5. Az iszlám és az arab
világ.

Az iszlámról és az arab
világról informáló szöveg
elolvasása, feldolgozása.

II. A MAGYARSÁG
SZÜLETÉSE

ISMERETEK
TANULÁSA A
MAGYARSÁG
SZÜLETÉSÉRŐL
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Két-három
mondatos rövid
leírást tud adni a
tanultak alapján a
kora középkori
nemességről és
jobbágyságról.

Pontos leírást tud
adni a tanultak
alapján a kora
középkori
nemességről és
jobbágyságról.

Két-három
mondatos rövid
leírást tud adni a
tanultak alapján a
pápaság császári
hatalommal vívott
harcáról.

Pontos leírást tud
adni a tanultak
alapján a pápaság
császári hatalommal
vívott harcáról. Érti,
és értelmezni tudja e
"küzdelem"
jelentőségét.

Két-három
mondatos rövid
leírást tud adni a
tanultak alapján a
korabeli világi
papságról és a
szerzetességről.
Két-három
mondatos rövid
leírást tud adni a
tanultak alapján a
Keletrómai
Birodalomról és a
keleti
kereszténységről.
Meg tudja
mutatni térképen
a Keletrómai
Birodalmat és
Bizáncot.
Két-három
mondatos rövid
leírást tud adni a
tanultak alapján
az iszlámról és az
arab világról.

Pontos leírást tud
adni a tanultak
alapján a korabeli
világi papságról és a
szerzetességről.
Pontos leírást tud
adni a tanultak
alapján a Keletrómai
Birodalomról és a
keleti
kereszténységről.
Meg tudja mutatni
térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen a
Keletrómai
Birodalmat és
Bizáncot.
Pontos leírást tud
adni a tanultak
alapján az iszlámról
és az arab világról.

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
1. Az ősmagyarság
kialakulása.
1. A magyarság
1. őstörténetének kutatási
nehézségei.

1. A nyelvrokonság
2. kérdése.

1. Az uráli és a finnugor
3. együttélés kora.

1. Az ugor közösség
4. felbomlása.

2. A vándorló magyarság
élete.

Ismeretek tanulása az
ősmagyarság
kialakulásáról.
A magyarság
őstörténetének kutatási
nehézségeiről informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása; őstörténet
kutatásával foglalkozó
tudományterületek
számbavétele; középkori
magyar krónikák
eredettörténettel
kapcsolatos
szemelvényeinek
elolvasása, értelmezése.
A nyelvrokonság
kérdéseiről informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása; az uráli és
finnugor nyelvek
kialakulását szemléltető
családfa elemzése.

Az uráli és a finnugor
együttélés koráról
informáló szöveg
elolvasása, feldolgozása;
az uráli és a finnugor
őshaza területét
szemléltető térkép
elemzése, a két őshaza
területének
összehasonlítása.
Az ugor közösség
felbomlásáról informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása; ok-okozati
táblázat készítése a
magyarság önálló néppé
válása történetének utolsó
szakaszáról.
Ismeretek tanulása a
vándorló magyarság
életéről.
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Egy-két ténnyel
indokolni tudja a
magyarság
őstörténetének
kutatási
nehézségeit.

A tanultak alapján be
tud számolni a
magyarság
őstörténetének
kutatási
nehézségeiről

Fel tud sorolni
legalább két
magyarral rokon
nyelvet.

Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni az
uráli és a finnugor
együttélés koráról

Fel tudja sorolni a
magyar nép
legközelebbi
nyelvrokonait. El
tudja mondani, hogy
a nyelvrokonság
ténye mire utalhat a
népek eredetével,
őstörténetével
kapcsolatban.
Pontos leírást tud
adni a tanultak
alapján az uráli és a
finnugor együttélés
koráról.

Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni az
ugor közösség
felbomlásáról.

Pontos leírást tud
adni a tanultak
alapján az ugor
közösség
felbomlásáról.
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2. A nomád állattartó
1. életmód átvétele a DélUral vidékén.

A Dél-Ural vidéki nomád
állattartó életmód
átvételéről informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása.

Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni a
Dél-Ural vidéki
nomád állattartó
életmód
átvételéről. Meg
tudja mutatni
térképen az Urált.

2. Magna Hungaria.
2.

Magna Hungaria-ról
informáló szöveg
elolvasása, feldolgozása;
Magna Hungaria
berajzolása a vaktérképbe.

Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni a
Magna Hungariaról. Meg tudja
mutatni térképen.

2. Levédia.
3.

Levédiáról informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása; Levédia
berajzolása a vaktérképbe.

Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni
Levédiáról. Meg
tudja mutatni
térképen
Levédiát.

2. Etelköz.
4.

Etelközről informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása; Etelköz
berajzolása a vaktérképbe.

Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni
Etelközről. Meg
tudja mutatni
térképen Etelközt.
Térképvázlatot
tud készíteni
térkép
segítségével a
magyarok útjáról
a Kárpátmedencéig.

3. Honfoglalás és
letelepedés.

Ismeretek tanulása a
honfoglalásról és a
letelepedésről.
A Kárpát-medence IX.
század végi természeti
adottságairól és politikai
viszonyairól informáló
szöveg elolvasása,
feldolgozása; a
honfoglalást közvetlenül
megelőző események
bejelölése a vaktérképen.

3. A Kárpát-medence
1. természeti adottságai
és politikai viszonyai a
IX. század végén.

658

Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni a
Kárpát-medence
IX. század végi
természeti
adottságairól és
politikai
viszonyairól.

Pontos leírást tud
adni a tanultak
alapján a Dél-Ural
vidéki nomád
állattartó életmód
átvételéről. Meg
tudja mutatni
térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen az Urált,
a Kaszpi-tengert és a
Volgát.
Pontos leírást tud
adni a tanultak
alapján a Magna
Hungaria-ról. Meg
tudja mutatni
térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen Magna
Hungariát.
Pontos leírást tud
adni a tanultak
alapján Levédiáról.
Meg tudja mutatni
térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen
Levédiát.
Pontos leírást tud
adni a tanultak
alapján Etelközről.
Meg tudja mutatni
térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen
Etelközt.
Térképvázlatot tud
készíteni
vaktérképen a
magyarok útjáról a
Kárpát-medencéig.

Pontos leírást tud
adni a tanultak
alapján a Kárpátmedence IX. század
végi természeti
adottságairól és
politikai
viszonyairól.
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3. A Kárpát-medence
2. birtokba vétele.

A Kárpát-medence
birtokba vételéről
informáló szöveg
elolvasása, feldolgozása; a
magyarországi területek
elfoglalási sorrendjének és
a hódítások évszámainak
bejelölése a Kárpátmedencét ábrázoló
térképbe; középkori
monda elolvasása,
eljátszása a honfoglalásról.

Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni a
Kárpát-medence
birtokba vételéről.
Ismeri a
következő
történelmi
dátumokat: 895900. Meg tudja
mutatni térképen
a Kárpátokat, a
Vereckei-hágót, a
Dunát és a Tiszát.

3. A honfoglalók
3. életkörülményei és
társadalmi viszonyai.

A honfoglalók
életkörülményeiről és
társadalmi viszonyairól
informáló szöveg
elolvasása, feldolgozása; a
honfoglalók életmódját és
életkörülményeit ábrázoló
rekonstrukciós rajzok
megfigyelése, elemzése; a
korabeli magyar
társadalom felépülését
szemléltető ábra
megfigyelése, elemzése.
Ismeretek tanulása a
kalandozó hadjáratokról.

Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni a
honfoglalók
életkörülményeirő
l és társadalmi
viszonyairól.

4. A kalandozó
hadjáratok.

II AZ ÉRETT
I. KÖZÉPKOR (X-XIII.
SZÁZAD)

ISMERETEK
TANULÁSA AZ ÉRETT
KÖZÉPKOR (A X-XIII.
SZÁZAD)
TÖRTÉNELMÉRŐL
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Két-három igaz
kijelentést tud
mondani, írni a
kalandozó
hadjáratokról.
Tudja, mi történt
955-ben. Meg
tudja mutatni
térképen
Augsburgot.

Pontos leírást tud
adni a tanultak
alapján a Kárpátmedence birtokba
vételéről.
Biztonsággal ismeri
a következő
történelmi
dátumokat: 895-900.
Meg tudja mutatni
térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen a
következő történelmi
helyszíneket:
Kárpátok, Vereckeihágó, Duna, Dráva,
Tisza.
Pontos leírást tud
adni a tanultak
alapján a
honfoglalók
életkörülményeiről
és társadalmi
viszonyairól.

Pontos leírást tud
adni a tanultak
alapján a kalandozó
hadjáratokról. Tudja,
mi történt 955-ben.
Meg tudja mutatni
térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen
Szászországot,
Bajorországot,
Augsburgot.
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1. Hűbériség, lovagi élet,
lovagi kultúra.

Ismeretek tanulása a
hűbériségről, a lovagi
életről és a lovagi
kultúráról; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; történelmi
korok összehasonlítása;
speciális szókincs
elsajátítása: fogalmak
helyes használata a
hűbériség, lovagi élet,
lovagi kultúra témából.

Ismeri, és
pontosan
használja a
következő
fogalmakat:
lovagi torna,
lovagi élet,
hűbéreskü,
hűbériség, hűbéri
láncolat.

2. A középkori egyház.

Ismeretek tanulása a
középkori egyházról;
történelmi időben és
térben való tájékozódás,
speciális szókincs
elsajátítása: fogalmak
helyes használata a
középkori egyház témából.

Ismeri és
pontosan
használja a
következő
fogalmakat:
kereszténység,
vallásos világkép,
Isten földi
helytartója,
szerzetes,
szerzetesrend.
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Ismeri, és pontosan
használja a
következő
fogalmakat: lovagi
torna, lovagi
életmód, hűbéreskü,
hűbéri láncolat,
hűbérúr, hűbéres. Fel
tud sorolni néhány
lovagkirályt a XXIII. századi
Európából. Képes
térképen megmutatni
azokat az
országokat, ahol
ezek a lovagkirályok
éltek.
Ismeri és pontosan
használja a
következő
fogalmakat:
kereszténység,
vallásos világkép,
Isten földi
helytartója,
zarándok, szerzetes,
szerzetesrend,
szerzetesi
fogadalom, kolostor,
kódex. Meg tudja
mutatni térképen,
illetve azonosítani
tudja vaktérképen
Európa leghíresebb
zarándokhelyeit.
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3. Falusi élet és
mezőgazdaság.

Ismeretek tanulása a
középkori falusi életről és
mezőgazdaságról;
történelmi időben és
térben való tájékozódás,
történelmi korok
összehasonlítása, ábrák
leolvasása, speciális
szókincs elsajátítása:
fogalmak helyes
használata a falusi élet és
a mezőgazdaság témából.

Ismeri, és
pontosan
használja a
következő
fogalmakat:
legelőváltó
gazdálkodás,
kétnyomásos
gazdálkodás,
háromnyomásos
gazdálkodás,
ugar.

4. A városok
felvirágzása.

Ismeretek tanulása a
középkori városok
felvirágzásáról; történelmi
időben és térben való
tájékozódás, történelmi
korok összehasonlítása,
forrás értelmezése,
speciális szókincs
elsajátítása: fogalmak
helyes használata a
városok felvirágzása
témából.

Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
középkori város,
városi kiváltság,
városi
önkormányzat.
Meg tudja
mutatni térképen,
hogy hol
alakultak ki az
első városok a
középkor
folyamán.
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Ismeri, és pontosan
használja a
következő
fogalmakat:
legelőváltó
gazdálkodás,
kétnyomásos
gazdálkodás,
háromnyomásos
gazdálkodás. Képes
ábrák segítségével
bemutatni a
földművelési
módszerek fejlődését
a középkorban.
Képes rajzos
illusztrációt készíteni
a legelőváltó
gazdálkodásról és a
nyomásos
gazdálkodásról.
Ismeri, és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
középkori város, "a
városi levegő
szabaddá tesz",
városi kiváltság,
városi
önkormányzat,
pallosjog,
árumegállító jog.
Meg tudja mutatni
térképen az első
középkori városokat.

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
5. Kézműipar és
kereskedelem.

Ismeretek tanulása a
középkori kézműiparról és
kereskedelemről;
történelmi időben és
térben való tájékozódás,
történelmi korok
összehasonlítása, speciális
szókincs elsajátítása:
fogalmak helyes
használata a kézműipar és
kereskedelem témából.

6. Középkori
gondolkodás és
kultúra.

Ismeretek tanulása a
középkori gondolkodásról
és kultúráról; történelmi
időben és térben való
tájékozódás, történelmi
korok összehasonlítása,
speciális szókincs
elsajátítása: fogalmak
helyes használata a
középkori gondolkodás és
kultúra témából .

7. A román és a gótikus
stílus.

Ismeretek tanulása a
román és a gótikus
stílusról; történelmi
időben és térben való
tájékozódás, történelmi
korok összehasonlítása,
szóbeli és írásbeli
szövegalkotás, speciális
szókincs elsajátítása:
fogalmak helyes
használata a román és a
gótikus stílus témából.
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Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat: céh,
mester, segéd,
inas, középkori
kereskedelem,
szárazföldi
kereskedelem,
tengeri
kereskedelem.
Meg tudja
mutatni térképen
a következő
történelmi
helyeket:
Velence,
Hamburg.
Ismeri, és
pontosan
használja a
következő
fogalmakat:
vallásos világkép.
Meg tudja
mutatni térképen
a következő
egyetemi
városokat:
Oxford, Párizs,
Bologna, Pécs.

Ismeri, és
pontosan
használja a
következő
fogalmakat:
romanika, gótika.
Képes térképen
megmutatni a
román és a gót
stílus
legnevezetesebb
emlékeit.

Ismeri, és helyesen
használja a
következő
fogalmakat: céh,
mester, segéd, inas,
mesterremek,
középkori
kereskedelem,
szárazföldi
kereskedelem,
tengeri
kereskedelem. Meg
tudja mutatni
térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen a
következő történelmi
helyeket: Velence,
Hamburg.
Ismeri, és pontosan
használja a
következő
fogalmakat vallásos
világkép, Biblia,
egyházi tanítás,
világi oktatás. Meg
tudja mutatni
térképen a következő
egyetemi városokat:
Bologna, Oxford,
Párizs, Krakkó,
Prága, Pécs. Képes
időben elhelyezni az
egyetemek alapítási
éveit.
Ismeri, és pontosan
használja a
következő
fogalmakat:
romanika, gótika,
ikerablakok,
félköríves boltozat,
rózsaablak, csúcsív.
Képes térképen
megmutatni a román
és a gót stílus
legnevezetesebb
emlékeit. Képes
rövid ismertetést
adni szóban és
írásban a zsámbéki
romtemplomról és a
jáki templomról.
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IV. AZ ÁRPÁD-HÁZI
KIRÁLYOK KORA

1.

Az államalapítás.

1.1. Géza és Szent István.

ISMERETEK TANULÁSA
AZ ÁRPÁD-HÁZI
KIRÁLYOK KORÁNAK
TÖRTÉNELMÉRŐL
Ismeretek tanulása az
államalapításról; történelmi
időben és térben való
tájékozódás, történelmi
korok összehasonlítása,
szóbeli és írásbeli
szövegalkotás, speciális
szókincs elsajátítása:
fogalmak helyes használata
az államalapítás témából.
Ismeretek tanulása Géza
fejedelemről és Szent István
királyról; történelmi időben
és térben való tájékozódás,
történelmi korok
összehasonlítása, szóbeli és
írásbeli szövegalkotás,
speciális szókincs
elsajátítása: fogalmak helyes
használata a Géza és Szent
István témából.
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Tudja, hogy milyen
események
kapcsolódnak a
következő
évszámokhoz: 972997, 955, 1001-1038.
Meg tudja mutatni
térképen a következő
történelmi helyeket:
Augsburg. Ismeri, és
pontosan használja a
következő fogalmakat:
kalandozások, törzs,
nemzetség,
pogányság,
kereszténység,
államalapítás, krónika,
hittérítés. Ismeri a
következő történelmi
személyeket: Géza,
István, Koppány,.

Tudja, hogy milyen
események
kapcsolódnak a
következő
évszámokhoz: 972997, 955, 962, 10011038. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket:
Augsburg,
Bajorország, Bizánc,
Német Római
Császárság,
Veszprém, Esztergom,
Székesfehérvár,
Erdély. Ismeri, és
pontosan használja a
következő fogalmakat:
kalandozások, törzs,
nemzetség, ország,
pogányság,
kereszténység,
államalapítás,
hittérítők, krónika,
tized. Ismeri a
következő történelmi
személyeket: Géza, ,
Imre, István,
Koppány, II.
Szilveszter, Gizella,
Sarolt.

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
1.2. A keresztény
királyság.

2.

Az új rend
megszilárdítása.

2.1. Az új rendet
fenyegető külső és
belső veszélyek.

Ismeretek tanulása a
keresztény királyságról;
történelmi időben és térben
való tájékozódás, szóbeli és
írásbeli szövegalkotás,
speciális szókincs
elsajátítása: fogalmak helyes
használata a keresztény
királyság témából.
Ismeretek tanulása az új
rend megszilárdításáról;
történelmi időben és térben
való tájékozódás, szóbeli és
írásbeli szövegalkotás,
speciális szókincs
elsajátítása: fogalmak
helyes használata az új rend
megszilárdítása témából.
Ismeretek tanulása az új
rendet fenyegető külső és
belső veszélyekről;
történelmi időben és térben
való tájékozódás, szóbeli és
írásbeli szövegalkotás,
speciális szókincs
elsajátítása: fogalmak helyes
használata az új rendet
fenyegető külső és belső
veszélyek témából.
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Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmat: trónutódlás.
Képes rövid szóbeli
szövegalkotásra Szent
István uralkodásáról.

Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat:
trónutódlás,
trónvillongás. Képes
egy öt-tíz perces
kiselőadás
megtartására Szent
István uralkodásából.

Tudja, hogy milyen
események
kapcsolódnak a
következő évszámhoz:
1038. Ismeri, és
pontosan használja a
következő fogalmakat:
pogánylázadás,
trónutódlás, német
veszély. Ismeri a
következő történelmi
személyeket: I.
András, I. Béla.

Tudja, hogy milyen
események
kapcsolódnak a
következő
évszámokhoz: 1038.
Ismeri, és pontosan
használja a következő
fogalmakat:
pogánylázadás,
trónvillongás,
trónutódlás, német
veszély. Ismeri a
következő történelmi
személyeket: Orseoló
Péter, Aba Sámuel, I.
András, I. Béla.,
Salamon, Vazul,
Henrik császár. Meg
tudja mutatni térképen
a következő helyszínt:
Pozsony.
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2.2. Szent László és
Könyves Kálmán.

Ismeretek tanulása Szent
Lászlóról és Könyves
Kálmánról; történelmi
időben és térben való
tájékozódás, szóbeli és
írásbeli szövegalkotás,
speciális szókincs
elsajátítása: fogalmak helyes
használata a Szent László és
Könyves Kálmán témából.

Ismeri, és pontosan
használja a következő
fogalmakat: feudális
rend. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: Lengyel
királyság, Cseh
királyság, Német
Római Császárság.

2.3. III. Béla.

Ismeretek tanulása III.
Béláról; történelmi időben
és térben való tájékozódás,
szóbeli és írásbeli
szövegalkotás, speciális
szókincs elsajátítása:
fogalmak helyes használata
a III. Béla témából.

Ismeri, és pontosan
használja a következő
fogalmakat:
írásbeliség, királyi
kancellária. Képes egy
rövid szóbeli
szövegalkotásra III.
Béla uralkodásából.

3.

Gazdasági és
társadalmi változások
a XIII. században.

Ismeretek tanulása a XIII.
századi gazdasági és
társadalmi változásokról;
történelmi időben és térben
való tájékozódás, szóbeli és
írásbeli szövegalkotás,
speciális szókincs
elsajátítása: fogalmak
helyes használata a
gazdasági és társadalmi
változások a XIII. században
témából.
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Ismeri, és pontosan
használja a következő
fogalmakat: feudális
rend, törvényhozás.
Meg tudja mutatni
térképen a következő
történelmi
helyszíneket:
Bolgárország, Kijevi
Nagyfejedelemség,
Lengyel királyság,
Cseh királyság, Német
Római Császárság,
Horvát királyság,
Szerb fejedelemség.
Képes egy 5-10 perces
kiselőadás tartására a
feudális rend
megszilárdulásából,
Szent László és
Könyves Kálmán
uralkodásából.
Ismeri, és pontosan
használja a következő
fogalmakat:
írásbeliség, királyi
kancellária,
árutermelés,
pénzgazdálkodás,
városiasodás, krónika.
Képes egy
összefüggő,
rendszerezett
kiselőadás
megtartására III. Béla
uralkodásából.
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3.1. II. András és az
Aranybulla.

Ismeretek tanulása II.
Andrásról és az
Aranybulláról; történelmi
időben és térben való
tájékozódás, szóbeli és
írásbeli szövegalkotás,
forrásértelmezés, speciális
szókincs elsajátítása:
fogalmak helyes használata
a II. András és az
Aranybulla témából.

Ismeri, és pontosan
használja a következő
fogalmakat:
várjobbágyok,
Aranybulla. Tudja,
hogy milyen esemény
kapcsolódik 1222-höz.
Ismeri a következő
történelmi
személyeket: II.
András.

3.2. IV. Béla és a
tatárjárás.

Ismeretek tanulása IV.
Béláról és a tatárjárásról;
történelmi időben és térben
való tájékozódás, szóbeli és
írásbeli szövegalkotás,
forrásértelmezés, speciális
szókincs elsajátítása:
fogalmak helyes használata
a IV. Béla és a tatárjárás
témából.

Ismeri, és pontosan
használja a következő
fogalmakat: nomád,
második honalapító.
Ismeri a következő
történelmi
személyeket: IV. Béla,
Juliánus barát, Batu
kán. Meg tudja
mutatni térképen
Muhi.
Tudja, hogy milyen
esemény kapcsolódik
1241-42-höz..

Ismeri, és pontosan
használja a következő
fogalmat: krónika.

4.

Az Árpád-kori
kultúra.

Ismeretek tanulása az
Árpád-kori kultúráról;
speciális szókincs
elsajátítása: fogalmak
helyes használata az Árpádkori kultúra témából.

V.

A KÉSŐ
KÖZÉPKOR (XIVXV. SZÁZAD)

ISMERETEK TANULÁSA A
KÉSŐ KÖZÉPKOR (XIVXV. SZÁZAD)
TÖRTÉNELMÉRŐL
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Ismeri, és pontosan
használja a következő
fogalmakat:
serviensek,
várjobbágyok, várnép,
székesfehérvári
törvénynapok,
rendiség, Aranybulla.
Tudja, hogy milyen
esemény kapcsolódik
1222-höz. Ismeri a
következő történelmi
személyeket: II.
András.
Ismeri, és pontosan
használja a következő
fogalmakat: nomád,
szekérkaraván, kővár,
második honalapító.
Ismeri a következő
történelmi
személyeket: IV. Béla,
Juliánus barát, Batu
kán. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket:
Mongólia, Sajó folyó,
Muhi. Tudja, hogy
milyen esemény
kapcsolódik 1241-42höz.
Ismeri, és pontosan
használja a következő
fogalmakat: gesta,
krónika, Halotti
beszéd. Ismeri a
következő történelmi
személyt: Anonymus.

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
1.

Rendi
országgyűlések.

2.

Európa (Nyugat-,
Közép-, KeletEurópa).

3.

Háborúk, járványok,
parasztfelkelések a
középkor alkonyán.

4.

Itália, a humanizmus
és a reneszánsz.
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Ismeretek tanulása a rendi
országgyűlésekről;
történelmi időben és térben
való tájékozódás, szóbeli és
írásbeli szövegalkotás, ábra
leolvasása, speciális
szókincs elsajátítása:
fogalmak helyes használata
a rendi országgyűlések
témából.
Ismeretek tanulása a
középkor végi Európáról
(Nyugat-, Közép-, KeletEurópáról); történelmi
időben és térben való
tájékozódás, szóbeli és
írásbeli szövegalkotás,
speciális szókincs
elsajátítása: fogalmak
helyes használata az Európa
(Nyugat, Közép-, KeletEurópa) témából.
Ismeretek tanulása a
középkor végi háborúkról,
járványokról és
parasztfelkelésekről;
történelmi időben és térben
való tájékozódás, szóbeli és
írásbeli szövegalkotás,
speciális szókincs
elsajátítása: fogalmak
helyes használata a
háborúk, járványok,
parasztfelkelések a középkor
alkonyán témából.

Ismeri, és pontosan
használja a következő
fogalmakat: rend,
rendi gyűlés,
parlament.

Ismeri, és pontosan
használja a következő
fogalmakat: rend,
rendi gyűlés, rendi
államforma,
parlament. Ismeri a
következő történelmi
személyt: Szép Fülöp.

Ismeri, és pontosan
használja a következő
fogalmakat Európa.
Meg tudja mutatni
térképen Nyugat-,
Közép-, és KeletEurópát.

Ismeri, és pontosan
használja a következő
fogalmakat: centrum,
periféria, Európa. Meg
tudja mutatni
térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen Nyugat-,
Közép-, és KeletEurópát.

Meg tudja mutatni
térképen a következő
történelmi
helyszíneket: Anglia,
Franciaország. Ismeri,
és pontosan használja
a következő
fogalmakat: pestis,
járvány, éhínség,
százéves háború.

Ismeretek tanulása Itáliáról,
a humanizmusról és a
reneszánszról; történelmi
időben és térben való
tájékozódás, szóbeli és
írásbeli szövegalkotás,
speciális szókincs
elsajátítása: fogalmak
helyes használata az Itália a
humanizmus és a reneszánsz
témából.

Ismeri, és pontosan
használja a következő
fogalmakat:
könyvnyomtatás,
humanizmus,
reneszánsz. Ismeri a
következő történelmi
személyeket:
Guttenberg, Raffaello.

Tudja, hogy milyen
események
kapcsolódnak a
következő
évszámokhoz: 13371453. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: Anglia,
Franciaország. Ismeri,
és pontosan használja
a következő
fogalmakat: pestis,
járvány, éhínség,
lehűlés, százéves
háború.
Ismeri, és pontosan
használja a következő
fogalmakat:
humanizmus,
reneszánsz, antik
örökség, Guttenberggalaxis,
könyvnyomtatás.
Ismeri a következő
történelmi
személyeket:
Bocaccio, Guttenberg,
Raffaello, Boticelli.
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5.

Ázsiai kultúrák.

Ismeretek tanulása az ázsiai
kultúrákról; történelmi
időben és térben való
tájékozódás, szóbeli és
írásbeli szövegalkotás,
speciális szókincs
elsajátítása: fogalmak
helyes használata az ázsiai
kultúrák témából.

Meg tudja mutatni
térképen Kínát, Indiát,
Mongóliát. Ismeri ,és
pontosan használja a
következő fogalmakat:
iránytű,
könyvnyomtatás,
papír.

6.

Európai népek
küzdelmei a mongol
és a török hódítások
ellen.

Ismeretek tanulása Európa
népeinek a mongol és török
hódítások elleni
küzdelmeiről; történelmi
időben és térben való
tájékozódás, szóbeli és
írásbeli szövegalkotás,
speciális szókincs
elsajátítása: fogalmak
helyes használata az európai
népek küzdelmei a mongol
és a török hódítások ellen
témából.

Meg tudja mutatni
térképen a következő
történelmi
helyszíneket: Arany
Horda, Kijev, Balkánfélsziget, Bizánc,
Török birodalom.
Tudja, hogy milyen
események
kapcsolódnak a
következő
évszámokhoz: 1241,
1453.
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Meg tudja mutatni
térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen Kínát,
Indiát, Mongóliát.
Ismeri, és pontosan
használja a következő
fogalmakat: iránytű,
könyvnyomtatás,
papír, puskapor.
Meg tudja mutatni
térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen a
következő történelmi
helyszíneket: Kijev,
Balkán-félsziget,
Görögország,
Rigómező,
Konstantinápoly,
Bizánc, Török
birodalom. Tudja,
hogy milyen
események
kapcsolódnak a
következő
évszámokhoz: 1241,
1453.
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VI. AZ ANJOUK
KORA
1.

Károly Róbert és
Nagy Lajos bel- és
külpolitikája.

2.

Az Anjou-kor
gazdasága.

3.

Társadalmi
változások;
népesség és
természeti
környezet.

ISMERETEK
TANULÁSA AZ
ANJOUK KORÁRÓL
Ismeretek tanulása Károly
Róbert és Nagy Lajos belés külpolitikájáról;
történelmi időben és
térben való tájékozódás,
szóbeli és írásbeli
szövegalkotás, speciális
szókincs elsajátítása:
fogalmak helyes
használata a Károly
Róbert és Nagy Lajos belés külpolitikája témából.

Ismeretek tanulása az
Anjou-kor gazdaságáról;
speciális szókincs
elsajátítása: fogalmak
helyes használata az
Anjou-kor gazdasága
témából.
Ismeretek tanulása az
Anjou-kori társadalmi
változásokról; speciális
szókincs elsajátítása:
fogalmak helyes
használata a társadalmi
változások, népesség és
természeti környezet
témából.
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Ismeri, és pontosan
használja a
következő
fogalmakat:
királykoronázás,
kilenced. Ismeri a
következő
történelmi
személyeket: Károly
Róbert, Csák Máté,
Nagy Lajos. Tudja,
hogy milyen
események
kapcsolódnak a
következő
évszámhoz: 1301.

Ismeri, és pontosan
használja a
következő fogalmat:
kilenced.

Ismeri, és pontosan
használja a
következő
fogalmakat:
banderiális
hadsereg.

Ismeri, és pontosan
használja a
következő
fogalmakat:
tartományúr,
királykoronázás,
kapuadó,
aranyforint,
kilenced. Ismeri a
következő
történelmi
személyeket: Károly
Róbert, Csák Máté,
Nagy Lajos. Meg
tudja mutatni
térképen a
tartományúri
hatalom kiépülését,
valamint Visegrádot,
Nápolyt, Velencét, a
Balkánt és
Lengyelországot.
Tudja, hogy milyen
események
kapcsolódnak a
következő
évszámokhoz: 1301,
1335, 1351.
Ismeri, és pontosan
használja a
következő
fogalmakat:
aranyforint,
kapuadó, kilenced.
Ismeri, és pontosan
használja a
következő
fogalmakat:
banderiális
hadsereg, rendiség.
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VII LUXEMBURGI
.
ZSIGMOND, A
HUNYADIAK ÉS
A JAGELLÓK
KORA
1.

Luxemburgi
Zsigmond kora.

2.

Védekezés az
oszmán-török
terjeszkedés ellen;
Hunyadi János.

ISMERETEK
TANULÁSA
LUXEMBURGI
ZSIGMOND A
HUNYADIAK ÉS A
JAGELLÓK KORÁRÓL
Ismeretek tanulása
Luxemburgi Zsigmond
koráról; történelmi időben
és térben való
tájékozódás, szóbeli és
írásbeli szövegalkotás,
speciális szókincs
elsajátítása: fogalmak
helyes használata a
Luxemburgi Zsigmond
kora témából.

Ismeretek tanulása az
oszmán-török terjeszkedés
elleni védekezésről és
Hunyadi Jánosról;
történelmi időben és
térben való tájékozódás,
szóbeli és írásbeli
szövegalkotás, speciális
szókincs elsajátítása:
fogalmak helyes
használata a védekezés az
oszmán-török terjeszkedés
ellen. Hunyadi János
témából.

670

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Tudja, hogy milyen
események
kapcsolódnak a
következő
évszámokhoz: 1396.
Ismeri, és pontosan
használja a
következő
fogalmakat:
végvárrendszer,
szabad királyi város,
mezőváros,
bányaváros. Meg
tudja mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket: Buda,
Pozsony,
Nándorfehérvár.

Tudja, hogy milyen
események
kapcsolódnak a
következő
évszámokhoz: 1444,
1456. Meg tudja
mutatni térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Erdély, Várna,
Rigómező,
Nándorfehérvár.

Tudja, hogy milyen
események
kapcsolódnak a
következő
évszámokhoz: 1396,
1405. Ismeri, és
pontosan használja a
következő
fogalmakat:
végvárrendszer,
városi törvények,
szabad királyi város,
mezőváros,
bányaváros. Meg
tudja mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket: Buda,
Pozsony, Sopron,
Kassa,
Nándorfehérvár.
Tudja, hogy milyen
események
kapcsolódnak a
következő
évszámokhoz: 144344, 1444, 1456. Meg
tudja mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Erdély, Várna,
Rigómező,
Nándorfehérvár.
Képes rövid szóbeli
szövegalkotásra
Hunyadi János török
ellenes hadjáratairól.
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3.

Hunyadi Mátyás
uralkodása; a
központosítás
kísérlete.

Ismeretek tanulása
Hunyadi Mátyás
uralkodásáról, a
központosítási kísérletről;
történelmi időben és
térben való tájékozódás,
szóbeli és írásbeli
szövegalkotás, speciális
szókincs elsajátítása:
fogalmak helyes
használata a Hunyadi
Mátyás uralkodása, a
központosítás kísérlete
témából.
Ismeretek tanulása a XV.
századi magyar
életformákról; szóbeli és
írásbeli szövegalkotás az
életformák a XV. századi
Magyarországon
témából.

4.

Életformák a XV.
századi
Magyarországon.

5.

Kultúra és
művelődés.

Ismeretek tanulása a XV.
századi magyar kultúráról
és művelődésről; szóbeli
és írásbeli szövegalkotás
a kultúra és művelődés
témából.

6.

A Jagellók kora.

Ismeretek tanulása a
Jagellók koráról;
történelmi időben és
térben való tájékozódás,
szóbeli és írásbeli
szövegalkotás, speciális
szókincs elsajátítása:
fogalmak helyes
használata a Jagellók
kora témából.
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Ismeri, és pontosan
használja a
következő
fogalmakat:
központosítás,
rendkívüli hadiadó,
füstpénz, fekete
sereg.

Ismeri, és pontosan
használja a
következő
fogalmakat:
központosítás,
rendkívüli hadiadó,
füstpénz,
kancellária, fekete
sereg. Képes
kiselőadást készíteni
Mátyás
központosított rendi
monarchiájáról.

Képes tanári
segítséggel
önművelési munkát
végezni, információt
gyűjteni
szakkönyvekből a
XV. századi
életformával
kapcsolatban.
Képes tanári
segítséggel
önművelési munkát
végezni, tablót
készíteni a magyar
reneszánszkori
kultúráról és
művelődésről.

Képes önállóan,
tanári segítség
nélkül önművelési
munkát végezni,
információt gyűjteni
szakkönyvekből a
XV. századi
életformával
kapcsolatban.
Képes önállóan,
tanári segítség
nélkül önművelési
munkát végezni,
tablót készíteni a
magyar
reneszánszkori
kultúráról és
művelődésről.
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6.1 A központosítás
.
szétesése.

Ismeretek tanulása a
központosítás
széteséséről; történelmi
időben és térben való
tájékozódás, szóbeli és
írásbeli szövegalkotás,
speciális szókincs
elsajátítása: fogalmak
helyes használata a
központosítás szétesése
témából.

Tudja, hogy milyen
események
kapcsolódnak a
következő
évszámokhoz: 1490.
Ismeri a következő
fogalmat: anarchia.

6.2 Dózsa
.
parasztháborúja.

Ismeretek tanulása Dózsa
György
parasztháborújáról;
történelmi időben és
térben való tájékozódás,
szóbeli és írásbeli
szövegalkotás, speciális
szókincs elsajátítása:
fogalmak helyes
használata a Dózsa
parasztháborúja témából

Tudja, hogy milyen
események
kapcsolódnak a
következő
évszámokhoz:
1514,. Rövid
ismertetést tud adni
a parasztháború
menetéről.

6.3 A török veszély
.
kiújulása (a végvári
rendszer áttörése; a
mohácsi vész).

Ismeretek tanulása a török
veszély kiújulásáról (a
végvári rendszer
áttöréséről, a mohácsi
vészről); történelmi
időben és térben való
tájékozódás, szóbeli és
írásbeli szövegalkotás,
speciális szókincs
elsajátítása: fogalmak
helyes használata a török
veszély kiújulása (a
végvári rendszer áttörése,
a mohácsi vész) témából.

Meg tudja mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Nándorfehérvár,
Mohács. Tudja,
hogy milyen
események
kapcsolódnak a
következő
évszámhoz: 1526.
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Tudja, hogy milyen
események
kapcsolódnak a
következő
évszámhoz: 1490.
Ismeri a következő
fogalmat: rendi
anarchia. Tudja,
hogy kik voltak az
alábbi történelmi
személyek: II.
Ulászló, Szapolyai
János.
Tudja, hogy milyen
események
kapcsolódnak a
következő
évszámokhoz: 1514.
Rövid ismertetést
tud adni a
parasztháború
menetéről,
előzményéről,
kirobbanásának
okairól és
következményéről.
Meg tudja mutatni
térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Nándorfehérvár,
Mohács. Tudja,
hogy milyen
események
kapcsolódnak a
következő
évszámhoz: 1526.
Ismeri a következő
történelmi
személyeket: I.
Szulejmán,
Szapolyai János, II.
Lajos.
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VII A KORA ÚJKOR
I. (XVI-XVIII. sz.)

1.

A nagy földrajzi
felfedezések és
következményeik;
az európai és
Európán kívüli
kultúrák
találkozása.

2.

Reformáció és
katolikus
megújulás; a
barokk.

ISMERETEK
TANULÁSA A
KORAÚJKORRÓL
(XVI-XVIII. sz.)
Ismeretek tanulása a nagy
földrajzi felfedezésekről és
következményeikről; az
európai és Európán kívüli
kultúrák találkozásáról;
történelmi időben és
térben való tájékozódás;
történelmi korok
összehasonlítása;
speciális szókincs
elsajátítása: fogalmak
helyes használata a nagy
földrajzi felfedezések,
valamint az európai és az
Európán kívüli kultúrák
találkozása témából.
Ismeretek tanulása a
reformációról, a katolikus
megújulásról és a
barokkról; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
helyes használata;
történelmi eseményeket
alakító tényezők feltárása
a reformáció és katolikus
megújulás, valamint a
barokk témájából.
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Tudja, milyen
történelmi esemény
kapcsolódik 1492höz. Ismeri, és
helyesen használja a
következő
fogalmakat:
gyarmat,
világkereskedelem.

Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1517
és 1555. Ismeri, és
helyesen használja a
következő
fogalmakat:
reformáció,
ellenreformáció,
vallásháború,
vallásszabadság,
barokk.

Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak 1492höz. Képes
összefüggéseket
felismerni a
felfedezések és
európai hatásai
között. Ismeri, és
helyesen használja a
következő
fogalmakat:
gyarmat, rabszolgakereskedelem,
világkereskedelem.
Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak 1517hez, 1555-höz.
Ismeri, és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
széttagoltság,
reformáció,
ellenreformáció,
inkvizíció, cenzúra,
Ismertetni tudja, mik
voltak a reformáció
megindulásának
történelmi okai és
következményei.
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3.

A gyarmatosítás; az
atlanti hatalmak
felemelkedése; a
világkereskedelem
kezdetei

Ismeretek tanulása a
gyarmatosításról; az
atlanti hatalmak
felemelkedéséről; a
világkereskedelem
kezdeteiről; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; történelmi
korok összehasonlítása,
fogalmak helyes
használata, történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása a
gyarmatosítás és az
atlanti hatalmak
felemelkedése témájából.

Tudja, milyen
történelmi esemény
kapcsolódik a
következő
dátumhoz: 1566.
Ismeri, és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
agrártermékek,
iparcikkek,
manufaktúra.

4.

Az abszolutizmus; a
modern állam
kialakulása.

Ismeretek tanulása az
abszolutizmusról; a
modern állam
kialakulásáról; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása az
abszolutizmus és a
modern állam kialakulása
témákból.

Ismeri, és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
abszolutizmus, rendi
országgyűlés.
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Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1566.
Többféle
szempontból is
képes
összehasonlítani a
késő középkor és a
kora újkor európai
viszonyait. Ismeri,
és helyesen
használja a
következő
fogalmakat: centrum
és peremvidék,
agrártermékek,
iparcikkek,
manufaktúra.
Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1570.
Ismeri, és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
abszolutizmus, rendi
országgyűlés.
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5.

A hatalmi viszonyok
átrendezése
Európában;
háborúk és
hadseregek a kora
újkorban,

Ismeretek tanulása a
hatalmi viszonyok európai
átrendeződéséről;
történelmi időben és
térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és
helyes használata;
történelmi eseményeket
alakító tényezők feltárása
a hatalmi viszonyok
átrendezése Európában:
háborúk és hadseregek a
kora újkorban témából.

Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 161848, 1640. Meg tudja
mutatni térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Hollandia, Spanyol
Németalföld,
Poroszország, Bécs.
Egy-két példával
bizonyítani tudja,
hogy a kora újkor
lényeges
változásokat hozott
az európai
történelemben.
Ismeri, és helyesen
használja a
következő fogalmat:
vallásháború.

6.

Az angol
forradalom; NagyBritannia és a
parlamentáris
monarchia
kialakulása.

Ismeretek tanulása az
angol forradalomról;
Nagy-Britannia és a
parlamentáris monarchia
kialakulásáról; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása.

Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1640.
Ismeri, és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
parlament, diktatúra.
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Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 161848, 1640. Meg tudja
mutatni térképen,
illetve azonosítani
tudja a vaktérképen
a következő
történelmi
helyszíneket:
Hollandia, Spanyol
Németalföld,
Poroszország, Bécs.
Ismertetni tudja,
hogy miként
változtak meg a
nemzetközi
erőviszonyok a
XVII. és a XVIII.
század folyamán.
Ismeri, és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
hegemónia,
vallásháború.
Beszélni tud arról,
hogy milyen
okokkal
magyarázható a
harmincéves háború
kiszélesedése és
elhúzódása.
Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1640.
Ismeri, és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
parlament, személyi
diktatúra,
parlamentáris
monarchia.
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A Napkirály
Franciaországa.

Ismeretek tanulása a
Napkirály
Franciaországáról,
történelmi időben és
térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és
helyes használata;
történelmi eseményeket
alakító tényezők feltárása.

Tudja, milyen
történelmi esemény
kapcsolódik a
következő
dátumhoz: 1700-14.
Ismeri, és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
abszolutizmus,
védővámok.

8.

Oroszország
felemelkedése.

9.

A tudományos
világkép
átalakulása; a
felvilágosodás és a
klasszicizmus.

Ismeretek tanulása
Oroszország
felemelkedéséről;
fogalmak ismerete és
helyes használata;
történelmi eseményeket
alakító tényezők feltárása.
Ismeretek tanulása a
tudományos világkép
átalakulásáról; a
felvilágosodásról és a
klasszicizmusról;
fogalmak ismerete és
helyes használata;
történelmi eseményeket
alakító tényezők feltárása.

Ismeri, és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
jobbágyság,
felvilágosult
abszolutizmus.
Ismeri, és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
felvilágosodás.

7.
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Tudja, milyen
történelmi esemény
kapcsolódik a
következő
dátumhoz: 1700-14.
Ismeri, és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
abszolutizmus,
kereskedelmi
aktívum,
védővámok,
államminiszter.
Ismertetni tudja
francia példán
keresztül, hogy
milyen történelmi
okai és milyen
történelmi
következményei
voltak a királyi
abszolutizmusok
kialakulásának
Európában.
Ismeri, és helyesen
használja a
következő
fogalmakat: örökös
jobbágyság,
felvilágosult
abszolutizmus.
Ismeri, és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
felvilágosodás,
polgárosodás,
felvilágosult
abszolutizmus.
Beszélni tud arról,
hogy mivel
magyarázható a
felvilágosodás
eszméjének
térhódítása a XVIII.
században.
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IX. MAGYARORSZÁ
G A KORA
ÚJKORBAN

1.

Az ország három
részre szakadása.

2.

Szapolyai János és
I. Ferdinánd.

ISMERETEK
TANULÁSA A KORA
ÚJKOR
MAGYARORSZÁGÁRÓ
L
Ismeretek tanulása az
ország három részre
szakadásáról; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása

Ismeretek tanulása
Szapolyai Jánosról és I.
Ferdinándról;történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása.
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Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
történelmi
dátumokhoz: 1526,
1541. Meg tudja
mutatni térképen,
illetve azonosítani
tudja vaktérképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Habsburg
Birodalom, Erdélyi
Fejedelemség,
Magyar Királyság,
Török Hódoltság,
Buda, Pozsony,
Gyulafehérvár.
Ismeri, és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
hódoltság, Porta.

Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1529,
1532, 1538. Meg
tudja mutatni
térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen
Váradot.

Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1526,
1541. Meg tudja
mutatni térképen,
illetve azonosítani
tudja vaktérképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Habsburg
Birodalom, Erdélyi
Fejedelemség,
Magyar Királyság,
Török Hódoltság,
Buda, Pozsony,
Gyulafehérvár.
Ismeri, és helyesen
használja a
következő
fogalmakat: szultáni
hódoltság, Porta,
pasa. Ismertetni
tudja, hogy milyen
belső és külső okok
játszottak közre
Magyarország
részekre hullásában.
Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1529,
1532, 1538. Meg
tudja mutatni
térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen
Váradot.
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3.

A török világ.

Ismeretek tanulása a török
világról; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása.
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Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1552,
1566, 1593-1606.
Ismeri, és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
hódoltság, Porta,

Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1552,
1566, 1568, 15931606. Meg tudja
mutatni térképen,
illetve azonosítani
tudja vaktérképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Szigetvár, Eger,
Buda, Álmosd,
Érsekújvár, Ismeri,
és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
hódoltság, Porta,
vilajet, pasa.
Értékelést tud adni
arról, hogy milyen
rövid és hosszú távú
történelmi
következményekkel
járt a török uralom
Magyarországon.
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4.

A Habsburgok és a
magyar rendek.

Ismeretek tanulása a
Habsburgokról és a
magyar rendekről;
történelmi időben és
térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és
helyes használata;
történelmi eseményeket
alakító tényezők feltárása.

Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 16041606. Ismeri, és
helyesen használja a
következő
fogalmakat: hajdúk,
abszolutizmus, rendi
országgyűlés.

5.

Az Erdélyi
Fejedelemség;
Bocskai István és
Bethlen Gábor.

Ismeretek tanulása az
Erdélyi Fejedelemségről;
Bocskai Istvánról és
Bethlen Gáborról;
történelmi időben és
térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és
helyes használata;
történelmi eseményeket
alakító tényezők feltárása.

Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 16041606. Meg tudja
mutatni térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Erdélyi
Fejedelemség,
Gyulafehérvár
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Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 16041606. Be tudja
mutatni, hogy a
magyar rendek és a
Habsburg uralkodók
közötti viszony
miként alakult a
XVI. XVII. és a
XVIII. század
folyamán. Ismeri, és
helyesen használja a
következő
fogalmakat:
vallásszabadság,
hajdúk,
abszolutizmus, rendi
országgyűlés.
Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 16041606, 1621. Meg
tudja mutatni
térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Erdélyi
Fejedelemség,
Gyulafehérvár,
Felvidék.
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6.

A reformáció
Magyarországon.

Ismeretek tanulása a
magyar reformációról;
történelmi időben és
térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és
helyes használata;
történelmi eseményeket
alakító tényezők feltárása.

Ismeri, és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
reformáció,
ellenreformáció.

7.

A török kiűzése.

Ismeretek tanulása a
törökök kiűzéséről;
történelmi időben és
térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és
helyes használata;
történelmi eseményeket
alakító tényezők feltárása.

Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1686.
Meg tudja mutatni
térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen a
következő
történelmi helyszínt:
Buda.

8.

Gazdasági és
társadalmi
változások,
népesség és
környezet.

Ismeretek tanulása a
gazdasági és társadalmi
változásokról, a népesség
és a környezet
alakulásáról; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása.

Ismeri, és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
kurucok,
majorságok.
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Tudja, milyen
történelmi esemény
kapcsolódik a
következő
dátumhoz: 1570.
Ismeri ,és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
reformáció,
ellenreformáció,
protestánsok,
evangélikus,
református. Meg
tudja mutatni
térképen a
következő
történelmi helyszínt:
Nagyszombat.
Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1686,
1699. Meg tudja
mutatni térképen,
illetve azonosítani
tudja vaktérképen a
következő
történelmi
helyszíneket: Buda,
Szentgotthárd,
Karlóca.
Ismeri, és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
kurucok, örökös
jobbágyság,
majorságok.
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9.

II. Rákóczi Ferenc
szabadságharca.

Ismeretek tanulása II.
Rákóczi Ferenc
szabadságharcáról;
történelmi időben és
térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és
helyes használata;
történelmi eseményeket
alakító tényezők feltárása.
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Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 170311. Ismeri, és
helyesen használja a
következő
fogalmakat:
kurucok,
trónfosztás. Beszélni
tud – tanári
segítséggel – arról,
hogy milyen belső
és külső
körülmények
segítették elő a
Rákóczi
szabadságharc
kezdeti sikereit.

Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 170311, 1707. Meg tudja
mutatni térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Munkács,
Sárospatak. Ismeri,
és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
kurucok,
trónfosztás. Beszélni
tud arról, hogy
milyen belső és
külső körülmények
segítették elő a
Rákóczi
szabadságharc
kezdeti sikereit.

Év végi követelmények
a.) Ismertetni tudja a középkor korszakolását.
b.) Ismertetni tudja a kora középkorban létrejött államokat és azok kialakulását (germán
királyságok, Frank Birodalom, Karoling Birodalom utódállamai).
c.) Néhány mondatos leírást tud adni az uradalmi rendszer kialakulásáról és a kora
középkor társadalmáról.
d.) Röviden ismertetni tudja a pápaság és császárság küzdelmeit, a korabeli papságot és a
szerzetességet.
e.) Néhány mondatos jellemzést tud adni az arab világról és az iszlámról.
f.) Ismertetni és jellemezni tudja a magyarok vándorlásának állomásait
(dél-Urál sztyeppéi, Magna Hungaria, Levédia, Etelköz, Kárpát-medence).
g.) Leírást tud készíteni a honfoglalásról, a honfoglalók életkörülményeiről és
társadalmáról; valamint a kalandozó hadjáratokról.
h.) Ismertetni tudja a hűberiség rendszerét (hűbérúr, hűbéres, hűbéreskü, hűbéri lánc).
i.) Fel tudja sorolni és jellemezni tudja a középkori földművelési módszereket.
j.) Jellemezni tudja néhány mondattal a középkori városokat, a középkori kereskedelmet, a
középkori oktatást és kultúrát.
k.) Ismertetni tudja Géza fejedelem és István király államalapító tevékenységét.
l.) Be tudja mutatni Szent László, Könyves Kálmán, III. Béla, II. András (Aranybulla), IV.
Béla (tatárjárás) uralkodását.
m.) Ismertetni tudja Károly Róbert és Nagy Lajos bel-külpolitikáját, az Anjou-kor
társadalmát és gazdaságát.
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n.) Néhány mondattal jellemezni tudja Luxemburgi Zsigmond korát, Hunyadi János
törökellenes harcait, Hunyadi Mátyás uralkodását, a humanizmus és a reneszánsz
fénykorát.
o.) Rövid bemutatást tud adni a Jagellók koráról (Dózsa György parasztháborúja, mohácsi
vész).
p.) Tudjon beszélni a nagy fölrajzi felfedezésekről és a következményeiről; valamint a
gyarmatosításról.
q.) Néhány mondattal jellemezni tudja a reformáció és a katolikus megújulás korát.
r.) Fel tudja sorolni a abszolutista államok és az angol alkotmányos királyság jellemzőit.
s.) Ismertetni tudja Magyarország három részre szakadásának előzményeit,
következményeit, török berendezkedést és a török kiűzését Magyarországról.
t.) Jellemezni tudja a Rákóczi szabadságharcot.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 6. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
Az integráltan nevelt gyerekeket eltérően kell oktatni. A tananyag elsajátítása egyénre
szabott ütemezéssel történik. A fejlesztési követelmények csak irányadók, egyéni adottságtól
függően, a megfelelő szakértői bizottság szakvéleményében leírtak alapján követelendőek.
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Történelem 7. évfolyam
A történelem tanulásának céljai a 7. évfolyamon
Váljanak képessé a tanulók biztonsággal tájékozódni a történelmi térben és időben. Tudják a
tanult történelmi fogalmakat, ismereteket aktualizálni. Fejlődjön történelmi problémamegoldó
gondolkodásuk. Váljanak képessé sokrétű és sok műfajú ismeretforrások feldolgozására és
felhasználására az önálló ismeretszerzés során. Alakuljon ki megfelelő szemléletük és
készségük az újkorból és a legújabb korból származó tárgyi és szöveges források vizsgálatához
és elemzéséhez. Ismerjék meg az újkorral és a legújabb korral kapcsolatos kiemelkedő
történettudományi eredményeket. Szerezzenek elemi szintű ismereteket a történettudomány
módszereinek sajátosságairól. Váljanak képessé a különböző kultúrák, korok és korszakok több
szempontú összehasonlítására.
Óraterv és a tananyag tartalma:
Magyarország újjászerveződése:
Francia forradalom és hatása:
Reformkor, forradalom, szabadságharc :
Szabadversenyes kapitalizmus:
Osztrák Magyar Monarchia létrejötte :
Európám kívüli világ :
Imperializmus:
Magyarország a dualizmus korában:

I.

1.

10 óra
12 óra
12 óra
10 óra
8 óra
5 óra
7 óra
10 óra

TEMATIKUS
TANANYAG

TANULÁSI PROGRAM

MAGYARORSZÁG
ÚJJÁSZERVEZŐDÉSE
A HABSBURG
BIRODALOM
KERETEI KÖZÖTT
Magyarország a
Habsburg
Birodalomban.

ISMERETEK TANULÁSA
MAGYARORSZÁG
HABSBURG BIRODALOM
KERETEI KÖZÖTTI
ÚJJÁSZERVEZŐDÉSÉRŐL
Ismeretek tanulása a
Habsburg Birodalomban
létező Magyarországról;
történelmi időben és térben
való tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes használata;
történelmi eseményeket alakító
tényezők feltárása.
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TELJESÍTMÉNY
MINIMÁLIS

OPTIMÁLIS

Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz:
1740-80.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmat:
felvilágosult
abszolutizmus.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1740-80,
1777. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszínt: Szilézia.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat:
betelepítés,
bevándorlás,
felvilágosult
abszolutizmus.
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2.

A felvilágosult
abszolutizmus: Mária
Terézia és II. József.

Ismeretek tanulása a
felvilágosult abszolutizmusról;
Mária Teréziáról és II.
Józsefről; történelmi időben és
térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító tényezők
feltárása.

II.

A XVIII. SZÁZADI
EURÓPA

1.

Kiszélesednek Európa
határai.

ISMERETEK TANULÁSA
A XVIII. SZÁZADI
EURÓPÁRÓL
Ismeretek tanulása Európa
XVIII. századi határairól;
történelmi időben és térben
való tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása.
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Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz:
1740-80.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmat:
felvilágosult
abszolutizmus.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1740-80,
1777. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszínt: Szilézia.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat:
betelepítés,
bevándorlás,
felvilágosult
abszolutizmus.

Meg tudja
mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Európa,
Amerika,
Afrika, Ázsia,
Ausztrália.

Meg tudja mutatni
térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Európa, Amerika,
Afrika, Ázsia,
Ausztrália.
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2.

A mezőgazdaság és az
ipar forradalma.

Ismeretek tanulása
mezőgazdaság és az ipar
forradalmáról; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása.

Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak
a következő
dátumokhoz:
1760-1840.
Meg tudja
mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Németalföld,
Anglia,
Selmecbánya,
London,
Párizs. Ismeri,
és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
ipari
forradalom,
demográfiai
robbanás,
urbanizáció.

3.

A közlekedés és a
kereskedelem
forradalma.

Ismeretek tanulása a
közlekedés és a
kereskedelem forradalma;
történelmi időben és térben
való tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása.

Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmat:
gyarmat.

4.

A fény százada, az ész
diadala.

Ismeretek tanulása "a fény
évszázadáról"; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása.

Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmat:
felvilágosodás.
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Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 17601840, 1769, 1825.
Meg tudja mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Németalföld,
Anglia,
Selmecbánya,
London, Velence,
Torino, Milánó,
Amsterdam, Berlin,
Hamburg, Bécs,
Moszkva,
Szentpétervár,
Párizs. Ismeri, és
helyesen használja a
következő
fogalmakat: ipari
forradalom,
vetésforgó,
urbanizáció,
demográfiai
robbanás.
Ismeri, és helyesen
használja a
következő
fogalmakat: "tenger
fuvarosai", gyarmat.

Ismeri, és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
felvilágosodás,
enciklopédisták.
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Az európai
államrendszer
kialakulása.

III. A NAGY FRANCIA
FORRADALOM ÉS
EURÓPAI HATÁSA
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Ismeretek tanulása az
európai államrendszer
kialakulásáról; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása.

ISMERETEK TANULÁSA A
NAGY FRANCIA
FORRADALOMRÓL ÉS
EURÓPAI HATÁSÁRÓL
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Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak
a következő
dátumokhoz:
1740-80,
1780-90. Meg
tudja mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Anglia,
Franciaország,
Ausztria,
Poroszország,
Oroszország.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
alkotmányos
királyság,
abszolutizmus,
felvilágosult
abszolutizmus,
nemzet,
nemzetállam.

Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 174048, 1740-80, 178090, 1777. Meg tudja
mutatni térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
centrum-országok,
periférián, ill.
félperiférián elterülő
országok. Ismeri, és
helyesen használja a
következő
fogalmakat:
centrum, koalíció,
ütközőállam,
alkotmányos
királyság,
abszolutizmus,
felvilágosult
abszolutizmus,
nemzet,
nemzetállam.
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1.

A szabadság diadala.

Ismeretek tanulása "a
szabadság diadaláról";
történelmi időben és térben
való tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes használata;
történelmi eseményeket alakító
tényezők feltárása.

2.

A forradalom
monarchista szakasza.

Ismeretek tanulása a
forradalom monarchista
szakaszáról; történelmi időben
és térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító tényezők
feltárása.

3.

A forradalom
girondista szakasza.

Ismeretek tanulása a
forradalom girondista
szakaszáról; történelmi időben
és térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító tényezők
feltárása.
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Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumhoz:
1789. július 14.
Meg tudja
mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszínt:
Párizs. Ismeri,
és helyesen
használja a
következő
fogalmat:
rendek.
Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumhoz:
1791. Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
polgári
alkotmány.
Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumhoz:
1793. január 21.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmat:
girondisták,
köztársaság,
jakobinusok.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő dátumhoz:
1789. július 14. Meg
tudja mutatni
térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen a
következő történelmi
helyszínt: Párizs.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat: rendek,
nemzetgyűlés,
nemzetőrség.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1789.
július 14 - 1792.
augusztus 10., 1791,.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat: polgári
alkotmány.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1792.
augusztus 10-1793.
január 21., 1793.
január 21 Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszínt: Valmy.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat:
girondisták,
jakobinusok, konvent,
köztársaság.
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4.

A forradalom jakobinus
szakasza.

Ismeretek tanulása a
forradalom jakobinus
szakaszáról; történelmi időben
és térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító tényezők
feltárása.

5.

A forradalom utolsó
szakasza: a thermidori
konvent.

Ismeretek tanulása forradalom
utolsó szakaszáról: a
thermidori konventről;
történelmi időben és térben
való tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes használata;
történelmi eseményeket alakító
tényezők feltárása.

6.

A francia gloire Napóleon birodalma.

Ismeretek tanulása Napóleon
birodalmáról; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes használata;
történelmi eseményeket alakító
tényezők feltárása.
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Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumhoz:
1794. Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
forradalmi
terror.
Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumhoz:
1795. Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmat:
thermidori
konvent.
Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumhoz:
1804. Meg tudja
mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Korzika, Szent
Ilona, Moszkva,
Waterloo.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
császárság.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő dátumhoz:
1794. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszínt: Vendee.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat:
forradalmi terror,
guillotin.
Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő dátumhoz:
1795. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
thermidori konvent,
emigránsok.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1804,
1810, 1813, 1815.
Meg tudja mutatni
térképen a következő
történelmi
helyszíneket: Korzika,
Szent Ilona, NémetRómai Császárság,
Moszkva, Lipcse,
Waterloo, Elba.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat:
császárság, invázió.
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7.

A Szent Szövetség
Európája.

Ismeretek tanulása a Szent
Szövetség Európájáról;
történelmi időben és térben
való tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes használata;
történelmi eseményeket alakító
tényezők feltárása.

8.

A gazdasági és
társadalmi változások.
A tudomány fejlődése a
XIX. század első
felében.

Ismeretek tanulása XIX.
század első felének gazdasági
és társadalmi változásairól és
a tudomány fejlődéséről;
történelmi időben és térben
való tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes használata;
történelmi eseményeket alakító
tényezők feltárása.
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Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz:
1814, 1815,
1848. Meg
tudja mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Bécs, Török
Birodalom,
Görögország,
Belgium.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmat: Szent
Szövetség.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
tőzsde,
kommunikáció,
munkásmozgalo
m, sztrájk,
felkelés.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1814,
1815, 1831, 1848.
Meg tudja mutatni
térképen a következő
történelmi
helyszíneket: Bécs,
Török Birodalom,
Görögország,
Belgium,
Németalföldi
Királyság, Málta,
Ceylon, Jóreménység
foka. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
Szent Szövetség,
liberalizmus.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat:
infrastruktúra, tőzsde,
kommunikáció,
munkásmozgalom,
sztrájk, felkelés,
géprombolás,
szocializmus.
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1848. Az európai
forradalmak története.
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Ismeretek tanulása az 1848-as
európai forradalmakról;
történelmi időben és térben
való tájékozódás fogalmak
ismerete és helyes használata;
történelmi eseményeket alakító
tényezők feltárása.
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Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumhoz:
1848. március
15. Meg tudja
mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Milánó,
Velence, PestBuda, Berlin,
Prága. Ismeri,
és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
nemzetinemzetiségi
kérdés.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1848.
március 13. És 15.
Meg tudja mutatni
térképen a következő
történelmi
helyszíneket: Milánó,
Velence, Pest-Buda,
Berlin, Prága,
Frankfurt. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
polgári demokratikus
forradalom, forradalmi
láncreakció, nemzetinemzetiségi kérdés.

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

IV. MAGYARORSZÁG A
POLGÁROSODÁS
HAJNALÁN;
REFORMOK,
FORRADALOM;
SZABADSÁGHARC
1. A felvilágosodás
magyarországi hatása.

ISMERETEK TANULÁSA A
POLGÁROSODÓ
MAGYARORSZÁGRÓL, A
REFORMOKRÓL, A
FORRADALOMRÓL ÉS A
SZABADSÁGHARCRÓL
Ismeretek tanulása a
felvilágosodás magyarországi
hatásairól; történelmi időben
és térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító tényezők
feltárása.

2.

Ismeretek tanulása a
reformkorról; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes használata;
történelmi eseményeket alakító
tényezők feltárása.

A reformkor.
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Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz:
1795. Meg tudja
mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszínt:
Vérmező.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmat:
magyar
jakobinusok
Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumhoz:
1830-48. Meg
tudja mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszínt:
Pozsony. Ismeri,
és helyesen
használja a
következő
fogalmat:
reform.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő dátumhoz:
1795. Meg tudja
mutatni térképen, a
következő történelmi
helyszíneket:
Vérmező, Pozsony.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat: magyar
jakobinusok, KT.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő dátumhoz:
1830-48. Meg tudja
mutatni térképen,
illetve azonosítani
tudja vaktérképen a
következő történelmi
helyszínt: Pozsony.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat: reform,
reformkor, parlament.
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3.

Gróf Széchenyi István.

Ismeretek tanulása gróf
Széchenyi Istvánról;
történelmi időben és térben
való tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes használata;
történelmi eseményeket alakító
tényezők feltárása.

4.

"Jelszavaink valának:
Haza és haladás".

Ismeretek tanulása a
reformkori országgyűlésekről;
történelmi időben és térben
való tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes használata;
történelmi eseményeket alakító
tényezők feltárása.
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Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumhoz:
1830. Meg tudja
mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszínt:
Nagycenk.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
polgár, polgári
rend.
Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz:
1832-36, 1847.
Meg tudja
mutatni
térképen, illetve
azonosítani
tudja
vaktérképen a
következő
történelmi
helyszínt:
Pozsony. Ismeri,
és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
országgyűlés,
kormánypárt,
ellenzék,
jobbágykérdés.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1791,
1825-27, 1830. Meg
tudja mutatni térképen
a következő történelmi
helyszínt: Nagycenk.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat:
civilizáció, polgár,
polgári rend,
országgyűlés.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1832-36,
1843-44. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: Szatmár,
Pozsony. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
országgyűlés,
közteherviselés,
jobbágykérdés,
felsőház, alsóház,
kormánypárt,
ellenzék, törvény.
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5.

Kossuth Lajos politikai
programja.

Ismeretek tanulása Kossuth
Lajos politikai programjáról;
történelmi időben és térben
való tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes használata;
történelmi eseményeket alakító
tényezők feltárása.

6.

A forradalom előszele.

Ismeretek tanulása a
forradalom előzményeiről;
történelmi időben és térben
való tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes használata;
történelmi eseményeket alakító
tényezők feltárása.

7.

1848. március 15. A
magyarországi
forradalom története.

Ismeretek tanulása az 1848-as
magyar forradalomról;
történelmi időben és térben
való tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes használata;
történelmi eseményeket alakító
tényezők feltárása.
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Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumhoz:
1802. Meg
tudja mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Monok, Pest.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmat:
közteherviselés.
Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumhoz:
1847. Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmat:
liberálisok.
Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz:
1848. március
15. Meg tudja
mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Pozsony, Bécs,
Pest-Buda.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
cenzúra, emberi
szabadságjogok.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1802,
1844. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: Monok,
Torino, Erdély, Pest.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat: nemzeti
érdekegyesítés,
közteherviselés,
kötelező örökváltság.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő dátumhoz:
1847. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
konzervatívok,
liberálisok,
radikálisok.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1848.
március 15. Meg tudja
mutatni térképen,
illetve azonosítani
tudja vaktérképen a
következő történelmi
helyszíneket: Pozsony,
Bécs, Pest-Buda.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat:
sajtószabadság,
szólásszabadság,
cenzúra,
vallásszabadság,
emberi
szabadságjogok.
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8.

A Batthyány-kormány
működése; az áprilisi
törvények.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Ismeretek tanulása a
Batthyány-kormány
működéséről, az áprilisi
törvényekről; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes használata;
történelmi eseményeket alakító
tényezők feltárása.
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Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumhoz:
1848. Április
11. Meg tudja
mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Pest, Zágráb,
Erdély. Ismeri,
és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
népképviseleti
országgyűlés,
áprilisi
törvények.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1848.
Március 17., április
11., szeptember 11.
Meg tudja mutatni
térképen a következő
történelmi
helyszíneket: Pest,
Erdély, Zágráb,
Horvátország. Ismeri,
és helyesen használja
a következő
fogalmakat: koalíciós
kormány,
népképviseleti
országgyűlés, áprilisi
törvények.
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9.

A szabadságharc
története.
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Ismeretek tanulása az 184849-es magyar
szabadságharcról; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes használata;
történelmi eseményeket alakító
tényezők feltárása.
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Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz:
1848.
szeptember 29.,
április 14.,
augusztus 9.
Meg tudja
mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Pákozd,
Debrecen,
Kolozsvár,
Brassó,
Komárom,
Temesvár,
Világos, Arad,
Szeged. Ismeri,
és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
szabadságharc,
trónfosztás.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1848.
szeptember 29.,
december 31., 1849.
február 26-27., április
14., augusztus 13.
Meg tudja mutatni
térképen a következő
történelmi
helyszíneket: Pákozd,
Debrecen, Vác,
Nagyvárad, Kápolna,
Kolozsvár,
Nagyszeben, Brassó,
Hatvan, Tápióbicske,
Isaszeg, Gödöllő,
Komárom, Varsó,
Arad, Temesvár,
Szeged, Világos.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat:
törvényhozás,
kiáltvány, alkotmány,
tavaszi hadjárat,
kormányzóelnök,
bukás, vereség,
teljhatalom,
fegyverletétel.
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1.

2.
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A
SZABADVERSENYE
S KAPITALIZMUS
KORA
Anglia - a világ ura .

ISMERETEK TANULÁSA A
SZABADVERSENYES
KAPITALIZMUS
KORÁRÓL
Ismeretek tanulása Angliáról;
történelmi időben és térben
való tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes használata;
történelmi eseményeket alakító
tényezők feltárása

Franciaország - a
második császárság.

Ismeretek tanulása
Franciaországról; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes használata;
történelmi eseményeket alakító
tényezők feltárása.
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Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumhoz:
1857. Meg tudja
mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
London, India,
Kína. Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
parlamentáris
demokrácia,
gyarmat.
Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumhoz:
1852. Meg tudja
mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszínt:
Mexikó. Ismeri,
és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
második
császárság.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő dátumhoz:
1857. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: London,
India, Kína. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
parlamentáris
demokrácia,
koronagyarmat,
ópiumkereskedelem,
gyarmat-félgyarmat.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő dátumhoz:
1852. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: Mexikó,
Balkán-félsziget,
Krím. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
köztársasági elnök,
második császárság.

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
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3.

Oroszország - Európa
csendőre.

Ismeretek tanulása
Oroszországról; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes használata;
történelmi eseményeket alakító
tényezők feltárása.

4.

A Kárpát-medence és a
Balkán-félsziget népei a
XIX. században.

Ismeretek tanulása a XIX.
századi Kárpát-medence és
Balkán-félsziget népeiről;
történelmi időben és térben
való tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes használata;
történelmi eseményeket alakító
tényezők feltárása.
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Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumhoz:
1861. Meg tudja
mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszínt: Krím.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmat:
Európa
csendőre.
Meg tudja
mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Csehország,
Lengyelország,
Szerbia,
Bulgária,
Románia.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
szlávság,
románok,
nemzeti
egységmozgalo
m.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1853-56,
1861. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket:
Boszporusz,
Dardanellák, Krím.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat: Európa
csendőre, orosz
jobbágyfelszabadítás.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő dátumhoz:
1877. Meg tudja
mutatni térképen,
illetve azonosítani
tudja vaktérképen a
következő történelmi
helyszíneket:
Csehország,
Lengyelország,
Szerbia, Bulgária,
Havasalföld, Moldva,
Románia. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
szlávság, románok,
nemzeti
egységmozgalom,
nagyszerb mozgalom.
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5.

Az egységes
Olaszország
megteremtése.

Ismeretek tanulása az
egységes Oroszország
megteremtéséről; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes használata;
történelmi eseményeket alakító
tényezők feltárása.

6.

Németország egyesítése
- vérrel és vassal.

Ismeretek tanulása
Németország egyesítéséről;
történelmi időben és térben
való tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes használata;
történelmi eseményeket alakító
tényezők feltárása.
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Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumhoz:
1870. Meg tudja
mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Itália, Dél-Itália.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
dinasztikus út,
forradalmi út.
Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumhoz:
1870. Meg tudja
mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszínt:
ElzászLotharingia.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmat:
vaskancellár.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1860 és
1870. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: Itália,
Nápoly, Dél-Itália.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat:
dinasztikus út,
forradalmi út.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő dátumhoz:
1870. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket:
Königgratz,
Versailles, ElzászLotharingia, Róma,
Velence. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
vaskancellár, porosz
utas fejlődés.

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

VI. AZ OSZTRÁKMAGYAR
MONARCHIA
LÉTREJÖTTE
1. A neoabszolutizmus
kora.
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ISMERETEK TANULÁSA
AZ OSZTRÁK-MAGYAR
MONARCHIA
LÉTREJÖTTÉRŐL
Ismeretek tanulása a
neoabszolutizmus koráról;
történelmi időben és térben
való tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárás
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Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak
a következő
dátumokhoz:
1849. október
6., 1867. Meg
tudja mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszínt:
OsztrákMagyar
Monarchia.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
kiegyezés,
dualista állam.

Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1849.
október 6., 1850.,
1867. Meg tudja
mutatni térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Magyarország
kerületei a Bach
rendszer idején,
Osztrák-Magyar
Monarchia. Ismeri,
és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
neoabszolutizmus,
germanizáció,
passzív ellenállás,
kiegyezés, dualista
állam.
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A kiegyezés.

VI. AZ EURÓPÁN
KÍVÜLI VILÁG
1.

Amerika.
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Ismeretek tanulása a
kiegyezésről; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása.

ISMERETEK TANULÁSA
AZ EURÓPÁN KÍVÜLI
VILÁGRÓL
Ismeretek tanulása
Amerikáról; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása.
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Tudja, milyen
történelmi
esemény
kapcsolódik a
következő
dátumhoz:
1867. Meg
tudja mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszínt:
O.M.M.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
kiegyezés,
dualista állam.

Tudja, milyen
történelmi esemény
kapcsolódik a
következő
dátumhoz: 1867.
Meg tudja mutatni
térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen a
következő
történelmi helyszínt:
O.M.M. Ismeri, és
helyesen használja a
következő
fogalmakat:
kiegyezés,
jogfeladás,
emigráció, dualista.

Tudja, milyen
történelmi
esemény
kapcsolódik a
következő
dátumhoz:
1861-65. Meg
tudja mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
USA, Mexikó.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
polgárháború,
rabszolgaság.

Tudja, milyen
történelmi esemény
kapcsolódik a
következő
dátumhoz: 1861-65.
Meg tudja mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket: Észak
és Dél-Amerika
államai. Ismeri, és
helyesen használja a
következő
fogalmakat:
polgárháború,
rabszolgaság,
farmergazdaság,
ültetvényes
nagyüzem.

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
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Ázsia, Afrika,
Ausztrália.
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Ismeretek tanulása Ázsiáról,
Afrikáról és Ausztráliáról;
történelmi időben és térben
való tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes használata;
történelmi eseményeket alakító
tényezők feltárása.
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Meg tudja
mutatni
térképen, illetve
azonosítani
tudja
vaktérképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Afrika, Ázsia,
Kína, Japán,
Ausztrália.
Ismeri és
helyesen
használja a
következő
fogalmat:
gyarmat.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1857,
1868. Meg tudja
mutatni térképen,
illetve azonosítani
tudja vaktérképen a
következő történelmi
helyszíneket: India,
Kína, Japán,
Egyiptom, Ausztrália,
Afrika. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
gyarmat,
ópiumháború,
császárság.

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

VII AZ IMPERIALIZMUS
.
KORA
1.

"Európai kvintett ".

2.

Modern gyarmatosítás,
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ISMERETEK TANULÁSA
AZ IMPERIALIZMUS
KORÁRÓL
Ismeretek tanulása az
"európai kvintettről";
történelmi időben és térben
való tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes használata;
történelmi eseményeket alakító
tényezők feltárása.

Ismeretek tanulása a modern
gyarmatosításról; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes használata;
történelmi eseményeket alakító
tényezők feltárása,
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Tudja, milyen
történelmi
esemény
kapcsolódik a
következő
dátumhoz:
1904. Meg tudja
mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Berlin,
Boszporusz,
Dardanellák,
BoszniaHercegovina.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
három császár
szövetsége,
központi
hatalmak,
antant, keleti
kérdés.
Meg tudja
mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
India, Kína,
Szahara,
Egyiptom, DélAfrika. Ismeri,
és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
katonai
támaszpont,
tőkekivitel,
rabszolgakereskedelem.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1871,
1879, 1882, 1893,
1904. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: Berlin,
Bosznia-Hercegovina,
Boszporusz,
Dardanellák. Ismeri,
és helyesen használja
a következő
fogalmakat: bismarcki
szövetséges politika,
három császár
szövetsége, kettős
szövetség, hármas
szövetség, antant,
központi hatalmak,
keleti kérdés.

Meg tudja mutatni
térképen a következő
történelmi
helyszíneket: Afrika
gyarmatosításának
főbb állomásai, Közelkelet, Távol-kelet
gyarmatosításának
legfőbb állomásai,
Kuba, Havanna, India,
Kína. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
Kairó-Fokváros
vasútvonal, rabszolgakereskedelem, katonai
támaszpont,
tőkekivitel, "a tőkét
követi a zászló",
modern gyarmatosítás.
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3.

Monopolkapitalizmus.

Ismeretek tanulása a
monopolkapitalizmusról;
történelmi időben és térben
való tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes használata;
történelmi eseményeket alakító
tényezők feltárása.

Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
imperializmus,
monopólium,
tőkekivitel.

4.

"Boldog békeidők": a
gazdasági, társadalmi
és kulturális
modernizáció
felgyorsulása.

Ismeretek tanulása a
gazdasági, társadalmi és
kulturális modernizáció
felgyorsulásáról; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes használata;
történelmi eseményeket alakító
tényezők feltárása.

5.

Az I. világháborúhoz
vezető út.

Ismeretek tanulása az I.
világháború előzményeiről;
történelmi időben és térben
való tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes használata;
történelmi eseményeket alakító
tényezők feltárása.

Meg tudja
mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz:
1904, 1914.
Meg tudja
mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Japán,
Oroszország,
Marokkó,
BoszniaHercegovina,
Balkánfélsziget,
Szarajevó.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
szarajevói
merénylet.

VII MAGYARORSZÁG
I.
AZ OSZTRÁKMAGYAR
MONARCHIÁBAN

ISMERETEK TANULÁSA
AZ OSZTRÁK-MAGYAR
MONARCHIÁRÓL
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Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat:
monopólium,
finánctőke,
imperializmus, profit,
tőkekivitel, "a tőkét
követi a zászló",
banktőke, ipari tőke.
Meg tudja mutatni
térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen a
következő történelmi
helyszíneket: Ismeri,
és helyesen használja
a következő
fogalmakat:

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1904,
1905, 1914. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: Japán,
Oroszország, TávolKelet, Marokkó,
Berlin, BoszniaHercegovia, Balkánfélsziget, Szarajevó.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat: Balkánháborúk, szarajevói
merénylet,

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
1.

2.

Gazdasági és
társadalmi élet az
Osztrák-Magyar
Monarchiában; az
életmód változásai;
népesség és nemzetiségi
viszonyok; a
városiasodás és a
főváros; a dualizmus
korának műveltsége.
A politikai viszonyok és
a kiegyezés
rendszerének belső
ellentmondásai.
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Ismeretek tanulása az Osztrákmagyar Monarchia gazdasági
és társadalmi életéről;
fogalmak ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító tényezők
feltárása.

Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
szabadversenyes
kapitalizmus,
úri
középosztály.

Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat:
szabadversenyes
kapitalizmus, gentry,
úri középosztály,
idénymunkás,
kubikos, zsellér,
cseléd.

Ismeretek tanulása a politikai
viszonyok és a kiegyezés
rendszerének belső
ellentmondásairól; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes használata;
történelmi eseményeket alakító
tényezők feltárása.

Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz:
1867, 1896.
Meg tudja
mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Bécs, Budapest,
O.M.M. Ismeri,
és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
dualizmus,
polgári
házasság,
Milleneum,
nemzetiségi
kérdés.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1867,
1868, 1896. Meg tudja
mutatni térképen,
illetve azonosítani
tudja vaktérképen a
következő történelmi
helyszíneket: Bécs,
Budapest, O.M.M.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat:
dualizmus, dzsentri,
nacionalizmus, polgári
házasság, Milleneum,
nemzetiségi kérdés.

Év végi követelmények
a.) Ismeri és tudja a következő fogalmakat: felvilágosodás, abszolutizmus és felvilágosult
abszolutizmus.
b.) Jellemezni tudja néhány mondattal Magyarország helyzetét a Habsburg Birodalomban.
c.) Be tudja mutatni Mária Terézia és II. József uralkodását.
d.) Jellemezni tudja néhány mondattal a XVIII. századi Európát.
e.) Ismertetni tudja az ipari forradalmat, találmányait, hatását a mezőgazdaságra és az
iparra.
f.) Be tudja mutatni a nagy francia forradalom szakaszait és legfontosabb eseményeit,
Napóleon birodalmát.
g.) Röviden jellemezni tudja a Szent Szövetség Európáját.
h.) Fel tudja sorolni az 1848-as Európai forradalmak helyszíneit.
i.) Be tudja mutatni a reformkori Magyarországot. Fel tudja sorolni a rendi
országgyűléseket és annak határozatait; Széchényi István és Kossuth Lajos politikai
programját.
j.) El tudja mondani az 1848-as magyarországi forradalom és szabadságharc előzményeit,
eseményeit és következményeit.
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k.) Néhány mondattal jellemezni tudja Angliát, Franciaországot, Oroszországot és a
Balkán-félsziget országait a XIX. században.
l.) Ismertetni tudja az egységes Olaszország és az egységes Németország kialakulását.
m.) Ismertetni tudja az Osztrák-Magyar Monarchia kialakulásának legfontosabb állomásait
és a dualizmus korát.
n.) Jellemezni tudja néhány mondattal az Európán kívüli világot (Amerika, Ázsia, Afrika,
Ausztrália).
o.) Röviden ismertetni tudja az I. világháború előzményeit és kirobbanásának okait.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 7. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
Az integráltan nevelt gyerekeket eltérően kell oktatni. A tananyag elsajátítása egyénre
szabott ütemezéssel történik. A fejlesztési követelmények csak irányadók, egyéni adottságtól
függően, a megfelelő szakértői bizottság szakvéleményében leírtak alapján követelendőek.

Történelem 8. évfolyam
A történelem tanulásának céljai a 8. évfolyamon
Váljanak képessé a tanulók biztonsággal tájékozódni a történelmi térben és időben. Tudják
a tanult történelmi fogalmakat, ismereteket aktualizálni. Fejlődjön történelmi problémamegoldó
gondolkodásuk. Váljanak képessé sokrétű és sok műfajú ismeretforrások feldolgozására és
felhasználására az önálló ismeretszerzés során. Alakuljon ki megfelelő szemléletük és
készségük a legújabb korból származó tárgyi és szöveges források vizsgálatához és
elemzéséhez. Ismerjék meg a legújabb korral kapcsolatos kiemelkedő történettudományi
eredményeket. Szerezzenek elemi szintű ismereteket a történettudomány módszereinek
sajátosságairól. Váljanak képessé a különböző kultúrák, korok és korszakok több szempontú
összehasonlítására.
Óraterv és a tananyag tartalma:
Az I. világháború:
Magyarország Trianon után :
A nagy válságtól a II. világháború végéig :
Magyarország a válságtól a II. világháború végéig:
Jelenkor :
Magyarország jelenkori problémái:
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12 óra
9 óra
15 óra
10 óra
16 óra
12 óra
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TEMATIKUS
TANANYAG

I.

AZ ELSŐ
VILÁGHÁBORÚTÓ
L A NAGY
VÁLSÁGIG

1.

Az első világháború.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TANULÁSI PROGRAM

ISMERETEK TANULÁSA
AZ ELSŐ
VILÁGHÁBORÚTÓL A
NAGY VÁLSÁGIG
TERJEDŐ KORSZAK
TÖRTÉNELMÉBŐL
Ismeretek tanulása az első
világháborúról; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása.
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TELJESÍTMÉNY
MINIMÁLIS

OPTIMÁLIS

Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak
a következő
dátumokhoz:
1914. jún.28.,
1914-18. Meg
tudja mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
nyugati front,
keleti front,
galíciai front,
szerb front,
olasz front,
Szarajevo.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
villámháború,
állóháború,
különbéke.

Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz:
1914. jún.28.,
1914-18, 1914,
1915, 1916,
1917, 1918. Meg
tudja mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Szarajevo,
Verdun, Isonzó,
nyugati, keleti,
olasz, szerb,
galíciai front.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
villámháború,
állóháború,
különbéke.

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
2.

A nagy háború
következményei: a
versailles-i
békerendszer.

3 Forradalmak és
. polgárháború
Oroszországban.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Ismeretek tanulása a
versailles-i
békerendszerről; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása.

Ismeretek tanulása az
oroszországi
forradalmakról és
polgárháborúról;
történelmi időben és
térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása.

Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak
a következő
dátumokhoz:
1919-20-as
békék. Meg
tudja mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Párizs,
Versailles,
Trianon.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
Népszövetség,
világbéke.

Tudja, milyen
történelmi
esemény
kapcsolódik a
következő
dátumhoz: 1917.
okt. Meg tudja
mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Moszkva,
Szentpétervár.
Ismeri, és
helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
forradalom,
polgári
demokratikus
forradalom,
polgárháború.
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Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz:
1919-20-as
békerendszer.
Meg tudja
mutatni térképen
a következő
történelmi
helyszíneket:
Párizs,
Versailles,
Trianon. Ismeri,
és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
Népszövetség,
világbéke,
népszavazás,
önrendelkezési
jog, válsággóc.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1917.
Február és 1917.
október. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: az
oroszországi
forradalom
legfontosabb
állomásai. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
forradalom, polgári
demokratikus
forradalom, bolsevik,
mensevik,
polgárháború,
intervenció.
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4 A nyugati
. demokráciák a
húszas években.

Ismeretek tanulása a
húszas évek nyugati
demokráciáiról;
történelmi időben és
térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása.

Meg tudja
mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Hága, München,
Berlin. Ismeri,
és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
Népszövetség,
demokrácia,
többpártrendszer
, Páneurópa
tervezet.

5 A kelet-közép. európai régió
problémái.

Ismeretek tanulása a
kelet-közép-európai
régió problémáiról;
történelmi időben és
térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása.

Tudja, milyen
történelmi
esemény
kapcsolódik a
következő
dátumhoz: 192021. Meg tudja
mutatni térképen
a következő
történelmi
helyszíneket:
Osztrák
Köztársaság,
Csehszlovák
Köztársaság,
Román
Királyság, SzerbHorvát-Szlovén
Királyság. Ismeri,
és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
nyelvtörvény,
földreform.
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Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1925,
1929. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: Hága,
Genova, Berlin,
Weimar, München.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat:
Népszövetség,
jóvátétel, demokrácia,
többpártrendszer,
pluralizmus.
Páneurópa-tervezet,
munkáspárt, általános
sztrájk.
Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1920-21,
1922. Meg tudja
mutatni térképen,
illetve azonosítani
tudja vaktérképen a
következő történelmi
helyszíneket: Osztrák
Köztársaság,
Csehszlovák
Köztársaság, Román
Királyság, SzerbHorvát-Szlovén
Királyság. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
nyelvtörvény,
földreform,
demokratikus jogok.
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II.

AZ ELSŐ
VILÁGHÁBORÚ ÉS
MAGYARORSZÁG

1.

A háború: a
hadüzenettől a
vereségig.

ISMERETEK
TANULÁSA AZ ELSŐ
VILÁGHÁBORÚ ÉS
MAGYARORSZÁG
TÖRTÉNELMÉBŐL
Ismeretek tanulása az
első világháború
eseményeiről; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása.
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Tudja, milyen
történelmi esemény
kapcsolódik a
következő
dátumhoz: 19141918. Meg tudja
mutatni térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Szarajevó, Szerbia.
Ismeri, és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
szarajevói
merénylet,
fegyverszünet.

Tudja, milyen történelmi
események kapcsolódnak
a következő
dátumokhoz: 1914.
június 28., 1918.
november 3. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: Szarajevó,
Isonzo, Szerbia. Ismeri,
és helyesen használja a
következő fogalmakat:
szarajevói merénylet,
különbéke,
fegyverszünet.
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2.

Forradalom és
ellenforradalom.

Ismeretek tanulása a
forradalomról és
ellenforradalomról;
történelmi időben és
térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és
helyes használata;
történelmi eseményeket
alakító tényezők
feltárása.
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Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1918.
október, 1918.
november 16.,
1919. március 21.,
1919. augusztus 1.,
1920. június 4.
Meg tudja mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Budapest, Bécs,
Belgrád, Párizs,
Erdély, Arad,
Nagyvárad,
Trianon, ÉszakMagyarország,
Kárpátalja,
Felvidék, Újvidék.
Ismeri, és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
őszirózsás
forradalom,
függetlenség,
demokrácia,
fegyverszünet,
proletár diktatúra,
Tanácsköztársaság,
ellenforradalom,
fehérterror,
államforma,
trianoni
békeszerződés,
kormányzó.

Tudja, milyen történelmi
események kapcsolódnak
a következő
dátumokhoz: 1918. ősze,
1918. október 30-31.,
1918. november 16.,
1919. március 21., 1919.
augusztus 1., 1920.
június 4. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: Budapest,
Bécs, Zágráb, Belgrád,
Párizs, Prága, Erdély,
Arad, Felvidék, Újvidék,
Nagyvárad, Tisza,
Szolnok, Trianon, ÉszakMagyarország,
Kárpátalja, Tiszántúl,
Baranya. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
őszirózsás forradalom,
Magyar Nemzeti Tanács,
lánchídi csata,
függetlenség,
demokrácia,
Katonatanács,
Munkástanács, Vix
jegyzék, kormányválság,
proletár diktatúra,
Tanácsköztársaság,
proletár állam,
Kormányzótanács,
Nemzeti Hadsereg,
ellenforradalom, fehér terror, államforma,
trianoni békeszerződés,
kormányzó,
kormányzóválasztás.

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
III. A TRIANON UTÁNI
MAGYARORSZÁG
ÉLETE

1.

A Horthy-rendszer
konszolidációja.

2.

Trianon gazdasági
következményei.

ISMERETEK
TANULÁSA A
TRIANON UTÁNI
MAGYARORSZÁG
ÉLETÉRŐL
Ismeretek tanulása a
Horthy-rendszer
konszolidációjáról;
történelmi időben és
térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása.

Ismeretek tanulása
Trianon gazdasági
következményeiről;
történelmi időben és
térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása.

711

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1920.
június 4., 1921-31.
Meg tudja mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Sopron, Róma,
Lengyelország.
Ismeri, és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
földreform, szabad
választások,
királypuccs.
Tudja, milyen
történelmi
események
kapcsolódnak a
következő
dátumhoz: 1920.
június 4. Meg tudja
mutatni térképen a
következő
történelmi helyszínt:
Trianon. Ismeri, és
helyesen használja a
következő
fogalmakat: kölcsön,
pengő, Magyar
Nemzeti Bank.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1920.
március 1., 1920.
június 4., 1921-31,
Meg tudja mutatni
térképen a következő
történelmi
helyszíneket: Sopron,
Budaörs, Debrecen,
Szeged, Róma,
Lengyelország.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat:
konszolidáció,
földreform, szabad
választások,
királypuccs,
választójogi rendelet.
Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1920.
június 4., 1923. Meg
tudja mutatni
térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen a
következő történelmi
helyszínt: Trianon.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat:
szétdarabolt
nemzetgazdaság,
kölcsön, Magyar
Nemzeti Bank, pengő,
szociálpolitikai
törvények.
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3.

Népesedési és
társadalmi
változások,

Ismeretek tanulása a
magyarországi
népességről és a
társadalmi
változásokról;
történelmi időben és
térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása.

Tudja, milyen
történelmi esemény
kapcsolódik a
következő
dátumhoz: 1920.
június 4. Meg tudja
mutatni térképen a
következő
történelmi helyszínt:
Trianon. Ismeri, és
helyesen használja a
következő
fogalmakat: nemzet,
kisebbség.

4.

A határon túli
magyarság,

Ismeretek tanulása a
határon túli
magyarságról;
történelmi időben és
térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása,

Tudja, milyen
történelmi esemény
kapcsolódik a
következő
dátumhoz: 1920.
június 4. Meg tudja
mutatni térképen a
következő
történelmi helyszínt:
Trianon. Ismeri, és
helyesen használja a
következő
fogalmakat:
kisebbség, határon
túli magyarság.

5.

Kulturális élet.

Ismeretek tanulása a
kulturális életről;
történelmi időben és
térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása.

Tudja, milyen
történelmi esemény
kapcsolódik a
következő
dátumhoz: 1926Meg
tudja mutatni
térképen a
következő
történelmi
helyszíneket:
Debrecen, Szeged.
Ismeri, és helyesen
használja a
következő
fogalmakat:
népiskolai törvény.
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Tudja, milyen
történelmi esemény
kapcsolódik a
következő dátumhoz:
1920. június 4. Meg
tudja mutatni
térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen a
következő történelmi
helyszínt: Trianon.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat: nemzet,
kisebbség, etnikum.
Tudja, milyen
történelmi esemény
kapcsolódik a
következő dátumhoz:
1920. június 4. Meg
tudja mutatni térképen
a következő
történelmi
helyszíneket: Trianon,
Erdély, Felvidék.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat:
kisebbség, vajdasági
magyarok, erdélyi
magyarság, székelyek.
Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1922-31,
1926. Meg tudja
mutatni térképen,
illetve azonosítani
tudja vaktérképen a
következő történelmi
helyszíneket:
Debrecen, Szeged,
Sváb-hegy, Tihany.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat:
kultúrfölény,
népiskolai törvény,
Nyugat.
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IV. A NAGY
VÁLSÁGTÓL A
MÁSODIK
VILÁGHÁBORÚ
VÉGÉIG

1.

A nagy gazdasági
válság, és
következményei; az
állami beavatkozás
erősödése.

2.

Fasiszta mozgalmak és
diktatúrák Európában.

ISMERETEK
TANULÁSA A NAGY
VÁLSÁGTÓL A
MÁSODIK
VILÁGHÁBORÚ
VÉGÉIG TERJEDŐ
KORSZAK
TÖRTÉNELMÉBŐL
Ismeretek tanulása a
nagy gazdasági
válságról és
következményeiről; az
állami beavatkozás
erősödéséről;történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása.

Ismeretek tanulása a
fasiszta mozgalmakról
és az európai
diktatúrákról; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
t.ényezők feltárása
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Tudja, milyen
történelmi esemény
kapcsolódik a
következő dátumhoz:
1929-33. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: New
York. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
gazdasági világválság,
New Deal.

Tudja, milyen
történelmi esemény
kapcsolódik a
következő dátumhoz:
1923. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: Róma,
Fiume. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmat:
totális fasiszta állam.

Tudja, milyen történelmi
események
kapcsolódnak a
következő dátumokhoz:
1929-33, 1932, 1933.
március 4. Meg tudja
mutatni térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen a következő
történelmi helyszínt:
New York. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
gazdasági világválság,
New Deal,
szakszervezetek.
Tudja, milyen történelmi
események
kapcsolódnak a
következő dátumokhoz:
1929, 1923, 1924. Meg
tudja mutatni térképen,
illetve azonosítani tudja
vaktérképen a következő
történelmi helyszíneket:
Fiume, Róma. Ismeri ,és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
Nemzeti Fasiszta Párt,
föld és gyárfoglaló
mozgalmak,
ostromállapot, Duce,
pártállam, totális fasiszta
állam.
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3.

A nemzetiszocialista
Németország.

Ismeretek tanulása a
nemzetszocialista
Németországról;
történelmi időben és
térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és
helyes használata;
történelmi eseményeket
alakító tényezők
feltárása.

Tudja, milyen
történelmi esemény
kapcsolódik a
következő dátumhoz:
1933. Meg tudja
mutatni térképen,
illetve azonosítani
tudja vaktérképen a
következő történelmi
helyszínt:
Németország. Ismeri,
és helyesen használja
a következő
fogalmakat: nácik,
nemzetiszocialista,
Gestapo, Führer.

4.

A sztálini diktatúra a
Szovjetunióban.

Ismeretek tanulása a
sztálini diktatúráról;
történelmi időben és
térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és
helyes használata;
történelmi eseményeket
alakító tényezők
feltárása.

Tudja, milyen
történelmi esemény
kapcsolódik a
következő dátumhoz:
1922. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket:
Leningrád, Moszkva.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat: kulák,
kommunista diktatúra,
kollektivizálás.

5.

Az Amerikai Egyesült
Államok.

Ismeretek tanulása az
Amerikai Egyesült
Államokról; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása.

Tudja, milyen
történelmi esemény
kapcsolódik a
következő dátumhoz:
1932. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszínt: New York.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmat: New Deal.
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Tudja, milyen történelmi
események
kapcsolódnak a
következő dátumokhoz:
1932, 1933, 1934. Meg
tudja mutatni térképen,
illetve azonosítani tudja
vaktérképen a következő
történelmi helyszíneket:
Németország, Berlin.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat: náci,
nemzetiszocialista,
koalíciós kormány,
hosszú kések éjszakája,
Gestapo, Führer.
Tudja, milyen történelmi
események
kapcsolódnak a
következő dátumokhoz:
1922, 1937. Meg tudja
mutatni térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen a következő
történelmi helyszíneket:
Leningrád, Moszkva,
Szibéria. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
kulák, kommunista
diktatúra, pártfőtitkár,
tisztogatások,
kollektivizálás,
pártkongresszus.
Tudja, milyen történelmi
esemény kapcsolódik a
következő dátumhoz:
1932. Meg tudja mutatni
térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen a következő
történelmi helyszíneket:
New York. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmat:
New-Deal,
szakszervezetek,
világgazdasági válság.
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6.

Az európai
demokráciák.

Ismeretek tanulása az
európai
demokráciákról;
történelmi időben és
térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és
helyes használata;
történelmi eseményeket
alakító tényezők
feltárása.

Tudja, milyen
történelmi esemény
kapcsolódik a
következő dátumhoz:
1935. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: Anglia,
Franciaország. Ismeri,
és helyesen használja
a következő
fogalmakat: nemzeti
egységkormány, Brit
Nemzetközösség,.

7.

A nemzetközi
kapcsolatok az 1930-as
években.

Ismeretek tanulása az
1930-as évek nemzetközi
kapcsolatairól;
történelmi időben és
térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és
helyes használata;
történelmi eseményeket
alakító tényezők
feltárása.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1934.,
1936., 1938., 1938.,
1939. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: Bécs,
Spanyolország,
Madrid, Prága, Zürich.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat:
népszavazás,
anschluss.
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Tudja, milyen történelmi
események
kapcsolódnak a
következő dátumokhoz:
1930, 1931, 1935. Meg
tudja mutatni térképen,
illetve azonosítani tudja
vaktérképen a következő
történelmi helyszíneket:
Anglia, Franciaország.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat:
Munkáspárt,
konzervatívok, nemzeti
egységkormány, Brit
Nemzetközösség,.
Tudja, milyen történelmi
események
kapcsolódnak a
következő dátumokhoz:
1931., 1932., 1933.,
1934., 1935., 19361939., 1936.., 1937.,
1938.., 1938., 1939.
március 14., 1939. Meg
tudja mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: Marseilles,
Bécs, Spanyolország,
Izrael, Zürich, Madrid,
Prága, Szlovákia,
München, Cseh-Morva
Protektorátus.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat:
népszavazás, anschluss,
polgárháború.
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8.

A második világháború
előzményei és
kirobbanása.

Ismeretek tanulása a
második világháború
előzményeiről és
kirobbanásáról;
történelmi időben és
térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és
helyes használata;
történelmi eseményeket
alakító tényezők
feltárása.

Tudja, milyen
történelmi esemény
kapcsolódik a
következő dátumhoz:
1939. szeptember 1.
Meg tudja mutatni
térképen a következő
történelmi
helyszíneket:
München,
Lengyelország.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmat: MolotovRibbentrop paktum.

9.

A második világháború.

Ismeretek tanulása a
második világháborúról;

Tudja, milyen
történelmi események
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Tudja, milyen történelmi
események
kapcsolódnak a
következő dátumokhoz:
1939. augusztus 23.,
1939. szeptember 1.
Meg tudja mutatni
térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen a következő
történelmi helyszíneket:
München,
Lengyelország. Ismeri,
és helyesen használja a
következő fogalmat:
Molotov-Ribbentrop
paktum.
Tudja, milyen történelmi
események
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történelmi időben és
térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és
helyes használata;
történelmi eseményeket
alakító tényezők
feltárása.
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kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1939.,
1940., 1941., 1942.,
1943., 1944.,
1945..Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: az
európai államok,
Sztálingrád,
Normandia. Ismeri és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
faji háború, angliai
csata, légiháború,
gettó, haláltábor,
zsidók, antifasiszta
koalíció, normandiai
partraszállás.

kapcsolódnak a
következő dátumokhoz:
1939. szeptember,
november, december,
1940. március, április,
május, június,
augusztus, szeptember,
október, 1941. március,
április, június, július,
december, 1942. június,
augusztus, november,
1943. január, február,
április – május, május,
július, november –
december, 1944.
február, június,
augusztus, szeptember,
1945. február, április,
május, június, július –
augusztus, augusztus,
szeptember. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: az európai
államok, Egyiptom,
Japán, Pearl Harlbor,
Midwai-szigetek,
Sztálingrád, Varsó,
Szicília, Normandia,
Berlin, Hirosima,
Nagasaki.
Ismeri és helyesen
használja a következő
fogalmakat: hadüzenet,
baráti szerződés, faji
háború, légiháború,
angliai csata, radar,
tengeri csata, afrikai
hadszíntérgettó,
tankcsata, koncentrációs
tábor, zsidók,
antifasiszta koalíció,
normandiai
partraszállás,
kapituláció.
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10. Békekötések.

Ismeretek tanulása a
békekötésekről;
történelmi időben és
térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és
helyes használata;
történelmi eseményeket
alakító tényezők
feltárása.

V.

MAGYARORSZÁG
A GAZDASÁGI
VÁLSÁGTÓL
A II.
VILÁGHÁBORÚS
ÖSSZEOMLÁSIG

1.

A gazdasági válság
évei; a konszolidáció
vége.

ISMERETEK
TANULÁSA
MAGYARORSZÁGRÓ
L A GAZDASÁGI
VÁLSÁGTÓL
A II.
VILÁGHÁBORÚS
ÖSSZEOMLÁSIG
Ismeretek tanulása a
gazdasági válság
éveiről; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása.
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Tudja, milyen
történelmi esemény
kapcsolódik a
következő dátumhoz:
1947. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: Jalta,
Potsdam. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
háborús bűnös,
nürnbergi per.

Tudja, milyen történelmi
események
kapcsolódnak a
következő dátumokhoz:
1946. július – október,
1947. Meg tudja mutatni
térképen a következő
történelmi helyszíneket:
Teherán, Jalta, Potsdam,
Párizs. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
háborús bűnös,
nürnbergi per.

Tudja, milyen
történelmi esemény
kapcsolódik a
következő dátumhoz:
1932-36. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszínt: Biatorbágy.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmat: biatorbágyi
merénylet.

Tudja, milyen történelmi
események
kapcsolódnak a
következő dátumokhoz:
1931-32., 1931.
szeptember, 1932.
július, 1940. október,
november, december,
1941. április. Meg tudja
mutatni térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen a következő
történelmi helyszínt:
Biatorbágy. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
biatorbágyi merénylet,
statárium.
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2.

Revíziós külpolitika a
hitleri Németország
támogatásával.

Ismeretek tanulása a
hitleri Németország
támogatta revíziós
külpolitikáról;
történelmi időben és
térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és
helyes használata;
történelmi eseményeket
alakító tényezők
feltárása.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1936-38,
1937, 1938, 1938-39,
1938, 1940. Meg tudja
mutatni térképen,
illetve azonosítani
tudja vaktérképen a
következő történelmi
helyszínt: Bécs.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat: bécsi
döntések.

3.

A rendszer
jobbratolódása.

Ismeretek tanulása a
rendszer
jobbratolódásáról;
történelmi időben és
térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és
helyes használata;
történelmi eseményeket
alakító tényezők
feltárása.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 193638., 1937., 1938.,
1938-39., 1940.. Meg
tudja mutatni térképen
a következő történelmi
helyszíneket: Győr,
Bécs. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
zsidótörvények.
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Tudja, milyen történelmi
események
kapcsolódnak a
következő dátumokhoz:
1932-36, 1934. március,
1936. október, 1937.,
1938. február, március,
május, augusztus,
november, 1939 január,
február, április, május,
június, 1940 augusztus.
Meg tudja mutatni
térképen a következő
történelmi helyszíneket:
Bécs, Győr, ÉszakErdély, Kárpátalja,
Felvidék. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
gömbösi politika, első
bécsi döntés, második
bécsi döntés.
Tudja, milyen történelmi
események
kapcsolódnak a
következő dátumokhoz:
1932-36, 1934. március,
1936. október, 1937
március, 1938. február,
március, május,
augusztus, november,
1939. január, február,
április, május, június,
1940. augusztus. Meg
tudja mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: Győr,
Bécs. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
fasizálódás, győri
program,
zsidótörvények.
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4.

Magyarország a
második
világháborúban.

Ismeretek tanulása a II.
világháborús
Magyarországról;
történelmi időben és
térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és
helyes használata;
történelmi eseményeket
alakító tényezők
feltárása.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1941.,
1942-44., 1943. Meg
tudja mutatni térképen
a következő történelmi
helyszíneket: Kassa,
Don. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
örökbarátsági
szerződés,
hintapolitika.

5.

Magyarország német
megszállása.

Tudja, milyen
történelmi esemény
kapcsolódik a
következő dátumhoz:
1944. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmat:
kiugrási kísérlet.

6.

Holocaust, népirtás;
nyilas uralom.

Ismeretek tanulása
Magyarország német
megszállásáról;
történelmi időben és
térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és
helyes használata;
történelmi eseményeket
alakító tényezők
feltárása.
Ismeretek tanulása a
holocausról és a nyilas
megszállásról;
történelmi időben és
térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és
helyes használata;
történelmi eseményeket
alakító tényezők
feltárása.

VI. A JELENKOR

ISMERETEK
TANULÁSA A
JELENKOR
TÖRTÉNELMÉBŐL
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Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő dátumhoz:
1944. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszínt: Auschwitz.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat: nyilas
uralom.

Tudja, milyen történelmi
események
kapcsolódnak a
következő dátumokhoz:
1941. április, június,
augusztus, október,
december, 1942. január,
február, március, 1943.
január - február, 1943.
augusztus. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket:
Jugoszlávia, Kassa,
Don, Voronyezs. Ismeri,
és helyesen használja a
következő fogalmakat:
örökbarátsági szerződés,
Kassa bombázása,
voronyezsi katasztrófa,
hintapolitika.
Tudja, milyen történelmi
események
kapcsolódnak a
következő dátumokhoz:
1944. március, április,
május, augusztus,
október. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmat:
kiugrási kísérlet.
Tudja, milyen történelmi
események
kapcsolódnak a
következő dátumokhoz:
1944. október,
november, december,
december, december,
1945. január, március,
április. Meg tudja
mutatni térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen a következő
történelmi helyszínt:
Auschwitz. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
deportálás, holocaust,
nyilas uralom.
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1.

A megosztott világ.

1.1. Hatalmi tömbök.

Ismeretek tanulása a
megosztott világról.
Ismeretek tanulása a
hatalmi tömbökről;
történelmi időben és
térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és
helyes használata;
történelmi eseményeket
alakító tényezők
feltárása.
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Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1946,
1947, 1949. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: a Varsói
Szerződés tagállamai,
a NATO tagállamai.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat: Varsói
Szerződés, KGST,
NATO, hatalmi
tömbök.

Tudja, milyen történelmi
események
kapcsolódnak a
következő dátumokhoz:
1946. március, 1947.
február, március, június,
szeptember, 1948.
május, június, 1949.
január, 1949. április,
május, szeptember. Meg
tudja mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: London,
Párizs, Izrael,
Strassburg, az Európa
Tanács tagállamai,
NSZK, NDK, ÉszakKorea, Dél-Korea, az
Kína, a Varsói
Szerződés tagállamai, a
NATO tagállamai.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat: Varsói
Szerződés, NATO,
imperialista hatalmi
tömb, kommunista
hatalmi tömb, Marshall
segély, KGST, Európai
Tanács, Benelux
államok.
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1.2. Hideg- és forró
háborúk.

Ismeretek tanulása a
hideg- és forró
háborúkról; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 195253., 1955., 1956.,
1958. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: NDK,
Korea, Varsó, Kuba,
Kína, Prága,
Budapest. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
hidegháború,
hidrogénbomba,
atombomba.

1.3. Leszerelés és enyhülés.

Ismeretek tanulása a
leszerelésről és az
enyhülésről; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása..

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1963.,
1975. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: Genf,
Helsinki. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
európai biztonság,
európai
együttműködés,
enyhülés.
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Tudja, milyen történelmi
események
kapcsolódnak a
következő dátumokhoz:
1950. június, 1951.
április, 1952. november,
1953, 1954, 1955.
május, 1956. február,
június, július, október,
1957. március, 1958,
1960, 1961. augusztus,
1962. október november. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: NDK,
Korea, Varsó, Kuba,
Poznan, Kína, Prága,
Budapest. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
hidegháború,
hidrogénbomba,
atombomba, katonai
tömbök, koreai háború,
vietnámi háború,
fegyverkezési verseny,
nukleáris háború.
Tudja, milyen történelmi
események
kapcsolódnak a
következő dátumokhoz:
1963. augusztus, 1970,
1971., 1972., 1973.
január, 1973. június,
július, 1975. július,
1978., 1979. június,
1985. november. Meg
tudja mutatni térképen,
illetve azonosítani tudja
vaktérképen a következő
történelmi helyszíneket:
Genf, Helsinki. Ismeri,
és helyesen használja a
következő fogalmakat:
enyhülés, genfi
csúcstalálkozó,
űrrepülés, európai
biztonság, európai
együttműködés.
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1.4. Az USA és NyugatEurópa fejlődése.

Ismeretek tanulása az
USA és Nyugat-Európa
fejlődéséről;történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1947,
1952, 1958, 1963,
1975, 1985. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
demokrácia, jóléti
állam.

1.5. A kommunista
diktatúrák

Ismeretek tanulása a
kommunista
diktatúrákról; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1947.,
1955., 1956., 1968.
Meg tudja mutatni
térképen a következő
történelmi
helyszíneket: a KGST
tagállamai, a Varsói
Szerződés tagállamai.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat: sztálini
diktatúra, pártállam.

2.

Ismeretek tanulása a
gyarmati rendszer
felbomlásáról.
Ismeretek tanulása a
"fejlődő országok"
helyzetéről; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása

A gyarmati rendszer
felbomlása.

2.1. A "fejlődő országok"
helyzete.

2.2. Az Észak-Dél kérdése.

Ismeretek tanulása az
Észak-Dél kérdésről;
történelmi időben és
térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és
helyes használata;
történelmi eseményeket
alakító tényezők
feltárása.

723

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1947.,
1963. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket:
afroázsiai országok.
Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1950-53.
Meg tudja mutatni
térképen a következő
történelmi
helyszíneket: Korea,
Vietnám.

Tudja, milyen történelmi
események
kapcsolódnak a
következő dátumokhoz:
1947. március, június,
1952, 1958. Február,
1962, 1963, 1965, 1968,
1969, 1972, 1975, 1978,
1979. július, 1982, 1985,
1987. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
demokrácia, jóléti állam,
emancipáció.
Tudja, milyen történelmi
események
kapcsolódnak a
következő dátumokhoz:
1947. szeptember, 1949.
január, 1953., 1955.
május, 1956., 1959.,
1961., 1968., 1989. Meg
tudja mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: a KGST
tagállamai, a Varsói
Szerződés tagállamai.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat: sztálini
diktatúra, pártállam.

Tudja, milyen történelmi
események
kapcsolódnak a
következő dátumokhoz:
1947., 1955., 1963. Meg
tudja mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: az
afroázsiai országok.
Tudja, milyen történelmi
események
kapcsolódnak a
következő dátumokhoz:
1950-53. Meg tudja
mutatni térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen a következő
történelmi helyszíneket:
Korea, Vietnam,
Indokína.
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2.3. A közel-keleti
konfliktusok.

3.

A távol-keleti régió
(Japán és Kína útja).

VII MAGYARORSZÁG A
.
II. VILÁGHÁBORÚ
UTÁN

1.

A háborús vereség utáni
konszolidáció.

1.1. A háborús károk
helyreállítása.
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Ismeretek tanulása a
közel-keleti
konfliktusokról;
történelmi időben és
térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és
helyes használata;
történelmi eseményeket
alakító tényezők
feltárása.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1948.,
1956., 1967. Meg
tudja mutatni térképen
a következő történelmi
helyszíneket: Izrael,
Palesztína. Ismeri és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
arab-izraeli háborúk.

Ismeretek tanulása a
távol-keleti régióról;
történelmi időben és
térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és
helyes használata;
történelmi eseményeket
alakító tényezők
feltárása.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1951.,
1966. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: Kína,
Japán, Tokió, Peking.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat: ázsiai út.

ISMERETEK
TANULÁSA
MAGYARORSZÁG A
II. VILÁGHÁBORÚ
UTÁNI
TÖRTÉNELMÉRŐL
Ismeretek tanulása a
háborús vereség utáni
konszolidációról.
Ismeretek tanulása a
háborús károk
helyreállításáról;
történelmi időben és
térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és
helyes használata;
történelmi eseményeket
alakító tényezők
feltárása.
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Tudja, milyen
történelmi esemény
kapcsolódik a
következő
dátumokhoz: 1945.
november. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
fegyverszünet.

Tudja, milyen történelmi
események
kapcsolódnak a
következő dátumokhoz:
1948., 1956., 1967.,
1980., 1990. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: Izrael,
Palesztína, Egyiptom,
Irak, Irán, Kuvait.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat: arab-izraeli
konfliktus, arab-izraeli
háború.
Tudja, milyen történelmi
események
kapcsolódnak a
következő dátumokhoz:
1950., 1951., 1959.,
1966., 1969., 1976.,
1978., 1989. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszíneket: Kína,
Japán, Peking, Tokió.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat: ázsiai út.

Tudja, milyen történelmi
események
kapcsolódnak a
következő dátumokhoz:
1945. január, március,
április, november.
Ismeri, és helyesen
használja a következő
fogalmakat:
fegyverszünet,
földreform,
nemzetgyűlési választás.
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1.2. A demokratikus közélet
megteremtésének
lehetőségei.

Ismeretek tanulása a
demokratikus közélet
megteremtésének
lehetőségeiről;
történelmi időben és
térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és
helyes használata;
történelmi eseményeket
alakító tényezők
feltárása.

Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1946.,
1947. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
köztársaság kikiáltása,
koalíció, államosítás.

1.3. A párizsi
békeszerződések.

Ismeretek tanulása a
párizsi
békeszerződésekről;
történelmi időben és
térben való tájékozódás;
fogalmak ismerete és
helyes használata;
történelmi eseményeket
alakító tényezők
feltárása.

Tudja, milyen
történelmi esemény
kapcsolódik a
következő dátumhoz:
1947. Meg tudja
mutatni térképen a
következő történelmi
helyszínt: Párizs.

2.

A sztálinista diktatúra.

2.1. A pártállami rendszer
kiépítése.

2.2. Az 1956-os forradalom
és szabadságharc: Nagy
Imre, 1956. október 23.
2.4. Rendszerváltás: Antal
József, Göncz Árpád,
1989-1990.

Ismeretek tanulása a
sztálinista diktatúráról.
Ismeretek tanulása a
pártállami rendszer
kiépítéséről; történelmi
időben és térben való
tájékozódás; fogalmak
ismerete és helyes
használata; történelmi
eseményeket alakító
tényezők feltárása.

Ismeretek tanulása az
1956-os forradalomról
és szabadságharcról:
Nagy Imre, 1956.
október 23.
Ismeretek tanulása a
rendszerváltásról: Antall
József, Göncz Árpád,
1989-1990.
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Tudja, milyen
történelmi események
kapcsolódnak a
következő
dátumokhoz: 1947.,
1948., 1949. Ismeri, és
helyesen használja a
következő fogalmakat:
államosítás,
osztályharc,
koncepciós perek,
kolhozosítás,
diktatúra.
Fel tudja sorolni az
56-os forradalom
jelentősebb
eseményeit.
Fel tudja sorolni a
rendszerváltás
fontosabb szakaszait.

Tudja, milyen történelmi
események
kapcsolódnak a
következő dátumokhoz:
1946. február, március,
június, Augusztus,
szeptember, november,
1947. január, február,
május - június. Ismeri,
és helyesen használja a
következő fogalmakat:
köztársaság kikiáltása,
államosítás, koalíció.
Tudja, milyen történelmi
események
kapcsolódnak a
következő dátumokhoz:
1945. január, 1947.
február. Meg tudja
mutatni térképen, illetve
azonosítani tudja
vaktérképen a következő
történelmi helyszínt:
Párizs.

Tudja, milyen történelmi
események
kapcsolódnak a
következő dátumokhoz:
1947. május, augusztus,
november, 1948. április,
június, szeptember,
december, 1949.
február, május. Ismeri,
és helyesen használja a
következő fogalmakat:
államosítás, osztályharc,
koncepciós perek,
kolhozosítás, diktatúra.
Tudja értelmezni és be
tudja mutatni az 56-os
forradalom jelentősebb
eseményeit, fogalmait.
Tudja értelmezni és be
tudja mutatni a
rendszerváltás fontosabb
szakaszait, fogalmait.
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Év végi követelmények
a.) Be tudja mutatni az I. világháború szakaszait, legfontosabb csatáit és a háborút lezáró
versailles-i békerendszert.
b.) Ismertetni tudja Magyarországot az I. világháborúban. Be tudja mutatni az őszirózsás
forradalom legfontosabb eseményeit.
c.) Néhány mondatos jellemzést tud adni a Horthy-rendszerről (belpolitika, külpolitika,
gazdaság, társadalom, kultúra).
d.) Ismertetni tudja a nagy gazdasági válságot és hatását a világ különböző országaiban.
e.) Ismertetni és jellemezni tudja a fasiszta diktatúrákat (Olaszország, Németország).
Jellemezni tudja a sztálini diktatúrát.
f.) Ismertetni tudja a nemzetközi kapcsolatok alakulását az 1930-as években.
( Berlin-Róma tengely, Anschluss, müncheni megállapodás, Cseh-Morva Protektorátus,
Molotov-Ribbentrop paktum).
g.) Ismertetni tudja a II. világháború közvetlen előzményeit, kirobbanását, legfontosabb
eseményeit és a háborút lezáró békekötéseket.
h.) Be tudja mutatni Magyarországot a gazdasági válságtól a II. világháborús összeomlásig
(konszolidáció, revíziós külpolitika, jobbratolódás, a II. világháború legfontosabb csatái,
német megszállás)
i.) Ismertetni tudja a II. világháború után kialakult hatalmi tömböket (Varsói Szerződés,
NATO, KGST, hidegháborúk, enyhülés)
j.) Néhány mondatban ismertetni tudja a gyarmati rendszer felbomlását, a közel-keleti
konfliktust, és a távol-keleti helyzetet.
k.) Jellemezni tudja Magyarország helyzetét a II. világháború után (sztálini diktatúra, 1956os forradalom és szabadságharc, rendszerváltást)
Az SNI tanulók tudását a számukra legmegfelelőbb módon ellenőrizzük. Bizonyos esetekben az
írásbeli, más esetben pedig a szóbeli számonkérés lehet kedvezőbb, emellett az osztályban
olyan légkört teremtünk, amely alkalmas a gyermek számonkérésére. (Az osztálytársak
megértség a gyermek problémáit, feloldjuk a gyermekben felhalmozódott feszültséget, stb.)
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 8. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
Az integráltan nevelt gyerekeket eltérően kell oktatni. A tananyag elsajátítása egyénre
szabott ütemezéssel történik. A fejlesztési követelmények csak irányadók, egyéni adottságtól
függően, a megfelelő szakértői bizottság szakvéleményében leírtak alapján követelendőek.
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1.4. Etika helyi tanterve
Heti óraszám 0,5 óra, évi óraszám: 18 óra

Célok és feladatok
A hetedik évfolyamon belépő új tantárgyat egy félévre dolgoztuk ki, a másodikra. Az első
félévben ugyanilyen óratervvel osztályfőnöki órákat tartunk, megkönnyíteni az esetleges
osztályösszevonások kezdeti nehézségeit.
A tantárgy az emberi természet és a társas kapcsolatok sajátosságait tárgyalja oly módon,
hogy ötvözi a leíró embertudományokat (lélektan, szociológia ) a normatív etikával. A tárgy
egyszerre szolgálhatja az általános műveltség gyarapítását, a világszemlélet és az erkölcsi
értékrend alakulását. Fejleszti az önismeretet, felkészít a kulturált társaskapcsolatok építésére és
fenntartására. Hozzájárul a differenciált emberkép és identitástudat alakulásához.

A hallássérült tanulók fejlesztésének elvei, fejlesztési feladatok:
-A helyes erkölcsi gondolkodás, világnézet, identitás kialakítása. Az SNI-s gyermekeknek
halmozottan kell megküzdeniük az őket körülvevő többségi társadalom negatív
előítéleteivel, ezért náluk kiemelten fontos egy egészséges világkép kialakítása.
- A szociális kapcsolatrendszer, az érintkezési formák pontos értelmezése, nyelvi formáinak
elsajátítása a személyiség harmonikus fejlesztése érdekében.
- Az ismeretek bővítésével kapcsolatos fogalomrendszerek pontos kiépítése, a tudáselemek
értő, értelmező összekapcsolása a kognitív funkciók (a felfogás, a feldolgozás, a
lényegkiemelés és összefüggések meglátása alkalmazás) szintjeinek fejlesztésével.
- A vizuális percepció, az önkifejezés, az önmegvalósítás, a valóság képi feldolgozásának,
megjelenítésének, értelmezésének folyamatos bekapcsolása a tanulás-tanítás folyamatába a
személyiség kibontakoztatása, gazdagítása céljából.
- A magyar nyelvnek megfelelő beszédmód komplex, folyamatos fejlesztése.
- A beszédhallás, az érthető artikuláció intenzív fejlesztése az oktatás valamennyi
szakaszában.
- Az információszerzés, az interperszonális kapcsolatok új technikai formáira való
felkészítés (számítógép, internet stb.), az írásos kommunikáció, idegen nyelv ismerete írásos
formájának hangsúlyos megalapozása és fejlesztése.
- A tehetségre utaló személyiségjegyek feltárása és gondozása.
- Valamennyi kommunikációs csatornán a szövegértés és mondanivaló kifejezésének
fejlesztése.
- A továbbtanulás, a szakmaszerzés ismereteinek, lehetőségének alapozása.
Komplex nyelvi fejlesztésre van szükség, speciális feladatokkal, módszerekkel a nyelvi
kommunikáció mind teljesebb értékű elsajátításának céljából.
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A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésének elvei, fejlesztési feladatok:
Fejlesztési elvek:
A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai
tényezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális
összefüggésrendszerére.
A fejlesztés legyen tudatos és tervszerű, melynek során a beszéd állapotának felmérésétől
a terápiás terv meghatározásán át a tudatos módszerválasztáson túl a komplexitás és a
folyamatkövetés is megvalósul.
A módszerek megválasztásakor az életkor, a pszichikai sajátosságok, a beállítódás, az
értelmi képesség, a beszédhiba típusának és súlyosságának, és a korrekció adott szakaszának
figyelembevétele szükséges.
A fejlesztésében meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés, melynek során a
kinesztéziás, a hallási, a látási, a beszédmozgási benyomások egymást erősítve fejlődnek.
Fontos a transzferhatások tudatos kihasználása. Mivel a különböző beszédműveletek
számos azonos, illetve közös elemből tevődnek össze, a fejlesztés a különböző átviteli
megoldásokkal eredményesebbé tehető.
A beszédfogyatékos tanulók nevelése, oktatása megköveteli az egyéni és csoportos
foglalkozások változatos szervezeti kereteit.
A súlyos beszédfogyatékos tanulók fejlesztése intenzív és folyamatos.
A fejlesztést a szülők támogató együttműködése segíti. A terápiában - a minél gyorsabban
automatizált jó beszédszint elérése érdekében - a tanulóval kommunikáló valamennyi felnőtt
legyen partner.
Kiemelt fejlesztési feladatok:
A helyes erkölcsi gondolkodás, világnézet, identitás kialakítása. Az SNI-s gyermekeknek
halmozottan kell megküzdeniük az őket körülvevő többségi társadalom negatív előítéleteivel,
ezért náluk kiemelten fontos egy egészséges világkép kialakítása.
A beszédfogyatékos tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési
feladatok és tartalmak megvalósítása általában lehetséges.
A beszédfogyatékos tanulók nevelésében a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok, az egyes
műveltségi területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő képességek az irányadóak, de azok
fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama módosulhat.
A személyiség fejlesztésében hangsúlyozott szerepet kap a szociális kapcsolatrendszer
kommunikációs bázisa, a kommunikációs szándék tudatos megvalósítására nevelés.
Az információszerzésben, tanulásban, szociális-kommunikációs fejlesztésben az informatikai
eszközök segítő szerepe kiemelkedő. A számítógép írástechnikai segédeszközként tanulási és
munkaeszköz a beszéd útján nehézségekkel kommunikáló tanuló számára.
Az informatikai eszközök tanulás során történő megfelelő és tudatos alkalmazásának
különösen az írás- és olvasási nehézséggel küzdő tanulók esetében van kiemelt szerepe.
A nevelésnek, oktatásnak átfogó képet kell nyújtania arról, hogy a tanuló miként viszonyuljon
beszédfogyatékosságához. Kiemelt feladat a tanuló motiválása a beszédhibája leküzdésére,
ugyanakkor felkészítése az esetleges visszaesésekre, azok kezelésére, valamint arra, hogy a
maradandó tünetekkel később is együtt tudjon élni.
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A műveltségi területhez kapcsolódó tananyagtartalmat, a fejlesztésre fordított időt a sérülés
jellege, mélysége, prognózisa befolyásolhatja.

Az autizmus-spektrumzavarokban szenvedő (autisztikus) tanulók
fejlesztése:
Fejlesztési elvek:
- A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettség szintjén elérhető legjobb
felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése: ennek alapja a
szociális, kommunikációs és gondolkodási készségek hiányának speciális módszerekkel
történő kompenzálása és a meglévő készségek fejlesztése.
- A hiányzó készségeket pótló, helyettesítő kompenzációs-habilitációs kezelése a fejlődési
elmaradás, a másodlagos (pl. viselkedés-) problémák leküzdése érdekében. A fogyatékos
készségek kompenzálása különös jelentőségű a tanulási, szociális és munkahelyzetekbe való
beilleszkedés és viselkedés elsajátításához.
- Az iskolai és a mindennapi gyakorlati életre felkészítő tananyag speciális módszerek
segítségével történő elsajátítása.
- A jellegzetes gondolkodási nehézségek, rugalmatlanság miatt - a továbblépés előtt külön kiemelt fejlesztési feladat az elsajátított ismeretek alkalmazásának, általánosításának
tanítása, az ismeretek folyamatos használata a fenntartás biztosítására, valamint a változatos,
probléma megoldási módszerek tanítása.
- A tananyag kiválasztásának legfontosabb szempontja a tanított képesség egész életen át
megfelelő alkalmazhatósága. A tanuló túlterheltségének elkerülése érdekében a felesleges
információkat szűrni kell, mert az egészséges gyermek által spontán, ösztönösen elsajátított
nagy mennyiségű információ és készség az autisztikus gyermek számára nehéz tananyagot
jelent.
Kiemelt fejlesztési feladatok:
A helyes erkölcsi gondolkodás, világnézet, identitás kialakítása. Az SNI-s gyermekeknek
halmozottan kell megküzdeniük az őket körülvevő többségi társadalom negatív előítéleteivel,
ezért náluk kiemelten fontos egy egészséges világkép kialakítása
A fejlesztés fő célterülete a kommunikáció, mint a kapcsolatteremtés és fenntartás, valamint
az információcsere eszköze. Az alapvető probléma nem a beszéd hiánya vagy fejlődési zavara,
hanem a kommunikációs szándék, illetve a kommunikációs funkció megértésének sérülése.
Minden autisztikus gyermeknél - függetlenül verbális képességeik színvonalától - elsődleges
cél az egyén képességszintjének megfelelő kommunikatív kompetencia megteremtése. A cél
eléréséhez szükséges lehet alternatív kommunikációs eszközrendszerek alkalmazására.
A fenti feltételek mellett is szükséges az integráció fokozatos megkezdése, a szociális,
kommunikációs és kognitív deficitek figyelembevétele, az egyénre szabott mérés, tervezés,
fejlesztés, a tananyag szűrése (egyes tantárgyakból felmentés), továbbá a fogyatékosságot
kompenzálandó alternatív eszközök, módszerek igénybevétele egyéni szükségletek szerint (pl.
kézírás helyett gép használata, szóbeli felelet helyett írásbeli beszámoló vagy fordítva).
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A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott tanulók fejlesztésének elvei, fejlesztési feladatok:
Fejlesztési elvek:
Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat:
a) az egészséges énkép és önbizalom kialakítása,
b) a kudarctűrő-képesség növelése,
c) az önállóságra nevelés.
Diszlexiás, diszgráfiás tanulók:
- a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése,
- az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai
pályafutása alatt,
- a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során,
- az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával,
gépi írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával.
- szükséges a beszédészlelés és beszédértés, a verbális figyelem és emlékezet intenzív
fejlesztése,
- diszgráfia esetén az írómozgások helyes kialakítás.
A magatartás és viselkedészavaros tanulók:
A fejlesztés feladatai:
- az önismeret, a reális önértékelés kialakítása,
- a kommunikáció fejlesztése,
- a beszédészlelés és beszédmegértés,
- a verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése,
- az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek,
érdeklődésének, terhelhetőségének ismeretében.
- a tanuló viselkedésének (kommunikációjának, önbizalmának, magabiztosságának,
önérvényesítésének, cselekvéses, illetve verbális megnyilvánulásainak) megismerése siker
vagy kudarc esetén. Ennek alapján a tanuló alkalmazkodásának, a kortárs csoportba való
beilleszkedésének segítése.
- együttműködés a családdal és más szakemberekkel.
- a fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása.

Fejlesztési követelmények
A tárgy segíti a személyiségjegyek fejlesztését: a társaskapcsolatokban szükséges normák,
készségek kialakítását, az ember és környezete viszonyának reális érzékelését, a nyitottság, a
bátorság és a humorérzék emberi értékként való kezelését. Megalapozza továbbá a tanulók
toleráns törvénytisztelő magatartását, kulturált vitakészségét.
Belépő tevékenységformák
 Beszélgetés (szabad asszociációk, vélemények felszínre hozása és ütköztetése,
hipotézisek bizonyítása és cáfolata, szövegek megbeszélése és elemzése).
 A játék (szerepjáték, szociodráma).
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Kutatás (önmaguk, események, helyzetek megfigyelése és elemzése, megismerkedés és
interjú szakemberekkel, adatok és tények összegyűjtése, rendezése és elemzése,
kísérletek, írásos és szóbeli kutatási beszámolók készítése).
Kiegészíthetik bibliográfia készítése, a tanultak és feltártak vizuális megjelenítése,
olvasmány – és esemény napló vezetése, sajtófigyelés, élménybeszámoló készítése, a
tanult témaköröket bemutató kiállítások rendezése, segítségre szorulók megismerése és
megsegítése, művészi alkotás létrehozása egyénileg vagy közösen.

Felhasználható taneszközök
Közvetlenül használható eszközök
(Nyomtatott (Fali térkép, oktatótábla,
szöveg,
tárgymásolatok,
nyomtatott
időszalag)
kép, atlasz)
1. Válogatás a 1. A látás és
legfontosabb
hallásérzékelés
polgárjogi
sematikus modelljét
szövegekből
bemutató oktatótáblák
és
2. A kommunikációs
törvényekbő
folyamatot szemléltető
l
oktatótábla
3. A nemi érettség fizikai
jellemzőit bemutató
oktatótáblák
4. A családi költségvetés
modelljét szemléltető
oktatótábla
5. A polgári demokráciák
felépítését, a hatalmi
ágak megosztását
szemléltető
oktatótáblák/fóliasoroz
at
6. A magyarországi
etnikai kisebbségek
illetve a határainkon
túl élő magyar
kisebbségek
számarányát és
elhelyezkedését
szemléltető térkép
7. A Föld környezeti
terhelését bemutató
falitérkép
8. Vallási világtérkép

Közvetetten használható eszközök
(Transzparens, dia,
(CD-ROM, WEBhangkazetta, video,
helyek, grafikonok,
CD)
táblázatok, egyéb
információhordozók)
1. A családmodell 1. Előítéletekkel
változásait
kapcsolatos kutatási
bemutató
adatokat grafikusan
fóliasorozat
is megjelenítő
2. A magzati
információhordozó
fejlődés
2. A magyarországi
állomásait
etnikai kisebbségek
bemutató
illetve a határainkon
diasorozat
túl élő magyar
3. A különböző
kisebbségek
életszakaszok
számarányát és
jellemzőit
elhelyezkedését
bemutató
szemléltető diagram
diasorozat
3. A hazai és
4. Filmes
nemzetközi
esettanulmányok
házasságkötések és
a jó és a rossz, a
válások alakulását
helyes és
bemutató
helytelen
információhordozó
fogalmainak
4. A munkaerőpiac
vizsgálatához
alakulását
5. Nemzeti
szemléltető
kulturális
grafikonokat és
sajátosságokat
diagrammokat
bemutató
szemléltető
videofilm
információhordozó
6. A környezeti
5. Hazai és nemzetközi
ártalmakat és
időmérlegkatasztrófákat
vizsgálatok
bemutató
eredményeit
dokumentumfilm
szemléltető
információhordozó
6. A magyarországi
vallásosság
jelenségeit
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grafikusan is
feldolgozó
információhordozó
7. Problémamegoldó
gondolkodást
fejlesztő feladatokat
tartalmazó
információhordozó

732

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Etika 7. évfolyam
Tartalmak
Az emberi természet
Az ember
egyedfejlődése
Test és lélek

1.óra

Pszichikus
működésünk és
mozgatóink

2. óra

A születés előtti időszak és a születés* Életszakaszok:
csecsemőkor, kisgyerekkor, serdülőkor, ifjúkor, felnőttkor,
öregkor* A test és lélek egysége* Egészség, betegség,
Fogyatékosság, egészség és egész-ség
Érzékelés és cselekvés*Ösztönök,indulatok,érzések,
érzelmek,értékelés*Megismerés, gondolkodás*
Szükségleteink és érdekeink*Előítéleteink* Nyitottság,
empátia és tolerancia.

Egyén és személy
Kommunikáció
nyelv, gondolkodás

3. óra

Nyelv és kommunikáció*Intelligencia,okosság,
bölcsesség*Megismerés és tudás*Képesség,
tehetség*Problémamegoldás,tanulás

Kreativitás

4. óra

Kíváncsiság, kreativitás,intuíció

Emberi szellem,
emberi kiteljesedés

5. óra

Hit és tudás*Önmegvalósítás,önszeretet,önzés*
Siker é s boldogság*Öröm és szenvedés

Az ember mint
értékelő és erkölcsi
lény

6-7. óra

Értékek és normák*Az érzékelés és nehézségei*
Illendőség,helyesség,igazságosság*Jó és rossz*
Szokások és erkölcsök*Választás és döntés*Szándék
és tett* A lelkiismeret*Az erények*A helyes
életvezetés alapelvei

Társas kapcsolatok
Az emberi
11.óra
társadalom
Munka, gazdaság
alkotás

12. óra

Egyén és közösség* Magánélet és közélet a
társadalomban.
Fizikai és szellemi munka* A munka, mint
szaktudás, az alkotás mint jog és kötelesség*
Megélhetés,gazdálkodás,jólét*Tulajdon*
Vállalkozás.

Kultúra és művelődés 13.óra

Társadalom,kultúra, vallás*Kultúra és
civilizáció* Műveltség és képzettség.

Életszínvonal,
életmód és
életminőség

14.óra

Jólét és jól-lét* Munkaidő, szabadidő,
szórakozás* Otthonteremtés*Ünnep és
ünneplés*Az élet értelme az értelmes
élet.

Ember és természet

15.óra

Beavatkozás, uralom, felelősség
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Értékek

Összefoglalás
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Megismerés,hit,meggyőződés*
Természetkép,világkép,világszemlélet*
istenhitek és vallások*A vallás, mint
hit,ismeret,élmény,szertartás,rítus és
közösség*A vallás, mint világmagyarázat*
A demokratikus állampolgárság értékei:a
közjó, az egyén jogai, törvényesség,más
kultúrák tisztelete,hagyománytisztelet,
igazság,igazságosság,a polgári állam
értékei.

18. óra

A továbbhaladás feltételei
Az emberrel, a társadalommal és az erkölccsel kapcsolatos ismeretszerzési és feldolgozási
képességek fejlődése. Életkorának megfelelő szinten legyen képes különböző forrásokból
ismeretek összegyűjtésére, osztályozására, elemzésére, a köztük lévő összefüggése keresésére
és azokból következtetések levonására.
Az emberrel, a társadalommal és az erkölccsel kapcsolatos tudását, véleményét legyen
képes kifejezni, mások megnyilatkozását legyen képes értelmezni.
Legyen tisztában az egyéni és közösségi értékekkel, az alapvető állampolgári jogokkal és
kötelességekkel. Legyen képes erkölcsi értékeket felismerni, tudjon különbséget tenni a jó és a
rossz, az igaz és hamis, valamint a szép és a rút között.
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1.5. Osztályfőnöki órák helyi tanterve
Helyi tantervünket az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete ajánlásának alapján
saját tapasztalataink felhasználásával készítettük.
Az iskola valamennyi tanárának alapvető feladata oktató munkáján, tudományos ismereteket
közvetítő tevékenységén túl, hogy erkölcsi, etikai ismeretek átadásával fejlessze a tanulók
személyiségét. Az osztályfőnök közvetítő és személyiségfejlesztő tevékenységének alapvető
célja a rábízott tanulók szociális készségeinek további alakítása, fejlesztése az iskola
lehetőségeinek megfelelően, szoros összefüggésben a családdal.
Osztályfőnöki órát az 5. évfolyamtól szervezünk. A tantárgy nem szerepel a kerettantervek
között. Az OM állásfoglalása szerint ez azért van így, mert nem szerették volna megsérteni a
pedagógusok autonómiáját. kerettantervi megkötésekkel. Mindössze az évfolyamonkénti 10 óra
egészségügyi témával való foglalkozási kényszere szerepel korlátként, melyet részben at
egészségtan keretében valósítunk meg.

Célok és feladatok
a gyermekközösség sokirányú tevékenységének fejlesztése
az együttes tevékenységben való részvétel képességének kibontakoztatása
a tanulók társas kapcsolatainak gazdagítása
a társak helyes megítélésére való nevelés
az emberi társas kapcsolatok létrejöttének feltételei, erre való felkészítés
az önismeret fejlesztése, az önnevelés megfelelő irányítása
az egyéni érdeklődés képességeinek fejlesztése, helyes útmutatás
az eredményes tanulás feltételeinek megismerése, a tanulás motívumainak fejlesztése
sajátos egyéni tanulási módszerek kialakítása
felkészítés a helyes családi életre
pályaorientáció, felkészítés a továbbtanulásra, helyes és reális iskolaválasztás
a munka szerepe az egyéni életben, a személyiség fejlődésében
hazánk helye a nagyvilágban, Európában, tolerancia más népek, kultúrák iránt
a magyar népi hagyományok, szokások, a kulturális örökség, a magyar történelem és
tudomány jeles egyéniségeinek megismertetése
o természeti kincseink bemutatása, a környezet védelme
o a testi higiénia, a helyes öltözködés, a megjelenés követelményei, illemszabályok
bemutatása és átadása
o az életkornak megfelelő szexuális felvilágosítás
o az egészséges életmód
o az egészségre ártalmas életmódok, szokások, szenvedélyek kialakulásának megelőzése
o a kultúrált szabadidőtöltés követelményei
o helyes gazdálkodás az idővel
Természetesen évfolyamonként ugyanezek a célok és feladatok állnak alapvetően a
középpontban, kiegészülve az életkornak és a tanulócsoport fejlettségi szintjének,
érdeklődésének megfelelő sajátos témákkal.
Ahány osztályfőnök, annyi koncepció, annyi terv létezik. Tehát az egyes évfolyamok
főtémái megegyeznek, de évfolyamonként bővülnek, gazdagodnak.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

A hallássérült tanulók fejlesztése:
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A hallássérült tanulókat fontos segíteni abban, hogy érzékszervi fogyatékosságukkal együtt élve
a munka világának aktív részesévé váljanak. A hallássérült tanulókat szükséges megismertetni
azokkal az okokkal, melyek hallássérülésüket, illetve annak következményeit okozták.
Életmódjuk, életvitelük alakításában hangsúlyos szerepe van komplex kommunikációs
lehetőségeik fejlesztésének. Szükséges, hogy felismerjék a környezetben előforduló káros
szokásokat, kerüljék az ártalmas, utánzó magatartási formákat (dohányzás stb.).
Az iskolai fejlesztések során kiemelt feladat a lehető legnagyobb önállóság elérése.

A beszédfogyatékos tanulók fejlesztése:

A személyiség fejlesztésében hangsúlyozott szerepet kap a szociális kapcsolatrendszer
kommunikációs bázisa, a kommunikációs szándék tudatos megvalósítására nevelés. A
nevelésnek, oktatásnak átfogó képet kell nyújtania arról, hogy a tanuló miként viszonyuljon
beszédfogyatékosságához. Kiemelt feladat a tanuló motiválása a beszédhibája leküzdésére,
ugyanakkor felkészítése az esetleges visszaesésekre, azok kezelésére, valamint arra, hogy a
maradandó tünetekkel később is együtt tudjon élni.

Az autizmus-spektrumzavarokban szenvedő (autisztikus) tanulók iskolai
fejlesztése:

Az autisztikus tanulók fejlesztésében hangsúlyos szerepet kap a saját személyiség, a külső és
belső tulajdonságok megismertetése, a saját viselkedés kontrolljának, a kooperációnak,
szociális normáknak direkt tanítása, mivel azok intuitív megértésére, spontán elsajátítására
korlátozottan számíthatunk. Fontos a helyes szokásrend és a személyes biztonságra való
törekvés kialakítása. A helyes étkezési, alvási, önápolási szokások, a rendszeres mozgás iránti
igény kialakítása elsődleges fontosságú.

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott tanuló fejlesztése:

Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat:
a) az egészséges énkép és önbizalom kialakítása,
b) a kudarctűrő-képesség növelése,
c) az önállóságra nevelés.
A magatartászavaros tanuló alkalmazkodásának, a kortárs csoportba való beilleszkedésének
segítése.

Ellenőrzés, értékelés
o
o
o
o

a formáló-segítő, humanisztikus értékelés domináljon, mely nem tartalmaz sem
minősítést, sem osztályozást
az értékelésben irányadó az iskolai házirendben megfogalmazott értékrend
az önértékelésre legyen mindig lehetőség és fogadókészség
az értékelés légköre legyen fesztelen, melyben a tévedés is vállalható

Az osztályfőnöki munka jellegéből következik, hogy továbbhaladás nincs feltételhez kötve,
ezért nem kötődik semmiféle teljesítményhez.
Alkalmazott módszerek
o
ismeretek közlése
o
megbeszélés, elemzés
o
véleménycsere
o
vita
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kiselőadás
gyűjtőmunka
élethelyzetek, szituációk
tesztek

Taneszközök
o
oktatófilmek
o
gyermekek részére készült kiadványok
o
önismereti tesztek
o
tanári szakkönyvek, kézikönyvek
o
egyéb kiadványok, segédletek
Osztályfőnöki nevelés tartalmának témakörei
Énképünk – milyen a harmonikus személyiség?
Egészségünk védelme
A családi élet harmóniája
Helyünk a társadalomban
Gyarapítsuk műveltségünket!
A szabadidő helyes eltöltéséről
Munkakultúránkról
Az ember és a természet harmonikus kapcsolódásáról
Hazánk és a nagyvilág
Jövőképünk
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Osztályfőnöki óra 5. évfolyam
Heti 1 óra, évi 37 óra.
Szükséges témák feldolgozása az összóraszám 84%-a, tehát 31 óra. Aktuális kérdésekre szánt
idő az összóraszám 16%-a, tehát 6 óra.
Óraterv és a tanórák tartalma:
Könyvtárhasználat
Életmódok és az egészség
Közösség és személyiség:
Szülőföldünk, hazánk
Tanulás, közösség
Aktuális témák

2 óra
10 óra
9 óra
4 óra
6 óra
6 óra

Könyvtárhasználat
Gyarapítsuk műveltségünket: műveltség –művelődés, anyanyelvi műveltség,
olvasáskultúra
o
Könyvtárhasználat célja, tájékozódás (tanulás – önművelés)
o
Olvasás szerepe (tudásgyarapítás)
o
Szépirodalom szerepe az élményszerzésben
Életmódok és az egészség (10 óra):
Egészségünk védelme: egészség és egészségvédelem, testkultúra, napirend
o
Mi minden értendő az egészség fogalmán? Mi tesz engem egészségessé?
o
Mi is az az életmód?
o
Mitől egészséges az én életmódom?
o
Életmód és táplálkozás
o
Az életmód és a biztonság megőrzése
o
Az életmód és a veszélyes anyagok
o
Az életmód és a kapcsolatok
o
Az életmód és a növekedés megkötése
o
Az egészséges életrend
o
Az életmód és a környezet
o
Hogyan befolyásolhatom az életmódomat¸ életmódjavító szerződés
o
Tudni illik, mi illik
o
Testünk higiéniája
o
A serdülőkor kozmetikája
o
A serdülés biológiai alapjai
Közösség és személyiség:
Énkép: életcél, önismeret, erkölcsi tulajdonságok
Munkakultúránkról: közösségi feladatok
A családi élet harmóniája: a család, a szülők,szerepek a családban
o
Felsősök lettünk
o
Tartalmas, vonzó élet a közösségben
o
Közösségi megbízatások, tisztségek
o
Személyes kapcsolatok az osztályban
o
Helyem a közösségben
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Őszinteség, titoktartás
Ismerem– e önmagamat?
A család, a szülők és a gyerekek közössége
A család, gazdálkodó közösség
Alkalmazkodás a családban

Szülőföldünk, hazánk
Helyünk a társadalomban: magánélet – közélet
Az ember és a természet harmonikus kapcsolódása: környezetvédelem, tűzvédelem
Hazánk és a nagyvilág: ország – haza - nemzet
o
Védjük hazánk természeti szépségeit
o
Egészséges környezet, egészséges ember
o
Környezetszennyezés
o
A tulajdon védelme
o
Tanulmányi kirándulás előkészítése
o
Hogyan is kezdődött?
o
Mire vigyázz a háztartásban?
o
Hogy ünnep lehessen!
o
Ha már baj van…
Tanulás, közösség
Gyarapítsuk műveltségünket: a tanítás tanulás kultúrája, vitakultúra
A szabadidő helyes eltöltéséről: hobbi,
Jövőképünk: iskola utáni elképzelések
o
Tanulás kötelesség
o
A tanulást is tanulni kell
o
Ünnepeink (szeretett ünnepe,
o
Nehéz könnyű tantárgyak
o
Ami érdekel, szívesen csinálom
o
Eredményes tanulás az osztályban
o
Értékelő órák (havi magatartás és szorgalom)
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Osztályfőnöki óra 6. évfolyam
Heti 1 óra, évi 37 óra.
Szükséges témák feldolgozása az össz. óraszám 84%-a, tehát 31 óra. Aktuális kérdésekre szánt
idő az össz. óraszám 16%-a, tehát 6 óra.
Óraterv és a tanórák tartalma:
Könyvtárhasználat
Életmódok és egészség. Korlátok és lehetőségek
Közösség és személyiség
Tanulás és munka
Szülőföldünk, hazánk
Aktuális feladatok

2 óra
10 óra
6 óra
8 óra
5 óra
6 óra

Könyvtárhasználat:
Gyarapítsuk műveltségünket: műveltség –művelődés, anyanyelvi műveltség,
olvasáskultúra
o
A lakóhelyi könyvtár szerepe
o
A szolgáltatás szerepe a tanulásban, a szabadidő hasznos eltöltésében
Életmódok és az egészség/ Korlátok és lehetőségek
Egészségünk védelme: egészség és egészségvédelem, testkultúra, napirend
Helyünk a társadalomban: gyermekvédelem, gyermekbűnözés
o
Amiről én döntök, és amiről nem
o
Légy bátor IGEN– t mondani!
o
Légy bátor NEM– et mondani!
o
Amiről én döntök: mit eszem?
o
Amiről én döntök: mozgás és személyes higiéné
o
Amiről én döntök: veszélyes anyagok, dohányzás, alkohol- és kábítószer-fogyasztás I.
o
Amiről én döntök: veszélyes anyagok II.
o
Amiről én döntök: környezet
o
Ezek a döntések, de HOGYAN?
o
Mai döntések – holnapi következmények
Közösség és személyiség
Énkép: erkölcsi tulajdonságok, értékrend
Családi élet: barátság, család és iskola
o
Feladataink az új tanévben
o
A tartalmas közösségi életért
o
Az osztály közössége
o
Helyem az osztályban
o
Illemtan – kulturált viselkedés a közművelődési intézményekben
o
Igazmondás, hazugság. A hazugság okai
o
Barátság – kapcsolataink
Tanulás és munka
Munkakultúránkról: a munka szerepe
Jövőképünk: pályaválasztás
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Hogyan telefonáljunk, intézzük ügyeinket
A gazdaságos tanulás
Mit kell tennem a jobb eredményekért?
Gazdaságos tanulási technikák
Miért tanulok?
Amit a pályaválasztásról tudni kell
Tolerancia: elvárások egymással szemben
A megismerés formái, gazdaságos tanulás
Tapintat, őszinteség
Az ember munkájával alakítja és védi környezetét
Tanulmányi munka és szorgalom értékelése

Szülőföldünk, hazánk
Helyünk a társadalomban: társadalom és állam
A szabadidő helyes eltöltéséről: múzeumlátogatás, túrázás, kirándulás szerepe
Az ember és a természet harmonikus kapcsolata: környezetvédelem, árvízvédelem
Hazánk és a nagyvilág: múltunk és jelenünk
o
Kötödés a hazához
o
Szűkebb környezetem
o
Kötődés a hazánkhoz – lokálpatriotizmus
o
Tanulmányi kirándulás előkészítése
o
Viselkedésünk nyaralás közbe
o
Lesben áll és nem kímél…
o
…és jön a víz, a hömpölygő áradat…
o
Veszélykalauz a településen
o
Riadó! Te is tehetsz valamit!
o
Védem, véded, védi…védünk!
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Osztályfőnöki óra 7. évfolyam
Heti 0,5 óra, évi 18,5 óra.
Szükséges témák feldolgozása az össz. óraszám 84%-a, tehát 16 óra. Aktuális kérdésekre szánt
idő az össz. óraszám 16%-a, tehát 2,5 óra. A legtöbb órát a közösségi élet alakítására,
fejlesztésére szánjuk az életkori sajátosságok és az esetleges változások miatt (továbbtanulás
miatt nagyon lecsökkent létszámú vagy összevonással kialakított közösség újraépítése.
Óraterv és a tanórák tartalma:
Könyvtárhasználat
Életmódok és egészség. Függetlenedési törekvések és az egészség
Élet a közösségben
Hogyan alakítsuk életünket?
Az ember és a természet
Hazánk és a nagyvilág
Aktuális feladatok

1 óra
3 óra
6 óra
3 óra
2 óra
1 óra
2,5 óra

Könyvtárhasználat:
Gyarapítsuk műveltségünket: a tanítás –tanulás kultúrája
o
Muzeális könyvtárak szerepe
Életmódok és az egészség/ Függetlenségi törekvések és az egészség
Egészségünk védelme: egészség és egészségvédelem, testkultúra, napirend
Énkép: erkölcsi tulajdonságok, önnevelés, önmegvalósítás
Helyünk a társadalomban: gyermekvédelem, veszélyeztető tényezők
A szabadidő helyes eltöltéséről: káros szenvedély – hasznos hobbi
o
Változások kora – Hogyan nézek ki?
o
Változások kora – Hogyan érzem magam?
o
Hogyan lássam családomat? Hogyan látnak ők engem?
o
Hogyan látom barátaimat? Hogyan látnak ők engem?
o
Változások a kapcsolataimban: Barátok és ellenségek
o
Változások kapcsolataimban: Barátság vagy szerelem?
o
Kihívás vagy szenvedély: veszélyes anyagok
o
A veszélyes anyagok és a kapcsolatok
o
Biztonság a változásokban
o
Előretekintés/ visszatekintés
o
Káros szenvedélyek (dohányzás – alkohol – drogok)
o
Egészséges életmód (testkultúránk – napirend – pihenés – alvás)
Élet a közösségben
A családi élet harmóniája: szerepek a családban, család és iskola kapcsolata
Helyünk a társadalomban: magánélet – közélet, viselkedéskultúra
Jövőképünk: tervezés a családban, az iskolában
o
Terveink az év során
o
Feladataim, vállalásaim a közösségben
o
Pozitív szerepvállalás: közéleti aktivitás
o
Konfliktusok az osztályban: a közösségből való kirekesztettség
o
A kirekesztettség következményei (konfliktus a családban)
o
A baráti társaság, kortársak szerepe (Igaz barátok az osztályban)
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Helyes viselkedés, kultúrált magatartás a fiúk – lányok barátságában
A család, a szülők – csonkacsalád
Gyerek a családban
Család és iskola
Viselkedéskultúránk

Hogyan alakítsuk életünket
A szabadidő helyes eltöltése: hasznos időtöltés szerepe
Gyarapítsuk műveltségünket: műveltség – művelődés
Munkakultúránktól: a tanítás – tanulás kultúrája
o
Hogyan tanulunk?
o
Az értékelés és az önértékelés kultúrája
o
Anyanyelvi műveltségünk
o
Vitakultúránk
o
Tekintély – példakép
o
Menjünk múzeumba!
o
Sportoljunk!
o
Menjünk a szabadba!
Az ember és a természet
Az ember és a természet helyes kapcsolata: környezetvédelem, katasztrófavédelem
o
Az ember a természet része
o
Környezetünk védelméről
o
Az ősidőktől napjainkig
o
Lassan, okosan!
o
Gyorsan, okosan!
Hazánk és a nagyvilág
o
Ország – haza – nemzet
o
Hazánkban élő nemzetiségek
o
A másik ember személyiségének tisztelete
o
A határainkon túl élő magyarság
o
Jövőképünk

Osztályfőnöki óra 8. évfolyam
Heti 0,5 óra, évi 18,5 óra.
Szükséges témák feldolgozása az össz. óraszám 60%-a, tehát 11 óra. Aktuális kérdésekre,
továbbtanulással kapcsolatos kapcsolatos kérdésekre szánt idő az össz. óraszám 40%-a, tehát
7,5 óra.
Óraterv és a tanórák tartalma:
Könyvtárhasználat
Életmódok és egészség. Felelősség a jövőért
Hazánk és a nagyvilág

1 óra
4 óra
4 óra
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Az ember és a természet
Aktuális feladatok

2 óra
7,5 óra

Könyvtárhasználat:
Gyarapítsuk műveltségünket: a tanítás –tanulás kultúrája
o
A szellemi munka technikája: tanulás munkamódszerei
o
A mindennapi tájékozódás módszerei: sajtótermékek, tudatos tanulási szokások
o
Tipikus problémahelyzetek: modern információhordozók
Életmódok és az egészség / Felelősséged a jövőért
Jövőképünk: magunk és hazánk jövőképe
Munkakultúránkról: pályaválasztás – érdekes munka
Jövőkép: céljaim
A szabadidő helyes eltöltése: életmód
Egészségünk védelme: testi – lelki egészség
A családi élet harmóniája: konfliktusok
Énkép: önvizsgálat
o
Környezetünk védelme – az egyéni felelősség kérdései
o
Gondolkozz globálisan – cselekedj lokálisan
o
Alternatív étrendek
o
Változtassunk! Táplálkozás
o
Lásd az összefüggést (testmozgás), nem késő elkezdeni
o
Látsz-e e változást életmódodban?
o
Mit változtatnál?
o
Hogyan legyünk sikeresek (kapcsolatainkban, munkákban)?
o
Mit ajánlasz a ma ötödikeseknek?
o
Életed 10 év múlva
o
Lelki konfliktusok okai
o
Konfliktusaink kezelése
o
A kompromisszumkészség
o
Segíts másokon – képesség az együttműködésben
o
Reális önismeret
o
Milyen lehetőségeim vannak? Reális jövőkép
Hazánk és a nagyvilág
Helyünk a társadalomban: polgár – polgári társadalom, magánélet - közélet
o
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
o
Az Európai Unió
o
Az ifjúsági bűnözés
o
A bűnözés veszélyei
o
Intézmények, humán szervezetek, szakemberek a bűnözés ellen
o
Értékrend, világnézet
o
Az alkotmány alapértékei és az emberi jogok
o
Média szerepe
o
Tömegtájékoztatás
Ember és a természet
Az ember és a
katasztrófavédelem

természet

harmonikus
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Szennyezések forrásai
Természet és környezetvédelem
Akik segítenek… Nem vagy egyedül!
Fogd a csomagod! Segíts!
Nem ismer határokat!
Minősíthetetlen!

Alapkövetelmények a 8. évfolyam végén
o
A tanulók legyenek képesek a tantervben kitűzött feladatok megvalósítására!
o
Életkori sajátosságaiknak megfelelően legyen reális, a közösség által is elfogadott
énképük!
o
Legyen fontos számukra egészségük és mások egészségének védelme!
o
Legyen elképzelésük arról, milyen a harmonikus családi élet!
o
Szerezzenek jártasságot az ember társadalmi helyzetére vonatkozóan!
o
Legyen igényük arra, hogy műveltségüket gyarapítsák!
o
Legyen igényük a szabadidő helyes eltöltésére!
o
Megfelelő tájékozottsággal rendelkezzenek a munka szerepéről az ember életében!
o
Rendelkezzenek ismeretekkel az ember és a természet harmonikus kapcsolatáról!
o
Ismerjék hazánk, Európa és a nagyvilág viszonyát!
o
Tűzzön ki célokat saját reális jövőképének megvalósítására!
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Természetismeret helyi tanterve
Helyi tantervünket az OM által elfogadott, TÁMOP 3.1.4 Műveltségterület tantárgyi
bontás nélkül, az ötödik és hatodik évfolyamon, a Természetismeret tantárgy keretén belül
történik. A tanterv, a NAT Ember a természetben és a Földünk – környezetünk
Műveltségterület követelményeit fedi le, a Hon-és népismeret és az Egészségtan tantárgyak
integrálásával.
A tantárgy óraszáma: 203
Ennek felosztása:
Évfolyam
Tantárgy
Természetismeret

Heti
2.5

5.
Évi
92

6.
Heti
3

Évi
111

Összesen
óra
203

ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK
A természetismeret, a környezetismeret 1-4. évfolyamán elsajátított ismeretekre, készségekre,
képességekre épülve alapozza a 7. évfolyamtól induló természettudományos tárgyak, a biológia, a
fizika, a kémia, valamint a Földünk és környezetünk műveltségi területéhez tartozó földrajz tanítását.
Így mintegy hídként teremt kapcsolatot az elsősorban tapasztalati úton szerzett elemi és a magasabb
absztrakciós szintű ismeretek között. Az Ember a természetben műveltségi terület viszonya különböző
az egyes kiemelt fejlesztési feladatokkal. Vannak olyan területek, amelyekkel inkább tartalmi
kapcsolata nyilvánvaló (a “Hon- és népismeret”, az “Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra”
és a “Környezeti nevelés”). Ezek olyan tartalmakkal kapcsolatosak, amelyeket az Ember a
természetben műveltségi terület is közvetít. Részben ennek keretében ismerik meg a tanulók a haza
földrajzi jellemzőit, életközösségeit, természeti értékeit, népünk kulturális örökségeit, mindennapi életét,
nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit, a Kárpát-medencei falusi és a városi élet hagyományait,
jellegzetességeit. Itt ismerik meg azokat a tevékenységeket, sajátítják el azokat az egyéni és közösségi
tevékenységeket, amelyek a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléshez, az
azonosságtudat, a nemzeti önismeret kialakulásához vezetnek. Kitekintenek a Kárpát-medencére,
megismerik hazánk helyét Európában. Itt látják példákon keresztül.
A tantárgy tudástartalmának elsajátítása, összefüggéseinek feltárása során megalapozódik a tanulók
természettudományos szemlélete, formálódik világképe, mely szükséges a természeti és társadalmi
környezetben való eligazoláshoz, boldoguláshoz. A tantárgyi ismeretek elrendezése, feldolgozási módja
biztosítja a tanulói készségek, képességek, kompetenciák optimális fejlesztését.
Ezért a természetismeret tanítása során tantárgyi bontás nélkül megismerhetjük a testi és lelki
egészség, a hon- és népismeret, a környezeti nevelés feladatait is. .Kiemelkedő szerepet kap a
megismerési képességek, a gondolkodás fejlesztése, a személyes értékek tudatosítása és a tanulást segítő
érzelmi és motivációs tényezők megerősítése.
A fenti feladatok megvalósítására válogatódott ki a tananyag, melynek bővülését az életkori
sajátosságok határozzák meg. A különböző tudományterületek kapcsolódását, egymásra épülését
összehangolásuk biztosítja, mely fokozatosan halad a 7. évfolyamon bekövetkező különválás felé. Ezen
elvek szerint követik egymást a témakörök és rendeződnek a tanítási egységek. Így a megismerés
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mindig az egyszerűtől halad a bonyolult, a közelitől a távoli, az egyesből az általános felé. Közvetlen
környezetünk élővilágánál azt is figyelembe vettük, hogy tanítása a vegetációs időszakhoz illeszkedjen
(ősz, tavasz), itt kapcsolódjon a hon és- népismeret témaköre. A paraszti munka éves rendje, a négy
évszak ünnepköréhez tartozó népszokások. A gazdálkodó ember kalendáriuma. A jeles napok
időjóslása. csak így biztosítható az ismeretszerzés folyamatában az 5. évfolyamon még oly fontos
közvetlen tapasztalatszerzés. A két témakör közé ékelődnek a térképészeti, időjárási, talajtani ismeretek
és Magyarország. A 6. évfolyamon erre épülnek a hazai tájak életközösségei, melyeket a Földön való
tájékozódás és a változó földfelszín tananyaga követ.
A testi és lelki egészség kibontakoztatásában legfontosabb feladat az egészségnek, mint értéknek
a tudatosítása. Megismerteti az emberi élet fordulóit, az életet a falusi közösségben a születéstől az öreg
korig. Ezt a tantárgy azzal segíti, hogy megláttatja a környezet és az életvitel szerepét az
egészségmegőrzésben. Megismerteti a tanulókkal a zöldség és a gyümölcsfélék vegyszermentes
termesztésének jelentőségét, A paraszti munka éves rendjén belül a hagyományos gabonatermelést, az
ehhez kötődő szokásokat, a növényi és állati eredetű anyagok táplálkozásban betöltött szerepét a jelen
korban, és a hagyományos állattartást és pásztoréletet. Megismerteti a régen tárolásra használt gazdasági
épületeket, a tartósítás módjait. Felhívja a figyelmet a ma használatos vegyszerek veszélyeire. Kialakítja
az ezzel kapcsolatos helyes fogyasztói, vásárlói magatartást, szokásrendszert.
A természetismeret, mint tantárgy része és segítője a környezeti nevelésnek, hiszen a közvetlen
környezet és hazai tájak élővilága rendkívül szorosan kapcsolódik a 10-12 éves tanulók értelem- és
érzelemvilágához. Így könnyen felismertethető annak szépsége, megláttatható változatossága, és
veszélyeztetettsége. Tudatosítható az ember felelőssége és kialakítható a tanulók környezettudatos
magatartása. Mindezek mellett a tantárgy cél- és feladatrendszere olyan iskolai programok szervezését
jelöli meg feladatként, melyek biztosítják a közvetlen környezet és hazánk természeti értékeinek
védelmében és gyarapításában való aktív részvételt.
Népünk eredményeinek, nemzeti kultúránk értékeinek megismeréséhez, a magyarságtudat
fejlesztéséhez a hazai tájak és az épített környezet, a közös munkaalkalmak a falu közösségén belül
valamint híres természettudósaink munkásságának és elért eredményeinek bemutatásával járul hozzá a
tantárgy.
A természetismeret tanítása során feldolgozásra kerülő biológiai, földrajzi, honismereti, fizikai és
kémiai jellegű ismeretek tartalma, elrendezése, feldolgozási módjai széleskörűen biztosítják a
természettudományos megismerési képességek sokoldalú kibontakoztatását. Kiemelt módon fejlesztik
a megfigyelő, elemző, összehasonlító képességeket, melyek a kommunikációs kultúra szerves részei.
Mindezek mellett fontos a tanulók kritikai és kreatív olvasási képességének tudatos fejlesztése, mely
jelentősen segíti a médiumokban való eligazodást és azok szelektív használatát.
A feladatok megvalósításához, a harmonikus személyiségfejlesztéshez, a reális és pozitív énkép
kialakulásához elengedhetetlen a tanulói teljesítmények sokoldalú és rendszeres értékelése. Csak így tud
a tanuló hasznos, értékes tagjává válni a közösségnek, mert ez tájékoztatja elért eredményeiről és jelzi
számára az új feladatokat.

A hallássérült tanulók nevelésében a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de
az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok fejlődési
útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének
függvényei. A legalacsonyabb életkortól megfigyelés, tevékeny részvétel útján lehet
hatékonyan eljuttatni a tanulókat a környezet alakításának, óvásának felismeréséhez. Tudatos
pedagógiai segítségre, sok vizuálisan érzékelhető élmény adására van szükség az ismeretek
elsajátításához.
A nyelvi kommunikációjukban és megismerő tevékenységükben akadályozott siket
tanulókat gyakorlati tevékenykedtetéssel juttassa olyan alkalmazható ismeretek birtokába,
melyek konvertálhatók a természeti környezet, a viszonylatok, összefüggések felismeréséhez.
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A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai
tényezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális
összefüggésrendszerére. –
. Az autisztikus tanulók: a nevelés, fejlesztés tervezése a mért szociális alkalmazkodás,
fejlettségi kor, illetve a mért intelligencia szintje és a kommunikációs színvonal alapján
történik, az egyenetlen képesség- és készségprofil, valamint tanulási képességek miatt
egyénhez igazodó módon és a fejlődés erre alkalmas eszközzel (pl. fejlődési kérdőív) való
folyamatos követésével.
- Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása.
- Vizuálisan segített kommunikációs rendszer, a speciális környezeten belül és személyek
között: beleértve a gyermek felé irányuló minden kommunikációt.
- A szociális fogyatékossággal összefüggő tanítási nehézség miatt keresni kell az
információ átadására a gyermek szintjének megfelelő és szociális vonatkozásoktól leginkább
független módszereket és médiumokat (pl. írott utasítás, folyamatábra, számítógépes oktatás
stb.).
A módszerek megválasztásakor az életkor, a pszichikai sajátosságok, a beállítódás, az
értelmi képesség, a beszédhiba típusának és súlyosságának, és a korrekció adott szakaszának
figyelembevétele szükséges.
- A fejlesztésben, tanításban és a viselkedésproblémák kezelésében alapvető kognitív
viselkedésterápia módszereinek alkalmazása.
Célja az elsajátított ismeretek bővítése és a változatos aktivitásokban való minél önállóbb
részvétel iskolai, otthoni és egyéb iskolán kívüli környezetben.
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanulók -Diszlexia, diszgráfia
Az olvasás-, írászavarok javításának feladata az iskolás korban, hogy kialakítsa a
tanulóban az intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás
készséget, fejlessze kifejező készségét, segítse az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek
megszerzésében.
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanulók -Diszkalkulia
Az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt,
intenzív fejlesztése,
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatok
és tartalmak megvalósítása általában lehetséges.
A nagyothalló tanulók
Valamennyi pedagógiai szakasz kiemelt feladata a beszédhallás folyamatos fejlesztése.
Minden évfolyamon szükséges az egyéni anyanyelvi nevelés biztosítása, melynek célja a
nagyothalló gyermekek szükségleteihez igazított nyelvi korrekció, különös tekintettel a
beszédérthetőség javítására, a nyelvi megnyilvánulások szintjének minél jobb közelítésére a
halló gyermekek kommunikációjához.
Az integrált osztályokban elkerülhetetlen a differenciált oktatás, mivel a sajátos nevelési
igényű tanulók elé különböző célokat tüzünk ki, az ismereteket különböző mélységben és
terjedelemben, a gyermek domináns érzékszervi csatornájára építve tesszük hozzáférhetővé a
számukra. Az egyes tanulókhoz kell igazítani a tanulási folyamat szerkezetét, tempóját,
eszközeit. Figyelembe kell venni a gyermekek terhelhetőségét, fáradékonyságát. Kooperatív
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tanulásszervezésével biztosítani kell, hogy minden tanuló lehetőségeihez mérten hatékonyan
részt vegyen a tanulás folyamatában.
Az integráltan nevelt gyerekeket, – akik beszédfogyatékosok, hallássérültek vagy
részképesség zavaraik vannak – eltérően kell oktatni. A tananyag elsajátítása egyénre szabott
ütemezéssel történik. A fejlesztési követelmények csak irányadók, egyéni adottságtól függően,
a megfelelő szakértői bizottság szakvéleményében leírtak alapján követelendőek.

Értékelési elvek az 5-6. évfolyamon
Értékelés leggyakoribb formái
–
–
–
–

Az önálló és csoportos tanulói tevékenység megfigyelés alapján történő értékelése.
Szóbeli feleltetés.
Írásbeli ellenőrzés: munkafüzet, feladatlap, témaközi, témazáró javítása, értékelése.
Önálló (tanórán kívüli) megfigyelések, adatgyűjtések, “kutatások” megbeszélése, minősítése.

Értékelési szempontok
– Milyen szinten sajátította el a tanuló a különböző tudományterületek szaknyelvét?
– Milyen mértékű önállósággal használja a megismerési algoritmusokat?
– Képes-e a megismert tények, jelenségek, folyamatok elemzésére, az oksági összefüggések
felismerésére, példákkal történő illusztrálására?
– Tudja-e megszervezett ismereteit csoportosítani, rendszerezni?
– Milyen szinten képes ismereteinek alkalmazására, mindennapokban való hasznosítására?
– Elsajátított-e megfelelő szintű önállóságot a megfigyelések, vizsgálódások, kísérletek végzésében és
az eszközök balesetmentes használatában?
– Miként tud önállóan ismereteket szerezni, és társaival együttműködve dolgozni?
– Igényli-e tanára segítségét az információhordozók kiválasztásában és használatában?
– Rendelkezik-e az értő és kritikai olvasás megfelelő szintjével?
– Milyen mértékben vált személyiségének jellemzőjévé a környezet, az egészségvédelem és a
permanens önművelődés igénye?
Az ötödikes és hatodikos természetismeret tantárgy értékelése magába foglalja ötödik osztályban a
hon-és népismeretet. Hatodik osztályban a természetismeret a hon-és népismeret mellett az
egészségtan értékelését is .

A tanulócsoportok a program során megérthetik és elfogadhatják különlegesen fejlődő társuk
viselkedését, kommunikatív kezdeményezéseit. Értékként fogadhatják el az autizmussal élő
gyermekek különleges, szenvedélyes érdeklődését adott témában, s ezt a közösség számára
kiaknázhatják. A program bővülhet kortárs segítők képzésével, amely elősegíti a tolerancia, az
empátia, a segítőkészség, az önzetlenség fejlődését.
–

Célok, feladatok
A környezetismeretben elsajátított alapismeretek felelevenítése, rendszerezése.
A tanulói kíváncsiság, érdeklődés felkeltése, a természettudományos ismeretek fontosságának,
hasznosítási lehetőségeinek bemutatása.
A tanulók korábbi és iskolán kívül szerzett tudásának, tapasztalatainak beépítése az új ismeretek
rendszerébe.
A természeti és társadalmi folyamatokban való tájékozódás kapcsán megismertetni a tanulókat szűkebb
és tágabb környezetük természeti és társadalmi környezetének jellemzőivel.
Megláttatni, és elemi szinten értelmeztetni a környezetben megfigyelhető és tapasztalható természeti
jelenségek, folyamatok térbeli és időbeli változásait és a köztük lévő oksági összefüggéseket.
Megértetni, hogy a változások csak kölcsönhatások közben jönnek létre.
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Tudatosítani, hogy az anyagok, a testek, az élőlények tulajdonságait, változásait és a környezetben
játszódó folyamatokat mennyiségekkel is lehet jellemezni.
Olyan tanulói szemlélet, környezeti gondolkodás formálása, melyet a természet részeinek és egészének
megőrzése iránti felelősség, szeretet és cselekvőkészség jellemez.
Megismertetni és gyakoroltatni az egészséges és a környezettel harmonikus életviteli szokásokat.
Biztosítani a tanulók aktív részvételét a tanítás-tanulás folyamatában, hogy:
– megismerjék, elsajátítsák az ismeretszerzés, a tanulás elemi módszereit és technikáit,
– kialakuljon bennük a megfigyelések, kísérletek, megismerési módok iránti érdeklődés és a
megvalósításhoz szükséges türelem, pontosság, kitartás képessége,
– gyakorolják az önálló egyéni és a társakkal együttműködő csoportos tanulás formáit,
– megteremtődjön számukra az örömteli ismeretszerzés és a pozitív tanulási élmény.
Mindezek segítségével formálódik természettudományos szemléletük, világképük, fejlődnek
gondolkodási képességeik, gyarapodnak pozitív személyiségjegyeik.

Fejlesztési feladatok
Felkelteni a tanulók érdeklődését élő és élettelen környezetük iránt. Fejleszteni az
ismeretszerzéshez és feldolgozáshoz, szükséges képességeiket. Elsajátíttatni megszerzett tudásuk
mindennapi életben való hasznosítását.
Mindehhez szükséges, hogy a tanuló:
– legyen képes a tárgyak, élőlények, jelenségek, folyamatok spontán és irányított megfigyelésére,
– ismerje fel és tudja kiválasztani a vizsgálódásokhoz, megfigyelésekhez szükséges anyagokat,
eszközöket, szerezzen gyakorlatot takarékos és balesetmentes használatukban, tartsa be a
vizsgálódás sorrendjét és idejét,
– szerezzen gyakorlatot a mindennapi életben előforduló mérésekben és mértékegységeik használatában,
– tudja értelmezni tapasztalatait, legyen képes e tapasztalatokból tanári segítséggel következtetéseket
levonni, sajátítsa el – növekvő önállósággal – megfigyeléseinek, vizsgálódási eredményeinek
szakszerű elmondását, írásos rögzítését, és rajzos ábrázolását,
– tudjon eligazodni a világtájak és a térkép segítségével környezetében, sajátítsa el a térképolvasás
elemi műveleteit, tudjon egyszerű térképvázlatot készíteni, és Magyarország térképén tájékozódni,
– szerezzen gyakorlatot a tárgyak, élőlények, jelenségek kölcsönhatások minőségi és mennyiségi
jellemzőinek összehasonlításában, rendszerezésében,
– vegye észre az élő és élettelen világ legjellemzőbb összefüggéseit, keresse azok okait és értse okokozati kapcsolatait,
– tudjon ismereteket szerezni szöveges és képi információhordozókból, sajátítsa el az egyszerű
enciklopédiák, lexikonok használatát,
– használja az ismeretek szerzése és reprodukálása során a megismerési algoritmusokat,
– legyen képes ismereteit, jártasságait, képességeit hasznosítani mindennapi életében,
– igényelje az esztétikus és egészséges környezetet, értékelje szépségeit,
– ismerje fel mikrokörnyezetében a környezetszennyezés veszélyforrásait, törekedjen káros hatásuk
kialakulásának megelőzésére és a veszély elhárítására. Tudatosuljon benne saját egyéni felelőssége,
környezetének jövőbeni alakulásáért,
– készüljön fel a természet megóvására, vegyen részt egészségi és környezetvédő programok
megvalósításában.
Rendelkezzen a tanuló megfelelő mennyiségű, és mélységű ismerettel az élő és élettelen világ
anyagainak tulajdonságairól, mennyiségi arányairól. Ismerje az élő és élettelen anyag szerveződését,
valamint az anyag szerkezetének, felépítésének és működésének összefüggéseit.
Ehhez szükséges, hogy a tanuló:
– tapasztalati úton ismerje meg a környezetében előforduló legfontosabb szerves és szervetlen
anyagok jellemző tulajdonságait, legyen képes a növényi és állati eredetű anyagok elkülönítésére,
– tudja, milyen a megismert termesztett növények, tenyésztett állatok termékeinek tápanyagtartalma és
ezek ismeretében törekedjen az egészséges táplálkozásnak megfelelő étrend kialakítására,
– ismerje fel az élő anyag különböző megjelenési formáiban a hasonlóságokat, különbségeket,
szerveződési szintjeik hierarchiáját,
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– vegye észre, hogy az élő szervezetet felépítő anyagok mennyisége és szerkezete elválaszthatatlan a
működéstől,
– tudjon egyszerű vizsgálatokat végezni a környezetében előforduló anyagok és kölcsönhatásaik
megismerésében,
– ismerje a leggyakoribb környezetszennyezést okozó anyagokat, károsító hatásaikat, és törekedjen
ezen szennyező anyagok felhalmozódásának megelőzésére, az esetleges károk csökkentésére.
Az idő és a természeti jelenségek megismerése során legyen a tanulónak áttekintő képe a Föld és
a földi élet múltbéli és jelenkori változásairól. Tudja, hogy a földi világban minden állandó mozgásban,
változásban van. A tájékozódáshoz az szükséges, hogy a tanuló:
– tudja és értse, hogy a természeti jelenségek, folyamatok időben játszódnak,
– ismerje fel környezetének változásaiban, kölcsönhatásaiban az idő szerepét,
– szerezzen gyakorlatot az idő becslésében, mérésében,
– legyen képes az élővilágban játszódó életfolyamatok, életszakaszok időtartamának reális becslésére,
– tudja, hogy a természetben vannak megfordítható és nem megfordítható folyamatok,
– értse, hogy az idő múlásával nemcsak természeti, de társadalmi környezete is megváltozik.
A tér és a természeti jelenségek ismeretében a tanuló rendelkezzen megfelelő térbeli
tájékozottsággal az őt körülvevő világban. Tudja, hogy a természet élettelen dolgait, élőlényeit
meghatározott környezet, tér veszi körül, így jelenségeik, folyamatait itt játszódnak. A térbeli
tájékozódáshoz az szükséges, hogy a tanuló:
– ismerje környezetének határait, felszíni viszonyait, időjárását, vizeit, élőlényeit, emberi létesítményeit,
– rendelkezzen – három dimenzióban – a reális becslés, viszonyítás képességével,
– lássa a természetes és mesterséges tér hasonlóságait, különbségeit,
– tudja, hogy az élőlények elválaszthatatlanok az őket körülvevő tértől, mert azzal szoros
kölcsönhatásban élnek,
– ismerje a környezetében élő növények és állatok elterjedését, a megismert kultúrnövények fő
termőterületét és a hazai életközösségek földrajzi helyét,
– ismerje a világtájakat, tudja ezeket a valóságban és a térképen azonosítani,
– tudjon tájékozódni lakóhelyén és annak környezetében, ismerje hazánk helyzetét Európában és
a Földön,
– alkosson képet hazánk nagytájairól, a kialakulásukban résztvevő folyamatok vizsgálatával,
természeti adottságaik és társadalmi-gazdasági jellemzőik közötti elemi összefüggések
megértésével.
Legyen a tanuló tájékozott, és rendelkezzen megfelelő jártassággal a természettudományok
megismerésében. Lássa ezek 20. században bekövetkezett óriási fejlődését és meghatározó szerepét
a Föld, valamint a földi élet jövőjében.
Ehhez az szükséges, hogy a tanuló:
– ismerje a természettudományos megismerésben a közvetlen tapasztalatszerzés szerepét, jelentőségét,
és tudja, hogy ismereteit, folyóiratok, könyvek, rádió, televízió és az internet segítségével bővítheti,
– tudja, hogy a médiában téves nézetekkel is találkozhat, ezért megfelelő kritikával fogadja azokat,
– ismerje fel a természettudományok óriási szerepét az emberiség jelenkori problémáinak
megoldásában és életkörülményeinek jobbításában,
– lássa és értékelje a természettudományok elért eredményeiben a kutatók, tudósok szorgalmát,
heroikus munkáját,
– ismerje hazánk természettudósait, legyen büszke eredményeikre, nemzetközi elismertségükre,
törekedjen munkásságuk széleskörű ismertetésére és hírnevűk öregbítésére.

– A természeti és épített környezettel kapcsolatos érdeklődés mértéke attól függ, mennyire
illeszkedik a gyermek speciális érdeklődési köréhez. Az élővilággal, élőlényekkel kapcsolatban
megjelenhetnek indokolatlannak tűnő szorongások, félelmek, de ugyanilyen valószínű, hogy a
gyermek örömét leli a természeti jelenségek rendszerezésében.
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5. évfolyam
Javasolt óraterv
Témák

Új tananyag
feldolgozása

Év eleji ismétlés
I. Ősz a kertben
II. Tájékozódás a környezetünkben és a térképen
III. Az időjárás, az éghajlat
és a talaj
IV. A változó földfelszín
V. Állatok a házban és
a ház körül
VI. Környezetünk
élővilága
Tavasz a kertben
Év végi ismétlés

Gyakorlás, helyi
Összefoglalás,
felhasználás
ellenőrzés, hiánypótlás

Összóraszám

10

1

2
1

2
12

6

1

1

8

7

1

2

10

12

1

2

15

29

2

2

33

9

1

1

11

1

1

I. Téma: Ősz a kertbe

Cél:
– Feleleveníteni, rendszerezni és alkalmaztatni a fás és lágyszárú növény testfelépítésének és
működésének a Környezetismeret 1–4. évfolyamán elsajátított ismereteit.
– Megismertetni az egészséges táplálkozás szempontjából legjelentősebb gyümölcs és zöldségféléket.
– Megértetni a környezet és a szervezet oksági összefüggéseit.
– Felismertetni a gyümölcs és a zöldségfélék leggyakoribb kártevőit, kártételét és elsajátíttatni az
ellenük való védekezés elemi ismereteit.
– Megismertetni az egészséges gyümölcs és zöldségfogyasztás szabályait.
– Tudatosítani az ember nemesítő, kiválogató munkájának jelentőségét, megismertetni a magyar
kutatók munkásságát, eredményeit.
– Megláttatni a hasznos madarak szerepét, és tudatosítani a velük szembeni felelősségteljes magatartás
fontosságát.
– Elsajátíttatni és gyakoroltatni a növények jellemzésének algoritmusát.
Tartalom
Legismertebb gyümölcsfáink: a
szilvafa, almafa és a szőlő habitusa,
jellegzetes szervei. Szőlőfajták.

Legfontosabb zöldségfélék: paradicsom,
paprika, uborka, fejeskáposzta,
sárgarépa, petrezselyem jellegzetes
szervei, egyedfejlődése.
Gyümölcsfélék, zöldségfélék
származása, termesztése, felhasználása.

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Ősz a kertben
Felismertetni a gyümölcsfákat lényeges megkülönböztető
jegyeik alapján.
Összehasonlítással feltárni a gyümölcsfák és szőlő
hasonlóságait és különbségeit.
Megismertetni híres gyümölcsnemesítőink nevét, munkásságát.
Feltárni a zöldség- és gyümölcsfélék származása-igényetermőhelye-termesztése, valamint szerveinek felépítéseműködése és élettartama közti oksági összefüggéseket.
Tudatosítani a megismert növények tápértéke és az egészséges
táplálkozásban betöltött szerepe közti kapcsolatot.
Elsajátíttatni az egészséges zöldség és gyümölcsfogyasztás
szokásait.
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Fejlesztési feladatok, tevékenységek

Ősz a kertben
A gyümölcsös- és zöldségeskert
Megismertetni a kártevők életmódja-kártétele, valamint a gomkártevői: a peronoszpóra, monília, alma- bakártétel és az időjárás közötti összefüggéseket.
, szilvamoly és a káposztalepke
Tudatosítani a vegyszermentes védekezés fontosságát.
kártétele és az ellene való védekezés
formái.
Elsajátíttatni a madárvédelem évszakhoz kötődő tennivalóit.
Madárvédelmi, madártelepítési
Madárkalács készítése.
alapismeretek.
Felismertetni a vizsgálódáshoz szükséges anyagokat,
Növényi eredetű anyagok vizsgálata.
eszközöket, elsajátíttatni balesetmentes használatukat.
Gyakoroltatni a vizsgálódás menetét.
Megismertetni a vizsgálódások leírásának, ábrázolásának és
tapasztalataik rögzítésének formáját, módját.

II. Téma: Tájékozódás a környezetünkben és a térképen

Cél:
– Kiterjeszteni a tanulók tájékozódásra vonatkozó ismereteit, továbbfejleszteni az ezekkel kapcsolatos
készségeit.
– Megláttatni a térkép ábrázolásmódja és a valóság közötti összefüggést.
– Felismertetni a térképi ábrázolás korlátait.
– Megismertetni a térkép jelrendszerét és használatában megfelelő begyakorlottságot szereztetni a
tanulókkal.
– Megalapozni a szemléleti térképolvasást.
– Fejleszteni az ismeretszerzési, feldolgozási képességeket a térképi ismeretek használatával.
–
Tartalom
A térkép.
Világtájak a valóságban és a térképen.
A domborzat és a vizek térképi
ábrázolása.
A megyetérkép.
A tájékozódás gyakorlása Magyarország
térképén.

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
A tájékozódással kapcsolatos ismeretek rendszerezése.
A valóság és a térkép összevetése.
Vázlatrajz készítése a lakóhelyről és környékéről.
Eligazodás a domborzati-vízrajzi, közigazgatási, egyszerű
tematikus és a lakóhelyi környezetet ábrázoló térképeken.
A térkép jelkulcsának használata.
A térképolvasás lépéseinek alkalmaztatása a szemléleti
térképolvasás szintjén.

III. Téma: Az időjárás, az éghajlat. A talaj.

Cél:
–
–
–
–
–

Kibővíteni, rendszerezni a tanulók időjárással kapcsolatos megfigyeléseit.
Felismertetni az időjárási jelenségekben megjelenő törvényszerűségeket, kölcsönhatásokat.
Megismertetni az időjárás elemeinek szerepét az időjárás alakulásában.
Ráébreszteni a tanulókat az időjárás változékonyságára és az éghajlat viszonylagos állandóságára.
Bemutatni hazánk éghajlatának jellemzőit. Jártasságot kialakítani az éghajlattal kapcsolatos
információk feldolgozásában. (Tematikus térképek, diagramok.)
– A talaj jelentőségének felismertetése.
– A talajvédelem fontosságának megérttetése.
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A talaj és vizsgálata.
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Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Megfigyelésekkel, észlelésekkel nyomon követni az időjárás
elemeinek térbeli és időbeli változásait, kölcsönhatásait.
Kísérletekkel alátámasztani a természetben tapasztalható
jelenségeket, folyamatokat.
A halmazállapot változásokról tanultak összekapcsolása az
időjárási jelenségekkel.
Számításokkal alátámasztani a hőmérséklet napi-, évi
ingadozását, a középhőmérséklet alakulását.
Tematikus térképek, diagramok elemzésével összegyűjteni
hazánk éghajlatának jellemzőit.
A talaj összetevőinek vizsgálata. A talaj és a növénytermesztés
összefüggéseinek felismertetése. A talaj védelmének indoklása.
Rendszeres megfigyelések, mérések, vizsgálódások
végeztetése önállóan és csoportmunkában, tanári segítséggel.

IV. Téma: A változó földfelszín

Célok:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Kibővíteni, rendszerezni a tanulók felszínformákra vonatkozó ismereteit.
Felismertetni a földfelszín változásait okozó fizikai, kémiai jelenségeket.
Megérttetni a változások törvényszerűségeit a külső erők felszínformálása kapcsán.
Megismertetni a felszínformák kialakulásának folyamatát, a talaj keletkezését.
A környezetben lejátszódó folyamatok időbeliségének felismertetése.
Észrevetetni az emberi tevékenység felszínformáló hatását.
Alakítani a tanulók felelős magatartását a táj, a környezet megóvása érdekében.
Felkelteni érdeklődésüket a földrajzi-környezeti adottságok iránt.
Az információhordozók használatában való begyakorlottság alakítása egyéni és csoportmunkák során.
Az alapvető szakkifejezések megismertetése és helyes használatának gyakoroltatása.
Tartalom

A hegységek keletkezése,
– gyűrthegységek,
– röghegységek,
– vulkáni hegyek.
A síkságok (alföldek) kialakulása.
A földfelszín kőzetei.
A kőzetek vizsgálata.
A talaj keletkezése.
Talajfajták.
Folyóvizek, állóvizek.
Felszín alatti vizek.
A víz körforgása.
A belső és a külső erők.

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Oksági kapcsolatok felismertetése a fizikai, kémiai változások
és a földrajzi jelenségek között.
A földfelszínnel és kialakulásával kapcsolatos konkrét
fogalmak kialakítása, kísérletekkel, megfigyelésekkel,
elemzésekkel, általánosításokkal.
A fogalmak közötti kapcsolatok észrevétetése.
Csoportosítások, rendszerezések végzése – tanári segítséggel.
A földfelszín kialakulásában résztvevő folyamatok
értelmezése, leírása – egyidejűségük, egymásutániságuk
érzékeltetése. Rajzos ábrázolásuk.
A szakkifejezések pontos használata.
Tájékozottság alakítása az információhordozók önálló
használatában:
homokasztali munkákban, kép-, ábraelemzésekben, egyszerű
kőzet és talajvizsgálatokban, tematikus térképek
leolvasásában.
Az együttműködés készségeinek alakítása az
ismeretszerzésben, az ismeretek feldolgozásában,
alkalmazásában.
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V. Téma: Állatok a házban és a ház körül

Cél:
– Felismertetni az ember tudatos és tervszerű munkáját a háziasítás évezredes folyamatában.
– Bővíteni a tanulók tudását legfontosabb haszonállataink, a házban és a ház körül élő állatok
szervezetének, életmódjának és hasznosításának ismeretében.
– Továbbfejleszteni
természettudományos
gondolkodásukat
az
oksági
összefüggések
felismertetésével, tudatosításával és magyarázatával.
– Megismertetni az egészséges és emberséges állattartás tudni és tennivalóit.
– Formálni szemléletüket, értékrendjüket a tudomány szerepének és képviselőinek megítélésében.
– Továbbfejleszteni önállóságukat az ismeretszerzésben, megfigyelések, kísérletek végzésében, és
gyakoroltatni az állatok szervezetével kapcsolatos megismerési algoritmusokat.
Tartalom

Fejlesztési feladatok, tevékenységek

Lépjünk vissza a múltba
Hajlékok
A magyarok házai
A magyar paraszti lakóházak külső
jellegzetességei
A magyar paraszti lakóházak külső
jellegzetességei
A népi építészettáji jellegzetességei

A szülőföld megtartó ereje
A világ hajlékai
Életmód és építményei
Falazat, tetőszerkezet, tetőforma

Háziasítás története.

Feltárni a házasítás életmódbeli változásainak
következményeit és a fajtabővülés jelentőségét.

Legkedvesebb és legjelentősebb
háziállataink: kutya, házimacska,
házisertés, szarvasmarha, ló, házityúk,
házikacsa testfelépítése, életmódja és
hasznosítása.

Felismertetni a háziállatokat küllemi sajátosságaik és
jellegzetes szerveik segítségével.
Háziállatok szervezetével kapcsolatos megfigyelések,
vizsgálódások végzése, feljegyzések készítése.
Megértetni a szervek felépítése és működése, valamint az
életmód és a szervezet oksági kapcsolatait.
A család, munkamegosztás, a napi, a heti és az éves
munkarend
Hagyományos paraszti ételek, az étkezések rendje
Kenyérsütés, kása és krumpliételek, a tej feldolgozása.
A kerámiaedények típusai.
A tűzhelyek fajtái és eszközei
A ház és beosztása
Tárolóbútorok, edénytárolók, ülőbútorok, asztal, ágy,
Szőttes, hímzés.
A gazdasszony éves feladatai.
Gazdasági ünnepek, életfordulós ünnepek, egyházi ünnepek,
nemzeti ünnepek.
Az évszakokhoz kötődő népszokások.
Tárgykészítő játékok, utánzós játékok, felkészülés a
felnőttkorra, ügyességi játékok
Megismertetni a tanulókkal az állati eredetű tápanyagok
táplálkozásban betöltött szerepét és fogyasztásuk
egészségvédelmi szabályait. Tudatosítani a helyes fogyasztói
magatartás fontosságát, gyakoroltatni formáit.

Munkamegosztás a paraszti családban
Táplálkozás
Az ételkészítés és eszközei.
Konyhai kerámia edények
Tüzelőberendezések
A szoba berendezése.
Bútorok a szobában.
Szőttesek, hímzések.
Hétköznapi viselet
Az ünnep
Népszokások
A játék.
A háziállatok testanyagainak és
termékeinek szerepe az ember
táplálkozásában.

Falazat, tetőszerkezet ,tetőformák,
Tájegységek építészete

Elsajátíttatni az állattartás alapismereteit, kialakítani az
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Fejlesztési feladatok, tevékenységek
emberséges bánásmód igényét és gyakorlatát.

Feltárni a házban és a ház körül élő állatok élőhelye-életmódja
A házban és a ház körül élő állatok: házi és szervezete közti összefüggéseket.
veréb, füstifecske, házi egér,
vándorpatkány élőhelye, külleme,
testfelépítése, életmódja, kapcsolata az
emberrel.
Fejleszteni a tanulók rendszerező képességét az állatcsoportok
Állatcsoportok: gerincesek, madarak,
közös tulajdonságainak összegyűjtésével, lényeges jegyeik
emlősök, ragadozók, patások, rágcsálók kiemelésével.
közös jellemzői.
Továbbfejleszteni a tanulói önállóságot a vizsgálódások
Állati eredetű anyagok vizsgálata.
végzésében, tapasztalatainak rögzítésében.
Pasteur, Hőgyes Endre, Koch Róbert
munkássága.

Bemutatni a tudomány eredményeit, kiemelkedő tudósok
munkásságát. Anyaggyűjtés, kiselőadás készítése tanári
segítséggel.

VI. Téma: Tavasz a kertben
Cél:
–
–
–
–
–

Felkelteni a tanulók érdeklődését a tavaszi kert életében bekövetkező változások és okaik iránt.
Megláttatni a tavaszi kertben az élővilág szépségét, sokszínűségét és kapcsolatrendszerét.
Bővíteni a tanulók növényszervezettani és táplálkozásbiológiai ismereteit.
Megismertetni a kert állatainak szervezetét, életmódját és az életközösségben betöltött szerepét.
Ráébreszteni a tanulókat a “hasznos” és “káros” élőlény egyoldalú (emberi szempontú)
megítélésének helytelenségére.
– Felismertetni a termesztés során felhasznált vegyszerek veszélyét, a biokultúra meghonosításának
fontosságát. Úgy formálni a tanulók szemléletét, hogy a biokultúra elkötelezett híveivé váljanak.
– Megfelelő szintű jártasság kialakítása a természettudományos megismerési módszerek használatában.
Tartalom
Élet a tavaszi kertben.
A tavaszi kert dísznövényének: tulipán
és haszonnövényeinek: vöröshagyma,
burgonya, veteményborsó és bab
testfelépítése élete és hasznosítása.

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Megláttatni az éghajlat, a talaj és a növények
életfolyamatainak összefüggéseit.
Felismertetni a növényeket lényeges megkülönböztető jegyeik
alapján.
Alkalmaztatni a tanulók meglévő növényanatómiai és élettani
ismereteit.
Tudatosítani a növények tápanyagtartalma felhasználása és az
egészséges táplálkozás közti kapcsolatokat.

A kert gyakori állatai: a földigiliszta, a Feltárni az élőhely, az életmód és a szervezet, valamint az
májusi cserebogár, burgonyabogár
egyedfejlődés és a kártétel közti oksági összefüggéseket.
testfelépítése, életmódja, kártétele és az Algoritmus használata az állatok jellemzése során.
ellene való védekezés.
Gyűrűsférgek, ízeltlábúak, rovarok,
bogarak közös jellemzői.

A megismert állatok rendszerezése.

A biokultúra célja, lényege.

A vegyszermentes termesztés fontosságának tudatosítása.
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Követelmények a tanév végén
Az 5. évfolyam végén a tanuló:
– legyen képes a természeti formák, élőlények, egyszerű jelenségek, folyamatok megfigyelésére,
tapasztalatainak összegzésére és ismertetésére,
– tudjon tanári irányítással egyénileg és csoportban dolgozni,
– legyen képes az élő és élettelen világ ok-okozati összefüggéseinek felismerésére, példákkal történő
illusztrálására,
– használja megfelelő biztonsággal a szaknyelvet és az önálló ismeretszerzés megismert technikáit
– ismerje a térkép ábrázolásmódja és a valóság közötti kapcsolatot,
– a térkép jelkulcsának használatával igazodjon el – elemi szinten – Magyarország domborzativízrajzi, közigazgatási és egyszerű tematikus térképein,
– ismerje az időjárási elemek területi, időbeli változásai közötti összefüggéseket,
– fogalmazza meg, milyen az aktuális időjárás,
– tudjon különbséget tenni az időjárás és az éghajlat között,
– ismerje hazánk éghajlatának jellemzőit,
– ismerje fel a legfontosabb felszínformákat a valóságban és a térképen,
– ismerje fel leírásból, jellemző álló- vagy mozgóképről hazánk nagytájait. Értse a felszínük
kialakulásában résztvevő folyamatok egymásutániságát, összhatását,
– tudjon példákat mondani a haza nagytájak természeti, -társadalmi-környezeti értékeire,
– legyen képes felismerni, megnevezni és jellemezni az őszi és a tavaszi kertben megismert élőlényeket,
– ismerje és hasznosítsa a gyümölcs- és zöldségfélék táplálkozásban betöltött szerepét, fogyasztásuk
egészségügyi szabályait,
– tudja, hogy a kert élőlényei környezetükkel és egymással szoros kapcsolatban, kölcsönhatásban élnek,
– ismerje az ember természetformáló munkáját a kultúrnövények kialakulásának és az állatok
háziasításának folyamatában,
– ismerje fel és tudja jellemezni a megismert állatok küllemét, testfelépítését, életmódját és az
emberhez való kapcsolatát,
– ismerje a háziállatok tenyésztésének célját és az egészséges állattartás ismérveit,
– rendelkezzen a növényi és állati termékek fogyasztásának elemi egészségügyi ismereteivel és
gyakorlatával,
– sajátítsa el és használja a mindennapi életében a helyes fogyasztói magatartás ismereteit,
– törekedjen a kulturált és emberséges állattartás, valamint az állatvédelmi szabályok betartására,
– ismerje fel a környezetében tapasztalható környezetkárosító tevékenységeket, folyamatokat,
– értse és tudja, hogy élő és élettelen környezetének állapotáért ő is sokat tehet.
A földrajzi jellegű alapismeretek feldolgozásához használt topográfiai fogalmak felsorolása a földrajz 5.
évfolyama számára készült tantervben található meg.

6. évfolyam
Időkeret:

Évi óraszám: 111 óra
Heti óraszám: 3 óra

Javasolt óraterv
Új tananyag
feldolgozása

Gyakorlás,
kísérletezés,
helyi igény

Összefoglalás,
ellenőrzés, hiánypótlás

Összóraszám

Év eleji ismétlés

–

–

1

2

I. A Föld életünk színtere

32

1

2

35

II. Hazánk: Magyarország

24

2

3

29

18

–

2

20

Témák

III. Hazai erdőink
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V. Vízi, vízparti élővilág

9

1

1

11

VI. Élet a füves területeken

9

1

2

12

Év végi összefoglalás

–

–

2

I. Téma: A Föld életünk színtere

Célok:
– A tájékozódásról tanultak kiterjesztése a földgömbi ismeretek elsajátíttatásával.
– A tájékozódáshoz szükséges szempontok – irány és távolság – megerősítése a fölrajzi fokhálózat
megismertetésével, használtatásával.
– A térbeli elvonatkoztatás képességének továbbfejlesztése árnyaltabb és biztonságosabb képzetek
kialakításával.
– A természettudományos gondolkodáshoz szükséges képességek alapozása a természeti folyamatok,
összefüggések, törvényszerűségek megismertetésével.
– A kulcskompetenciákkal kapcsolatos képességek alapozása.
– Az értelmes, összefüggésekre épülő tanulás eljárásainak gyakoroltatása a tankönyvi és egyéb
információhordozók felhasználásával.
– A tanulás iránti motiváció felkeltése, fenntartása örömteli tanulási élményekkel.
– A környezettudatos magatartás alapozása.
Tartalom
Mi van a Föld felszínén?
A szélességi körök.
A hosszúsági körök.
A földrajzi fokhálózat.
Kontinensünk Európa, hazánk helye
Európában.
Élet a falusi közösségben a születéstől
az öregkorig.
Az emberi élet fordulói
Az emberi test változásai
A kamaszkor
Az élő határ
Bőrelváltozások és okaik.
Bőrápolás és a személyi higiéné.
A helyes öltözködés.
Milyen vagyok én.
Milyennek látjuk egymást,
A családi közösség régen és ma
Vészhelyzetek viselkedési módok
A nappalok és éjszakák váltakozása.
Miért változnak az évszakok
(Tavasz, nyár, ősz, tél.)
Tavaszi ünnepkör szokásai

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Bővíteni a tájékozódással kapcsolatos ismereteket a földrajzi
fokhálózat megismertetésével.
Hazánk földrajzi helyzetének meghatározása. A
helymeghatározás lépéseinek begyakoroltatása.
Megismertetni a tanulókat a Föld gömb alakjával és a gömb
alak miatt kialakuló éghajlati övezetességgel.
Kik lakják hazánkat, népcsoportok nemzetiségek
A Kárpát-medence fekvése, népszokások megismertetése
Hiedelmek szokások, gyermekszületés, keresztelő,
gyermekkor, serdülőkor, házasságkötés , udvarlás, jegyesség,
lakodalmi szokások.
Megértetni a fejlődésbeli különbségek okait és
következményeit
A kamaszkor és az emberi élet fordulói
Feltárni a bőr felépítése és működése közötti ok-okozati
összefüggéseket.
Megértetni a bőrelváltozások okát.
Megismertetni a bőrápolás anyagait, eszközeit és módjait.
Beláttatni a bőrápolás és az öltözködés szerepét az emberi
kapcsolatokban.

A régi és mai háztartások veszélyforrásai, megellőzései.
A Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás közötti
összefüggések megláttatása.
Virágvasárnap, villőzés, nagyhét,

758

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Fejlesztési feladatok, tevékenységek

Tartalom
Húsvét ünnepe és fehérvasárnap.
Nyári ünnepkör
Közös munkaalkalmak ősszel
Kalákamunkák télen
Vészhelyzetek viselkedési módok
Szenvedélyek, szenvedélybetegségek
régen és ma
Éghajlati övezetek.
Az éghajlatot alakító, módosító
tényezők.
A gazdálkodó ember kalendáriuma
Időjóslások
Európa éghajlata.
Pásztorélet
Mi módosítja Európa éghajlatát

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Húsvét eredete, húsvétvasárnap, húsvéthétfő, fehérvasárnap.
Pünkösd, nyári napforduló,
Szüret, szüreti bál, kukoricafosztás, a fonó szokásai.
Disznóölés, tollfosztás, udvarlás a fonóban.
Szokásokhoz való alkalmazkodás régen és ma
Szenvedélyek kialakulása régen és ma
A Föld Nap körüli keringésének és a tengelyferdeség
szerepének felismertetése az évszakok kialakulásában.
Az éghajlati övezetek jellemzése. Az éghajlatot kialakító
tényezők hatásának megfigyeltetése.
Jeles napok időjárásjóslása, a hónapok megfigyelései.
A háziállatok viselkedése alapján, természeti jelenségek
alapján
Hazánk éghajlata, természetes növénytakaró a füves puszta.
Szilajpásztorkodás, félszilaj-pásztorkodás, kezestartás
Óceáni hatás, szárazföldi hatás, mediterrán hatás.

II. Téma: Hazánk: Magyarország

Cél:
–
–
–
–
–
–
–
–

A tájékozódás kiterjesztése a magyarországi nagytájakra.
A kialakulásukban résztvevő folyamatok megérttetése.
Összefüggések megláttatása a kialakulásuk folyamatai és mai felszínük között.
Képet adni az egyes tájak felszínéről, éghajlati jellemzőiről, vizeiről, legfontosabb környezeti
értékeiről.
Az alapvető földrajzi-környezeti jelenségek, folyamatok térbeli elhelyezése.
A földrajzi környezetre kifejtett egyéni, társadalmi hatások és a belőlük adódó problémák
felismerése – a megoldási módok keresése.
A hazai tájak természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek megismertetésével a hazánkhoz való
kötődés alakítása, a nemzettudat fejlesztése.
Magyarország nemzetközi hírnevének megismertetése, tudatosítása.
Tartalom

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Hazánk Magyarország

Hazánk legnagyobb tája az Alföld
Volt árterületek tökéletes síkságai
Nagykunság.
Hortobágy.(HNP)
Homokbuckák vidékén
Kiskunság.(KNP)
Élet az Alföldön
Gabonatermelés
A gabonamunkához kötődő szokások
A táplálkozás, mint életszükséglet
Az egészséges táplálkozás
Étkezések száma, aránya és ideje
Hazánk nyugati kapuja a Kisalföld
(FHNP)
Az Alpokalja hazánk nyugati szegélye

Hazánk elhelyezése Közép-Európában, a Kárpát-medencében.
A felszínfejlődés fő folyamatainak megértése a magyarországi
tájak példáin.
Kép kialakítása a nagytájakról, a földrajzi-környezeti tartalmú
információk értelmezésével és feldolgozásával egyéni és
csoportmunkában
Hazánk legfontosabb mezőgazdasági területe.
A földművelés hagyományos eszközei, szántás, vetés,
betakarítás
A szántás hiedelmei, búza szentelése, aratás, aratóünnepség.
Az életmódban, szokásokban bekövetkezett változások
érzékeltetése példák segítségével.
Helyes táplálkozás régen és ma
Mit, mennyit, mikor és hogyan táplálkozzunk
A magyarországi nagytájak összehasonlítása. Hasonló és
eltérő földrajzi jellemzőik megkerestetése.
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Fejlesztési feladatok, tevékenységek

Tartalom

Hazánk Magyarország
(ÖNP)
A Dunántúli-dombság.
Élet a dombvidéken
5. A Dunántúli-középhegység.
Élet a hegységekben.
A kamra és az udvari terménytároló
építmények.
Gazdasági épületek: a csűr és az
állattartás épületei
A Dunántúli-középhegység
A Balaton (BFNP)
Élet a hegységekben
Legmagasabb tájunk, az Északi-khg.
Élet az Északi- középhegységben.
Világörökségünk:Aggtelek
Budapest.

A mezőgazdaság és terményei, az állattartás, ipar változatai
Annak beláttatása, hogy a környezet megóvásáért mi is
felelősek vagyunk.
A termények tárolása régen és ma,
A csűr építésének lehetőségei, gazdasági eszközök.
Az istálló, disznóól, baromfiól.
A hegységek gyűrt rétegeinek törésvonalak mentén rögökké
való feldarabolódása. Tagjainak ismerete.
A személyes cselekvés gyakorlatának és lehetőségeinek
vizsgálata konkrét példákon.
Az alapvető szakkifejezések használata. A topográfiai
fogalmak leolvasása a térképről, elhelyezése a munkatérképen.
Gyűjtemények, tablók közös összeállítása közvetlen
irányítással: a magyarországi tájakról, településekről, nemzeti
parkokról, a fővárosról.

Hazai tájak életközösségei
III. Téma: Élet az erdőben

Cél:
– Megláttatni a hazai erdők szépségét, sokszínűségét. Felkelteni a tanulók érdeklődését az erdei
életközösség élőlényei, évszakokhoz kötődő változásai iránt.
– Fejleszteni a tanulók ökológiai szemléletét az erdő élőlényeinek és az életközösségben betöltött
szerepük megismertetésével.
– Tudatosítani és megértetni az élőlény és a környezet, az életmód és a szervezet, a testfelépítés és
a működés oksági összefüggéseit.
– Megismertetni a hazai erdők gazdasági értékét, veszélyeztetettségét.
– Érdeklődést kelteni hegyvidéki erdeink nemzeti parkjai iránt.
– Elsajátíttatni olyan magatartást, viselkedésmintát, mely az erdei életközösség védelmét szolgálja.
– Fejleszteni a tanulók felelősségtudatát és tenni akarását az erdő kincseinek megőrzése, gyarapítása
érdekében.
– Lehetővé tenni aktív részvételüket erdővédelmi munkálatokban.
Tartalom

Fejlesztési feladatok, tevékenységek

Moduláris oktatás „B” modul matematikai kompetencia 3. modul Hazai erdőink
Hazai erdőségeink földrajzi helye,
kialakulása, gyakori erdőtípusainak
jellemzői.
Az erdőszintek legjellemzőbb
növényeinek: kocsánytalan tölgy, erdei
fenyő, gyepürózsa, kökény, erdei
pajzsika, seprűmoha, hóvirág faji
jellemzői, igénye, testfelépítése és
hasznosítása.
Az erdő gombáinak: erdőszéli csiperke,
gyilkos galóca testi felépítése, életmódja

Tudatosítani a földrajzi helyzet, a környezeti tényezők,
valamint a növények igénye és előfordulása közti oksági
összefüggéseket.
Felismertetni és a növényi algoritmus segítségével
jellemeztetni az erdőszintek növényeit.
Megláttatni a növények, növénytársulások hasonlóságait,
különbségeit, életközösségben betöltött szerepét.
Felismertetni az ehető és mérgező gombapárok
hasonlóságainak veszélyét.
Tudatosítani a gombák szerepét az életközösségben és a
mindennapi életben.
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Fejlesztési feladatok, tevékenységek

Tartalom

Moduláris oktatás „B” modul matematikai kompetencia 3. modul Hazai erdőink
A gombafogyasztás szabályai.
Megismertetni a gombafogyasztás szabályait, és beláttatni
Gombák, mohák, harasztok,
megtartásának fontosságát.
nyitvatermők, kétszikűek, zárvatermők. A megismert élőlények besorolása a megfelelő rendszertani
kategóriákba.
1.Egység: erdő, életközösség, cserjék,
Rendszerező képességek, kombinatív képességek, induktíverdő szintjei,
deduktív gondolkodásmódok, következtetések fejlesztése.
2. Egység: virágos- virágtalan
U.A.
növények, gombák
Küllemi sajátosságaik alapján felismertetni és jellemeztetni
Az erdő állatainak: szarvasbogár,
a megismert állatokat.
gyapjas lepke, koronás keresztes pók,
Feltárni a környezet-szervezet-életmód, valamint a szervek
közönséges kullancs, éti csiga, erdei
felépítése és működése közti oksági összefüggéseket.
egér, széncinege, nagy tarkaharkály,
Tudatosítani az erdő élőlényeinek sokirányú
erdei fülesbagoly, róka, vaddisznó,
kapcsolatrendszerét és szerepét az életközösségben.
gímszarvas faji jellemzői, testfelépítése, Erdei táplálékláncok összeállítása.
életmódja, élettere és szerepe az erdő
életközösségében.
A megismert állatok rendszerezése.
Puhatestűek, ízeltlábúak, rovarok,
Megláttatni az erdő hasznát, a bioszférában betöltött szerepét,
bogarak, lepkék, pókszabásúak,
bemutatni veszélyeztetettségét.
gerincesek, madarak, emlősök.
3. Egység: vaddisznó, őz, szarvasbogár, Rendszerező képességek, kombinatív képességek, induktívfülesbagoly, mindenevő, párosujjú pata deduktív gondolkodásmódok, következtetések fejlesztése.
4.Egység: ragadozók, rágcsálók, nagy
Felosztás, kombinálás, előre- visszalépő következtetés, kizárás
fakopáncs, kúszóláb.
ra épülő feladatok.
5. Egység: ízeltlábúak, rovarok,
Osztályozás, összes részhalmaz képzés, analógiák,
puhatestűek, gyűrűsférgek.
lánckövetkeztetés, átkódolás.
Az erdő szerepe, gazdasági jelentősége, Tudatosítani a nemzeti parkok szerepét, bemutatni értékeit.
veszélyeztetettsége.
Kíváncsiságot ébreszteni megismerésükre, felkeresésükre.
Elsajátíttatni a kulturált erdőjárás szabályait.
Hegyvidéki erdők nemzeti parkjai:
Bükki NP, Duna-Ipoly NP.
Gyakoroltatni a vizsgálódásokhoz szükséges eszközök
balesetmentes használatát, a vizsgálódás menetének és
időrendjének betartását.
Az erdő élőlényeinek vizsgálata.

IV. Téma: A vizekben és a vizek partján

Célok:
– Felkelteni a tanulók érdeklődését a vizek és vízpartok sajátos életfeltételei és élőlényei irányt.
– Megláttatni a környezeti tényezők, az élőlények igénye és területi elrendeződésük összefüggéseit,
valamint a vízi és a vízparti élőlények sokszínű kapcsolatrendszerét, elválaszthatatlanságát.
– Megérttetni az élőlények szervezetének és életmódjának hasonlóságaiban a környezethez való
alkalmazkodás ökológiai magyarázatát.
– Felismertetni a folyók és állóvizek szerepét a bioszférában.
– Bemutatni a vízszennyezés forrásait és veszélyét, felismertetni a lokális vízszennyezés globális
következményeit.
– Megismertetni a hazai vízi világ megőrzésére hivatott nemzeti parkok nevét, földrajzi helyét és
természeti értékeit.
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Fejlesztési feladatok, tevékenységek

Tartalom

A vizekben és a vizek partján
Vizek, vízpartok életfeltételei.

Összehasonlítással megláttatni a víz és a vízpart
életfeltételeinek hasonlóságait és különbségeit.

Baktériumok, növényi, állati jellegű
egysejtűek teste és élete.
Vízben élő növények, állatok: fonalas
zöldmoszat, hínáros békaszőlő, orvosi
pióca, kecskerák, tavi kagyló, ponty,
lesőharcsa külleme, testfelépítése,
életmódja, táplálkozási kapcsolatai.

Felismertetni és jellemeztetni a megismert növény- és
állatfajokat.
A növényi és állati szervek felépítése és működése közti
összefüggések megérttetése, bizonyítása.
A vízi élethez való alkalmazkodás példákkal történő
illusztrálása.

A vízparti növénytársulások
legjellemzőbb növényeinek fehér fűz,
nád, fekete nyár és a vízpartok
legjelentősebb állatainak: kecskebéka,
vízisikló, tőkés réce, barna réti héja,
vidra, gyötrő szúnyog, szitakötők
külleme, testfelépítése, életmódja.

Példákkal bizonyítani a vizek és vízpartok élőlényeinek
sokrétű kapcsolatait.
Szakkifejezések helyes használata.
Érdekességek gyűjtése, kiselőadások készítése a megismert
állatok életéről.

Moszatok, egyszikűek, zárvatermők,
A víz és a vízpart megismert élőlényeinek csoportosítása,
gyűrűs férgek, puhatestűek, ízeltlábúak, rendszerezése.
rovarok, rákok, gerincesek, halak,
kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök
közös tulajdonságai.
A vízszennyezés forrásai,
következményei. A vizek öntisztulása,
védelme.
Környezetvédelem tudnivalói és
tennivalói
A vizek szennyeződése és védelme
Tavak, folyók területén kialakított
nemzeti parkok: Fertő-Hanság NP.,
Duna-Dráva NP. természeti értékei.

Megláttatni az édesvizek jelentőségét, és egyre növekvő
veszélyeztetettségét.
Megértetni, hogy a vizek öntisztulási folyamatai végesek.
A technikai fejlődés és káros hatásai a környezetre

Híres természettudósaink: Kitaibel Pál
és Hermann Ottó.

Kiselőadás készítése természettudósain életéről és
munkásságáról.

A vízi világ élőlényeinek vizsgálata

A fegyelmezett vizsgálódás és balesetmentes eszközhasználat
gyakoroltatása.

Az édesvíz nélkülözhetetlensége az egészséges életvitelhez
Kialakítani a nemzeti parkok meglátogatása iránti igényt.

V. Téma: Füves területek élővilága

Célok:
– Megláttatni a korábban megismert életközösségek élőhelyei, életfeltételei és élőlényei közötti
hasonlóságokat, különbségeket. Tudatosítani a különbségek okát.
– Megérttetni a kedvezőtlen környezet és az élőlények életmódja, alkalmazkodása közti
összefüggéseket.
– Megismertetni az életközösség tipikus élőlényeit, táplálkozási kapcsolatait.
– Megláttatni a füves területek életközösségeinek szerepét, felismertetni élőhelyük szűkülésének és
pusztulásának okait.
– Feltárni a természetes és mesterséges életközösség hasonlóságait és különbségeit.
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– Megismertetni a legfontosabb szántóföldi növények igényét, testfelépítését, termesztését és
hasznosítását.
– Vágyat ébreszteni a füves puszták nemzeti parkjainak felkeresésére.
Tartalom

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
A füves területek élete

Füves területek, környezeti tényezői,
életfeltételei.

Értelmeztetni a környezeti tényezők, az életfeltételek és az
élőlények életmódja közti összefüggéseket.

A füves puszták jellegzetes
növényeinek: angolperje, nádperje,
pongyolapitypang, mezei zsálya és a
parlagfű előfordulása, igénye, faji
jellemzői.

A megismerési algoritmusok használata a növények
jellemzésénél.

A mezőgazdasági kultúrnövények:
búza, kukorica, napraforgó, cukorrépa
habitusa, jellegzetes szervei,
termesztése, hasznosítása.
Egyszikűek, zárvatermők közös
jellemzői.
Az életközösség állatainak: olaszsáska,
zöld lombszöcske, zöld varangy, fürge
gyík, mezei nyúl, fácán, fehér gólya
külleme, szervezete, életmódja,
egyedfejlődése.
Ízeltlábúak, rovarok, kétéltűek, hüllők,
madarak, emlősök közös tulajdonságai.

Képek, újságcikkek gyűjtése a kultúrnövények gazdasági
értékeiről, termesztéséről és feldolgozásáról.
A megismert növények rendszerezése.
Tudatosítani a kedvezőtlen életfeltételek és az élőlények alkalmazkodásának fontosságát és jelentőségét a faj fennmaradásában.
A mező állatainak felismertetése, algoritmusok használata az
állatok jellemzésénél.
A mezei állatok besorolása a megismert rendszertani
kategóriákba.
Feltárni a füves élőhelyek területi szűkülésének veszélyét.

Az életközösség veszélyeztetettsége,
gondozása, védelme.
Kedvet ébreszteni egy nemzeti park meglátogatására.
A Kőrös-Maros NP.

A nem szakrendszerű oktatás fejlesztési területeinek megvalósítása
heti 0,5 órában, évi 18 órában
Az Ember a természetben műveltségi terület alapvető célja, hogy megalapozza a tanulók
korszerű természettudományos műveltségét, gondolkodásmódját és szemléletét. A
Fejlesztési területek 5. és 6. évfolyamon
 Komplex látásmód kialakítása, összefüggések felismerése (a természeti folyamatok
egymásra hatásának okai és következményei, a természeti és társadalmi folyamatok
kölcsönhatásai, valamint azok gazdasági és környezeti következményeit)
 Önálló tapasztalatszerzés igényének kialakítása
 Kreativitás fejlesztése
 Térbeli, időbeli tájékozódás képességének fejlesztése
 Precíz munkavégzés, munkafegyelem, manuális képességek fejlesztése kísérleteknél,
méréseknél
 Verbális kommunikáció fejlesztése kiselőadásokban
 Könyvtárhasználati ismeretek fejlesztése
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1.6. Egészségtan helyi tanterve
Helyi tantervünket az OM által elfogadott, TÁMOP 3.1.4 Műveltségterület tantárgyi
bontás nélkül, az ötödik és hatodik évfolyamon, a Természetismeret tantárgy keretén belül
történik. A tanterv, a NAT Ember a természetben és a Földünk – környezetünk
Műveltségterület követelményeit fedi le, a Hon-és népismeret és az Egészségtan tantárgyak
integrálásával.
„A helyi tantervnek biztosítania kell, hogy a tanulók életkorához, az egyes tantárgyak
sajátosságaihoz igazodva a tanulók elsajátíthassák az egészségfejlesztéssel, a
fogyasztóvédelemmel, a környezetvédelemmel, a közlekedésre neveléssel, a társadalmi
bűnmegelőzéssel, az áldozattá válással, az erőszakmentes konfliktuskezelő technikákkal
összefüggő ismereteket, felkészüljenek azok gyakorlati alkalmazására az infokommunikációs
technológiák alkalmazásával.

Célok és feladatok az egészségtan tanításában
Az egészségtan tanításának célja, hogy a tanulók korszerű ismeretekkel és azok
gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek az egészségük
védelme érdekében. Ismerjék fel azt, hogy milyen összefüggés van az életmód, a viselkedés és
az egészségi állapot között. Szerezzék meg azokat az ismereteket és azok alkalmazásához
szükséges jártasságokat, amelyek segítségével képesek lesznek megelőzni az egészségügyi
problémákat, illetve csökkenteni azok súlyosságát. Képesek legyenek holisztikusan szemlélni
saját életműködéseiket (testi-lelki egészség) és tudatosuljon bennük az ember és az őt
körülvevő környezet kölcsönhatásainak következménye.
A tantárgy oktatása ösztönözze a diákokat arra, hogy kialakuljon bennük az önmagukkal
szembeni felelősségérzet. Ismerjék fel, miért szükséges a jövő tervezése, az életút tudatos
építése, s lássák be, hogy ebben meghatározó szerepet játszanak az egyéni döntések,
helyzetmegoldási, megküzdési technikák. Nyújtson segítséget abban, hogy a tanulók helyesen
értelmezzék azt a tényt, hogy az egészség megőrzése egyéni tetteken, választásokon,
személyközi kapcsolataik minőségén is múlik.
Ismertesse meg a tanulókkal az egészségi állapot szempontjából fontos viselkedésmódok,
szokások kialakulását, feltételeit, valamint az ezeket befolyásoló tényezőket. Adjon
támpontokat, értelmezési kereteket az életmódbeli döntések meghozatalához, ezzel is segítve,
hogy az egészséget támogató magatartásformák, megoldási módok alternatívaként jelenjenek
meg mindennapi életükben.
Nyújtson segítséget a tanulóknak abban, hogy készség szintjén alkalmazzák azokat a
megküzdési stratégiákat, amelyek alkalmazásával megőrizhetik, illetve újrateremthetik életük
egyensúlyát. Segítse a tanulókat az egészség helyes értelmezésében, és az önmagukkal
szembeni felelősségérzet kialakításában. Ismertesse meg a tanulókkal szervezetük életkori
sajátosságait és készítse fel őket a változások helyes kezelésére. Ösztönözzön a helyes
viselkedésmódok elsajátítására, környezet és egészségvédő szokásrendek kialakítására.
Fejlessze a már kialakult higiénés ismereteket és készségeket. Nyújtson segítséget az őket
veszélyeztető környezeti, társadalmi hatások felismeréséhez és adjon tanácsokat azok
764

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

kivédésére, elhárítására. Tudatosítsa az önismeret, a helyes önértékelés fontosságát az egyéni
döntések meghozatalában. Hangsúlyozza az empátia szerepét egy másik ember megítélésében.
Sajátíttassa el azokat a technikákat, amelyek az elsősegélynyújtáshoz szükségesek. Adjon
javaslatokat az egészséges életmód kialakítására, a természet adta lehetőségek kihasználására.
A hallássérült tanulók nevelésében a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de
az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok fejlődési
útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének
függvényei. A legalacsonyabb életkortól megfigyelés, tevékeny részvétel útján lehet
hatékonyan eljuttatni a tanulókat a környezet alakításának, óvásának felismeréséhez. Tudatos
pedagógiai segítségre, sok vizuálisan érzékelhető élmény adására van szükség az ismeretek
elsajátításához.
A nyelvi kommunikációjukban és megismerő tevékenységükben akadályozott siket
tanulókat gyakorlati tevékenykedtetéssel juttassa olyan alkalmazható ismeretek birtokába,
melyek konvertálhatók a természeti környezet, a viszonylatok, összefüggések felismeréséhez.
A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai
tényezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális
összefüggésrendszerére. –
. Az autisztikus tanulók: a nevelés, fejlesztés tervezése a mért szociális alkalmazkodás,
fejlettségi kor, illetve a mért intelligencia szintje és a kommunikációs színvonal alapján
történik, az egyenetlen képesség- és készségprofil, valamint tanulási képességek miatt
egyénhez igazodó módon és a fejlődés erre alkalmas eszközzel (pl. fejlődési kérdőív) való
folyamatos követésével.
- Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása.
- Vizuálisan segített kommunikációs rendszer, a speciális környezeten belül és személyek
között: beleértve a gyermek felé irányuló minden kommunikációt.
- A szociális fogyatékossággal összefüggő tanítási nehézség miatt keresni kell az
információ átadására a gyermek szintjének megfelelő és szociális vonatkozásoktól leginkább
független módszereket és médiumokat (pl. írott utasítás, folyamatábra, számítógépes oktatás
stb.).
A módszerek megválasztásakor az életkor, a pszichikai sajátosságok, a beállítódás, az
értelmi képesség, a beszédhiba típusának és súlyosságának, és a korrekció adott szakaszának
figyelembevétele szükséges.
- A fejlesztésben, tanításban és a viselkedésproblémák kezelésében alapvető kognitív
viselkedésterápia módszereinek alkalmazása.
Célja az elsajátított ismeretek bővítése és a változatos aktivitásokban való minél önállóbb
részvétel iskolai, otthoni és egyéb iskolán kívüli környezetben.
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanulók - Diszlexia, diszgráfia
Az olvasás-, írászavarok javításának feladata az iskolás korban, hogy kialakítsa a
tanulóban az intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás
készséget, fejlessze kifejező készségét, segítse az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek
megszerzésében.
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanulók - Diszkalkulia
Az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt,
intenzív fejlesztése,
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A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatok
és tartalmak megvalósítása általában lehetséges.
A nagyothalló tanulók
Valamennyi pedagógiai szakasz kiemelt feladata a beszédhallás folyamatos fejlesztése.
Minden évfolyamon szükséges az egyéni anyanyelvi nevelés biztosítása, melynek célja a
nagyothalló gyermekek szükségleteihez igazított nyelvi korrekció, különös tekintettel a
beszédérthetőség javítására, a nyelvi megnyilvánulások szintjének minél jobb közelítésére a
halló gyermekek kommunikációjához.
Az integrált osztályokban elkerülhetetlen a differenciált oktatás, mivel a sajátos nevelési
igényű tanulók elé különböző célokat tüzünk ki, az ismereteket különböző mélységben és
terjedelemben, a gyermek domináns érzékszervi csatornájára építve tesszük hozzáférhetővé a
számukra. Az egyes tanulókhoz kell igazítani a tanulási folyamat szerkezetét, tempóját,
eszközeit. Figyelembe kell venni a gyermekek terhelhetőségét, fáradékonyságát.
Az integráltan nevelt gyerekeket, – akik beszédfogyatékosok, hallássérültek vagy
részképesség zavaraik vannak – eltérően kell oktatni. A tananyag elsajátítása egyénre szabott
ütemezéssel történik. A fejlesztési követelmények csak irányadók, egyéni adottságtól függően,
a megfelelő szakértői bizottság szakvéleményében leírtak alapján követelendőek.

Fejlesztési követelmények
Az oktatás során használjuk fel a tanulók már meglévő ismereteit. A szervezettani, élettani
ismereteiket fokozatosan bővítsük. Az egészség megőrzéséhez és a betegségek megelőzéséhez
szükséges ismereteiket konkrét példák, események megvitatásával, a tanulói aktivitás
kihasználásával, a pozitív minták megerősítésével fejlesszük.
A témakörök az egészségmegőrzés szempontjából a legkritikusabb területeket fedik le: a
mozgást, a táplálkozást, a személyes higiénét, a testi-lelki biztonságot, a környezet-egészséget,
a szexuális fejlődést, a társadalmi kapcsolatokat, az élvezeti és kábítószerek hatását. A
különböző témákat egymással összefüggésbe hozva, a kapcsolódó pontokra rávilágítva
tárgyaljuk.
Fejleszthetjük
a
tanulók
felelősségérzetét
a
tettek
következményeinek
továbbgondoltatásával, szituációs játékok segítségével. A meglévő életviteli szokások
elemzésével, az életkorra jellemző kritikai képességek kihasználásával és fejlesztésével
vezessük rá a helyes konklúzió felismerésére. A beszélgetés, beszéltetés során oldott légkört
teremtve fejleszthetjük a tanulók kifejezőkészségét, önismeretét, önbizalmát. Csoportosan
megoldandó feladatok alkalmazásával fejleszthetjük empatikus és együttműködési készségüket.
Problémák felvetésével, azok alternatív megoldási lehetőségeinek mérlegelésével a
döntéshozatalhoz szükséges felelősségérzet kialakulását segíthetjük elő. A mindennapi élet
példáinak felhasználásával alakítsuk ki a kritikus szemléletmódot a tapasztalatok értékelésében.
Helyezzünk hangsúlyt a helyi problémák megvitatására, elemzésére és egy közös megoldási
projekt kidolgozására (egészségügyi, környezetvédelmi).
Az oktatás során a tanulók jussanak közvetlen tapasztalatok birtokába lényeges fogalmak
értelmezése terén, váljon érthetővé és élményszerűvé számukra az „egészséges” – „kevésbé
egészséges” tevékenységformák, anyagok közötti megkülönböztetés, a pozitív életszemlélet.
Értsék meg, hogy az egészség – a kiegyensúlyozott életvitel – eszköz a boldog és sikeres élet
folytatásához.
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A tanulók munkájának ellenőrzése, értékelése
Az ellenőrzés során törekedjünk a módszerek sokféleségére és arra, hogy az ellenőrzések,
számonkérések alkalmasak legyenek bizonyos készségek, személyiségjegyek fejlesztésére.
Használjuk ki azt a témákban rejlő lehetőséget, hogy az értékelés a tanuló tanórán kívüli
tevékenységére is kiterjedhet.
A tanulói tudásról, teljesítményről, tevékenységekről a következő módon juthatunk
információkhoz:
1. A tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek folyamatos figyelemmel kísérése (órai
aktivitás, érdeklődés, ismeretszerzés, ismeretek alkalmazása stb.).
2. Szóbeli feleltetés, elbeszélgetés, amelynél törekedjünk az összefüggő tanulói
véleménykifejtés kialakítására.
3. Írásbeli ellenőrzéssel, amely történhet teszt-feladatok megoldásával, feladatlap
kitöltésével, esszészerű kifejtéssel, vázlatrajz készíttetésével.
4. Gyakorlati feladatok megoldása (elsősegély-nyújtás, kísérlet bemutatása).
5. Önálló tanulói kutatómunka, kiselőadás vállalása.
6. Biológia, környezet-egészségvédelmi, elsősegély nyújtási, csecsemőgondozási
versenyen való részvétel.
7. Az elsajátítandó tananyaggal kapcsolatos pályázatokon való részvétel.
Az ellenőrzést mindig értékeljük! Szóbeli ellenőrzés esetén a számszerű értékelés mellett,
mindig adjunk szöveges értékelést is. Ekkor is van lehetőség az elemző, kritikai készségek
fejlesztésére, ha lehetőséget adunk a tanulóknak véleménynyilvánításra.
A tanulócsoportok a program során megérthetik és elfogadhatják különlegesen fejlődő társuk
viselkedését, kommunikatív kezdeményezéseit. Értékként fogadhatják el az autizmussal
élő gyermekek különleges, szenvedélyes érdeklődését adott témában, s ezt a közösség számára
kiaknázhatják. A program bővülhet kortárs segítők képzésével, amely elősegíti a tolerancia, az
empátia, a segítőkészség, az önzetlenség fejlődését.
A hatodik évfolyamon az egészségtan értékelése a természetismeret tantárggyal együtt történik.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv adott
évfolyamra tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
Az integráltan nevelt gyerekeket, – akik beszédfogyatékosok, hallássérültek vagy
részképesség zavaraik vannak – eltérően kell oktatni. A tananyag elsajátítása egyénre szabott
ütemezéssel történik. A fejlesztési követelmények csak irányadók, egyéni adottságtól függően,
a megfelelő szakértői bizottság szakvéleményében leírtak alapján követendőek.

Egészségtan 8. évfolyam
Éves óraszám: 18
Belépő tevékenységformák
A tanulók tovább mélyítik ismereteiket az egészséges életvitel szempontjából
kulcsfontosságú viselkedéselemekkel és azok összefüggéseivel, befolyásolási módjaikkal
kapcsolatban. Tovább gyakorolják az e tekintetben különösen fontos készségeket, jártasságokat.
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A tanulók megvizsgálják a kortárscsoport személyes biztonságra gyakorolt hatását. Szerepés szituációs játékok során megtanulják, hogy az érzelmek felismerése és kifejezésre juttatása, a
hiteles személyközi kommunikáció személyes jóllétük fontos részét képezik, és fontos szerepet
játszanak a lehetséges veszélyek és kockázatok felismerésében és kezelésében.
Tovább gyakorolják az élelmiszerek, táplálékok „egészséges” és „kevésbé egészséges”
kategóriákba rendezését. Megismerkednek különböző étrendekkel, a javasolt táplálékok
elkészítési módjával. Párban vagy kis csoportokban dolgozva vizsgálat tárgyává teszik saját
étkezési szokásaikat, valamint annak változásait.
Összehasonlítják a legális és illegális „szerek” szervezetre és személyiségre, viselkedésre
gyakorolt hatását. Megismerkednek az illegális szerek használatával kapcsolatos jogi
szabályozással, és következményekkel, a segítségnyújtás lehetséges formáival. Csoportmunka
során elemzik a drog használat hátterében meghúzódó általuk is ismert motívumokat.
Elmélyítik ismereteiket a testi és lelki fejlődés különböző aspektusaival kapcsolatban,
áttekintik a bennük végbement változásokat, különös tekintettel érdeklődési körükre, családi és
kortárs (pár) kapcsolataikra. Szerep- és szituációs játékok keretében gyakorolják azokat a
kommunikációs megoldásokat, amelyek segítik kapcsolataik stabilizálását, a nemi szerepekhez
tartozó viselkedésmódok elsajátítását. Megismerkednek a szexualitás társadalmi értelemben
problematikus megnyilvánulási formáival, valamint az azokhoz kapcsolódó közösségi
reakciókkal.
Témakörök és tartalmak
A környezet
3 óra
Mozgás és személyes higiéné
2 óra
A táplálkozás
2 óra
Veszélyes anyagok
3 óra
Az emberi szexualitás
3 óra
Családi élet és kapcsolatok
1 óra
A biztonság megőrzése
4 óra
A tanórák óratípus szerinti megoszlása
Új anyag feldolgozása
13 óra
Gyakorlás, értékelés
5 óra

TÉMAKÖRÖK

KÖVETELMÉNYEK

TARTALMAK
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„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”
Marketing technikák és a környezetvédelem. Az
ember és a környezet kölcsönhatása. A globális
problémák. A mesterséges környezet és az
ember. Természet- és környezetvédelem a
mindennapokban.

Mozgás
és
személyes higiéné

Rendszeres testmozgás és testápolás szerepe az
egészség
megtartásában.
A
rendszeres
testmozgás megtervezése.
A pihenés, a relaxáció szerepe, formái. A
mozgásukban korlátozottak vagy sérültek
egészségmegőrzésének lehetőségei, módjai. A
rendszeres testmozgás és testápolás szerepe az
egészség megőrzésében.

A táplálkozás

A változatos táplálkozás. A különböző tájak,
népek étkezési szokásai, étrendjei (pl.:
mediterrán étrend). Példák az egészséges
étkezésre. Mit tartalmazzon az egészséges
étrend? Régi magyar ételek újszerűsége.
Élelmiszer-adalékok.

A tanulókban tudatosuljon, hogy az ember, a
természetes és az általa teremtett mesterséges
környezet összhangjával tud csak fennmaradni.
A tanulók ismerjék meg az emberi beavatkozás
természeti következményeit és azok hatását az
emberi
szervezetre.
Legyenek
képesek
csoportmunkában egy-egy globális probléma
bemutatására. Legyenek tisztában a mesterséges
környezet egészségügyi hatásaival. Ismerjenek
meg olyan lehetőségeket, amelyekkel a káros
hatások kivédhetők. Ismerjék fel lakóhelyük
környezeti problémáit.
Tudjanak figyelemfelhívó plakátot készíteni egy
környezeti probléma hatásairól (parlagfű,
hulladék, zaj, légszennyezés stb.).
Tudjanak projektet megtervezni problémák
kezelésére.
Legyenek
képesek
csoportmunkában
összeállítani egy tudósítást a helyi újság számára
és
felméréseket,
interjúkat
készíteni
környezetvédelmi témában.
A tanulók számára váljon szükségletté a
rendszeres testmozgás és testápolás, tudatosan
alkalmazva a relaxáció különböző formáit.
A tanulók legyenek képesek megmagyarázni a
mozgás szervezetre gyakorolt hatásait. Ismerjék
meg
a
mozgás-szervrendszerére
káros
viselkedési módokat. Tudjanak megfelelő
izomfejlesztő tornagyakorlatokat megtervezni.
Ismerjék meg a relaxáció szerepét, formáit.
Legyenek tisztában a testmozgás higiénés
szabályaival. Váljon természetessé számukra a
mozgáskorlátozottak,
sérültek
segítése.
Tudjanak önálló irodalmazással információkat
gyűjteni
az
alternatív
gyógymódokról
(talpmasszás, akupresszúra, akupunktúra).
A tanulók ismerjék fel a kiegyensúlyozott és
változatos táplálkozás alapvető jelentőségét az
egészség megőrzésében. Ismerjenek meg régi
magyar ételeket és a környező népek egy-egy
nevezetes ételét. Tudjanak példákkal szolgálni
az egészséges étrendhez. Legyenek tisztában az
élelmiszerek legjellemzőbb tápanyagaival és a
vitaminokkal. Tudják megítélni, hogy életkori
tápanyagszükségletüket mennyi és milyen
élelmiszer biztosítja.
Tudatosuljon bennük, hogy bizonyos
ételek, italok túlzott fogyasztása milyen
következményekkel jár.
Ismerjenek gyakoribb élelmiszer adalékokat.
Válasszák a környezetbarát módon termesztett
és csomagolt élelmiszereket.
Legyenek
képesek
tápanyagtáblázatok
segítségével különböző egészséges étrendek
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összeállítására.

Veszélyes anyagok

A „legális” és „illegális” szerek, függőség,
hozzászokás, fogalma, törvényi szabályozása. A
függőség válfajai és fokozatai, társadalmi
megítélésük. A „legális” és „illegális” szerek
hatása (kávé, cigaretta, alkohol, gyógyszerek,
kábítószerek). A hozzászokás, függőség
fogalma, fokozatai.
A társadalmi megítélés.

A
biztonság
megőrzése

Az egyén és a csoport viszonya a kockázatok
felmérésében és kivédésében. Az ember
egészségét veszélyeztető tényezők: fizikai,
kémiai,
biológiai,
társadalmi.
A
szűrővizsgálatok és a védőoltások szerepe az
egészség megőrzésében. A lelki egészség
biztonsága.

A tanulók legyenek tisztában a legális és
illegális szerek hatásaival és a törvényi
szabályozás alapjaival. A tanulók ismerjék meg
a legális és illegális szerek szervezetre,
személyiségre, viselkedésre kifejtett hatását.
Csoportmunkában tudják összegyűjteni és
elemezni a droghasználat hátterében lévő
okokat.
Tudatosuljon bennük az egyéni döntés
felelőssége. Sajátítsanak el elhárító viselkedési
formákat.
Ismerjék meg a segítségkérés, illetve
segítségnyújtás
lehetőségeit,
módjait.
Csoportmunkában
tudjanak
a
témával
kapcsolatos grafikonokat, táblázatokat elemezni,
és azokból következtetéseket levonni.
Legyenek képesek egyszerű számításokkal
alátámasztani a függőség okozta egészségi és
anyagi károkat.
A
tanulók
ismerjék
fel
azokat
a
veszélytényezőket, veszélyhelyzeteket, amelyek
az egyén és a csoport testi-lelki biztonságát
fenyegetik.
Ismerjék
meg
azokat
a
lehetőségeket, amelyekkel megelőzhetők illetve
leküzdhetők a veszélyek. Ismerjék meg a
környezet és az ember által létrehozott eszközök
fizikai hatásait és azok élettani következményeit.
Legyenek tisztában bizonyos munkahelyek,
foglalkozások egészségügyi hatásaival.
Tudjanak arról, hogy bizonyos betegségekre
való hajlam öröklődik.
Tudjanak azokról a lehetőségekről, amelyeket
kihasználva megelőzhetik az egészségügyi
problémákat.

Családi élet
kapcsolatok

és

Hogyan látnak minket mások? Jellegzetes
kamaszkori problémák megoldási módjai,
technikái. A reális énkép és a személyiség
kapcsolata. Mások szemszögéből látni a
dolgokat (empátia). Az empátia és a
kommunikáció
szerepe
a
konfliktusok
kezelésében. A pozitív gondolkodás hatása
személyiségünkre.
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Váljon igényükké saját személyiségük alapos
megismerése. Gyakorolják a konfliktusfeloldó
technikákat. Tudatosuljon bennük, hogy a lelki
élet problémáinak szervi megnyilvánulásai
lehetnek. Ismerjék fel a kommunikáció
jelentőségét a konfliktusok kezelésében. A
tanulókban alakuljon ki egy reális énkép és
érezzék fontosnak a kommunikáció és az
empátia szerepét a konfliktusok kezelésében.
A tanulók tekintsék át a bennük végbement
változásokat különös tekintettel érdeklődési
körükre, családi és kortárs kapcsolataikra.
Legyenek képesek elemezni viselkedésüket,
jellembeli tulajdonságaikat. Ismerjenek meg
egyszerű gyakorlatokat a pozitív gondolkodás
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fejlesztésére.
Helyzetelemzések
révén
gyakorolják az empatikus viselkedésmódot.
Az
emberi
szexualitás

A biológiai nem és a kultúra. Tájékozódás
szexuális kérdésekben. Az abortusz erkölcsi,
kulturális és vallási vonatkozásai. A szexualitás
megnyilvánulási formái. A párkapcsolatok
stabilitásának feltételei.
Születésszabályozás,
családtervezés.
Az
abortusz következményei. Az egészséges
utódokért. A terhes-gondozás jelentősége. A
szülés és az újszülött gondozása.

A tanulók legyenek tájékozottak szexuális
kérdésekben. Tudatosuljon bennük az abortusz
egészségügyi, erkölcsi, kulturális és vallási
vonatkozása. Ismerjék meg a biológiai nem
kialakulásának hátterét.
Ismerjék meg a biológiai nem és a kultúra
kapcsolatát. Sajátítsák el a nemi szerepekhez
tartozó viselkedésmódokat. Ismerjék meg a
szexualitás megnyilvánulási formáit.
Ismerjék meg a párkapcsolatok stabilitásának
feltételeit.
Legyenek tisztában a terhesség megelőzési
lehetőségeivel.
Szembesüljenek az egyéni döntés felelősségével.
Ismerjék meg azokat a feltételeket, amelyek az
egészséges utódok felneveléséhez szükségesek
Legyenek tájékozottak a szülési módok és a
törvényes lehetőségek vonatkozásában.

A továbbhaladás feltételei
A tanulók az egészségnevelés terén szerzett ismereteik, készségeik és jártasságaik
birtokában felismerik az életmód és életvitel szerepét egészségük szempontjából.
Ismerjék az egészségfejlesztéssel kapcsolatos alapfogalmakat.
Legyenek tisztában azzal, hogy az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki,
szellemi és szociális jól-lét állapota.
Tudatosuljon bennük, hogy a mindennapi életvezetés, az életmódbeli szokások fogják döntő
mértékben meghatározni későbbi egészségi állapotukat, életkilátásaikat.
Tudjanak különbséget tenni a kockázatos és veszélyes dolgok, tevékenységek között.
Ismerjék fel a testi és lelki biztonságukat veszélyeztető magatartásformákat és azok hárítási
lehetőségeit.
Legyenek tisztában a dohányzás, az alkohol és a kábítószer-fogyasztás egészségi, jogi és
társadalmi következményeivel. Tudjanak különbséget tenni a kábítószert is tartalmazó
gyógyszerek használata és visszaélésszerű fogyasztása között.
Ismerjék a szexualitás társadalmi vonatkozásait, a nemi és családi szerepek jellegzetességeit.
Legyenek tisztában a szexuális élet alapvető higiénéjével.
Rendelkezzenek olyan kommunikációs készségekkel, amelyek segítik őket a pozitív
életérzés kialakulásában, társas kapcsolataik harmóniájában és konfliktusaik kezelésében.
Ismerjék fel a változatos, kiegyensúlyozott táplálkozás jelentőségét az egészségi állapot
fenntartásában.
Legyenek tudatában az aktív életmód kínálta előnyöknek, elsősorban a rendszeres
testmozgás kedvező élettani hatásaival. Lássák be az aktív életvitel fontos szerepét a
személyközi kapcsolatokban és az önbecsülésben.
Éljék át a szűkebb vagy tágabb környezetért vállalt felelősség érzését, ismerjék fel egyéni
lehetőségeiket a természet- és környezetvédelem területén.
A sérülés típusának megfelelően szükséges megismertetni - az életkoruknak, esetleges
társuló fogyatékosságuknak megfelelő szinten - azokkal az okokkal, melyek a sérülésüket,
illetve annak következményeit okozták. Fontos feladat a megfelelő eszközök használatának,
és azoknak az egészségügyi ismereteknek az elsajátíttatása, melyekkel megőrizhető
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állapotuk. Életmódjuk, életvitelük alakításában hangsúlyos szerepe van komplex
kommunikációs lehetőségeik fejlesztésének (hallásmaradvány kihasználása, szájról olvasás).
Szükséges, hogy felismerjék a környezetben előforduló káros szokásokat, kerüljék az
ártalmas, utánzó magatartási formákat (dohányzás stb.).
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1.7. Fizika helyi tanterve
Helyi tantervünket az OM kerettanterv adoptálásával készítettük

Célok és feladatok
Az általános iskolai fizikatanítás az alsóbb évfolyamokon tanított ,,környezetismeret”,
ill.,,természetismeret” integrált tantárgyak anyagára épül, azoknak szerves folytatása. A
fizikatanítás célja az általános iskolában a gyerekek érdeklődésének felkeltése a természet, ezen
belül a fizikai jelenségek iránt. Ez az érdeklődés jelentheti tanulók későbbi
természettudományos műveltségének legfontosabb alapozását. Egyszerű jelenségeken,
alkalmazási példákon keresztül mutassuk meg, hogy a természet jelenségei kísérletileg
vizsgálhatók, megérthetők, és az így szerzett ismeretek a hétköznapi életben hasznosíthatók.
Fontos cél, annak tudatosítása, hogy a fizikai ismeretek a technikai fejlődésen keresztül döntő
hatással vannak az ember életminőségére, azaz a tudomány, a technika és a társadalom szoros
kölcsönhatásában értelmezhető a természettudományok fejlődése. A fizikai ismereteket a
természeti környezetünk megóvásában is hasznosítani lehet szoros összhangban a többi
természettudományos tárggyal. Törekednünk kell arra, hogy a fizika kapcsán is megmutassuk,
hogy a természet jelenségei komplexek, értelemszerűen integráltak, s a diszciplinaritás
(tantárgyszerűség) pusztán a leírásmódunk sajátja.
A fizikaórák akkor válhatnak élményszerűvé és ezáltal hatékonnyá, ha a tananyag bőséges
jelenségbemutatásra, sok jól kiválasztott kísérletre épül. A fogalmak bevezetésénél, a törvények
megfogalmazásánál a konkrét probléma szempontjából szakszerűen, de a lehető
legegyszerűbben kell fogalmaznunk. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk, hogy a
gyerekeknek vannak előzetes elképzelései a világról, annak működéséről. Ezeket az életkornak
megfelelő „gyermeki elképzeléseket” fel kell tárnunk, s ezekből kiindulva kell a képzés során
tudatosan építkeznünk. Kerülni kell azokat az absztrakt gondolatmeneteket, melyek nincsenek
összhangban a tanulók életkori sajátságaival, s így inkább gátolják, mint segítik a megértést. A
fizikai fogalmak közül az általános iskolában azokra helyezzük a hangsúlyt, amelyek konkrét
kísérleti tapasztalatokkal kapcsolatosak, túlzott absztrakciót nem igényelnek.
A fizikai fogalmak bevezetése, a törvények megfogalmazása során a tanulók önálló
megfigyelő tevékenységét helyezzük a középpontba. Gondot kell fordítani arra, hogy a tanulók
kellő gyakorlatot szerezzenek a látott jelenség pontos megfigyelésében és szabatosan el is
tudják mondani azt. Ugyancsak fontos, hogy a tanulók össze tudják foglalni, s vita során
ütköztetni tudják elképzeléseiket, érvelni tudjanak. A természettudományok közül a fizika az,
amely már az alapképzést nyújtó iskolában is érzékeltetni tudja a gyerekekkel, hogy a természet
jelenségei kvantitatív szinten, a matematika nyelvén leírhatók. A matematikai formalizmus az
általános iskolában csak a legegyszerűbb összefüggésekre - egyenes és fordított arányosság szorítkozik. Ezek esetében azonban kiemelten fontos feladat a megismert törvények egyszerű
számpéldákon történő alkalmazása. A feladatmegoldás a gyakoroltatáson túl szemléletformáló
hatású is lehet, ha a tanár olyan feladatokat is ad, (az adatokat előre célszerűen megválasztva),
hogy a kiszámított eredmény utólag kísérletileg is ellenőrizhető legyen. Az ilyen feladatok
tudatosítják a gyerekben, hogy a fizikapélda nem csupán matematikai feladvány, hanem a
természet leírása, amelynek eredménye valódi, mérhető adat. A fizikai gondolkodás
fejlesztésében, a tanulók tudásszintjének megfelelő kvalitatív problémák megoldása is
lényeges. Ezek a kérdések egy-egy, a hétköznapi életből ismert jelenség magyarázatára, vagy a
helyszínen bemutatott kísérlet értelmezésére vonatkozhatnak.
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A hallássérült tanulók nevelésében a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak,
de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok
fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének
függvényei. A legalacsonyabb életkortól megfigyelés, tevékeny részvétel útján lehet
hatékonyan eljuttatni a tanulókat a környezet alakításának, óvásának felismeréséhez. Tudatos
pedagógiai segítségre, sok vizuálisan érzékelhető élmény adására van szükség az ismeretek
elsajátításához.
A nyelvi kommunikációjukban és megismerő tevékenységükben akadályozott siket
tanulókat gyakorlati tevékenykedtetéssel juttassa olyan alkalmazható ismeretek birtokába,
melyek konvertálhatók a természeti környezet, a viszonylatok, összefüggések felismeréséhez.
A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai
tényezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális
összefüggésrendszerére. –
. Az autisztikus tanulók: a nevelés, fejlesztés tervezése a mért szociális alkalmazkodás,
fejlettségi kor, illetve a mért intelligencia szintje és a kommunikációs színvonal alapján
történik, az egyenetlen képesség- és készségprofil, valamint tanulási képességek miatt
egyénhez igazodó módon és a fejlődés erre alkalmas eszközzel (pl. fejlődési kérdőív) való
folyamatos követésével.
- Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása.
- Vizuálisan segített kommunikációs rendszer, a speciális környezeten belül és személyek
között: beleértve a gyermek felé irányuló minden kommunikációt.
- A szociális fogyatékossággal összefüggő tanítási nehézség miatt keresni kell az
információ átadására a gyermek szintjének megfelelő és szociális vonatkozásoktól leginkább
független módszereket és médiumokat (pl. írott utasítás, folyamatábra, számítógépes oktatás
stb.).
A módszerek megválasztásakor az életkor, a pszichikai sajátosságok, a beállítódás, az
értelmi képesség, a beszédhiba típusának és súlyosságának, és a korrekció adott szakaszának
figyelembevétele szükséges.
- A fejlesztésben, tanításban és a viselkedésproblémák kezelésében alapvető kognitív
viselkedésterápia módszereinek alkalmazása.
Célja az elsajátított ismeretek bővítése és a változatos aktivitásokban való minél önállóbb
részvétel iskolai, otthoni és egyéb iskolán kívüli környezetben.
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott tanulók - Diszlexia, diszgráfia
Az olvasás-, írászavarok javításának feladata az iskolás korban, hogy kialakítsa a
tanulóban az intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás
készséget, fejlessze kifejező készségét, segítse az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek
megszerzésében.
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott tanulók - Diszkalkulia
az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt,
intenzív fejlesztése,
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatok
és tartalmak megvalósítása általában lehetséges.
A nagyothalló tanulók
Valamennyi pedagógiai szakasz kiemelt feladata a beszédhallás folyamatos fejlesztése.
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Minden évfolyamon szükséges az egyéni anyanyelvi nevelés biztosítása, melynek célja a
nagyothalló gyermekek szükségleteihez igazított nyelvi korrekció, különös tekintettel a
beszédérthetőség javítására, a nyelvi megnyilvánulások szintjének minél jobb közelítésére a
halló gyermekek kommunikációjához.
Az integrált osztályokban elkerülhetetlen a differenciált oktatás, mivel a sajátos nevelési
igényű tanulók elé különböző célokat tüzünk ki, az ismereteket különböző mélységben és
terjedelemben, a gyermek domináns érzékszervi csatornájára építve tesszük hozzáférhetővé a
számukra. Az egyes tanulókhoz kell igazítani a tanulási folyamat szerkezetét, tempóját,
eszközeit. Figyelembe kell venni a gyermekek terhelhetőségét, fáradékonyságát.
Az integráltan nevelt gyerekeket, – akik beszédfogyatékosok, hallássérültek vagy
részképesség zavaraik vannak – eltérően kell oktatni. A tananyag elsajátítása egyénre szabott
ütemezéssel történik. A fejlesztési követelmények csak irányadók, egyéni adottságtól függően,
a megfelelő szakértői bizottság szakvéleményében leírtak alapján követelendőek.

Fejlesztési követelmények
Ismeretszerzési, -feldolgozási és -alkalmazási képességek
A tanuló legyen képes a fizikai jelenségek, folyamatok megadott szempontok szerinti tudatos
megfigyelésére, igyekezzen a jelenségek megértésére. Legyen képes a lényeges és lényegtelen
tényezők elkülönítésére.
Tudja a kísérletek, mérések eredményeit különböző formákban (táblázatban, grafikonon,
sematikus rajzon) irányítással rögzíteni. Tudja kész grafikonok, táblázatok, sematikus rajzok
adatait leolvasni, értelmezni, ezekből tudjon egyszerű következtetéseket levonni.
A tanuló tudja érthetően elmondani, ismereteinek mennyisége és mélysége szerint
magyarázni a tananyagban szereplő fizikai jelenségeket, törvényeket, valamint az ezekhez
kapcsolódó gyakorlati alkalmazásokat.
Tudjon egyszerű kísérleteket, méréseket végrehajtani. Legyen tapasztalata a kísérleti
eszközök, anyagok balesetmentes használatában.
Szerezzen jártasságot a tananyagban szereplő SI és a gyakorlatban használt SI-n kívüli
mértékegységek használatában, a mindennapi életben is használt mértékegységek átváltásában.
Legyen képes megadott szempontok szerint használni különböző lexikonokat, képlet- és
táblázatgyűjteményeket és multimédiás oktatási anyagokat. Tudja, hogy a számítógépes
világhálón a fizika tanulását, a fizikusok munkáját segítő adatok, információk is megtalálhatók.
Értse a szellemi fejlettségének megfelelő szintű ismeretterjesztő könyvek, cikkek, televízió- és
rádióműsorok információit. Alakítsunk ki benne kritikai érzéket a tudományosan nem
alátámasztott,,szenzációs újdonságokkal”, elméletekkel szemben.
Értékelje a természet szépségeit, tudja, hogy a természetet, környezetünket védeni kell.
Ismerje a tananyag természet- és környezetvédelmi vonatkozásait, törekedjék ezeknek
alkalmazására.
Tájékozottság az anyagról, tájékozódás térben és időben
Ismerje fel a természetes és mesterséges környezetünkben előforduló anyagok tanult
tulajdonságait. Tudja az anyagokat tanult tulajdonságaik alapján csoportosítani.
Tudja, hogy a természeti folyamatok térben és időben zajlanak le, a fizika vizsgálódási
területe a nem látható mikrovilág pillanatszerűen lezajló folyamatait éppúgy magában foglalja,
mint a csillagrendszerek évmilliók alatt bekövetkező változásait.
Legyen gyakorlata a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok becslésében,
tudja ezeket összehasonlítani. Legyen áttekintése a természetben található méretek
nagyságrendjéről.
Tájékozottság a természettudományos megismerésről, a természettudományok fejlődéséről
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Tudatosuljon a diákokban, hogy a természet megismerése hosszú folyamat, jelenleg jóval
többet tudunk fizikai világunkról, mint a korábbi évszázadok emberei, de biztosan sokkal
kevesebbet, mint az utánunk jövő nemzedékek. A tanult fizikai ismeretekhez kapcsolódva
tudja, hogy mely történelmi korban történtek és kiknek a nevéhez köthetők a legfontosabb
felfedezések. Ismerje a kiemelkedő magyar fizikusok, mérnökök, természettudósok
munkásságát.
Értse, hogy a fizika és a többi természettudomány között szoros kapcsolat van, kutatóik
különböző szempontból és eltérő módszerekkel, de ugyanazt az anyagi valóságot vizsgálják.

A tankönyv kiválasztásának elvei
Olyan tankönyvet kívánunk használni
o amelyben az új fogalmak kiemelten jelennek meg,
o olvasmányok, érdekességek színesítik,
o a leckék végén összefoglaló, ismétlő kérdések, feladatok vannak,
o a leckék elején utalás van arra, milyen előzetes ismeretekre van szükség az új ismeretek
elsajátításához.
Taneszközök, segédeszközök: az integrált tanulók is ugyanazokkal a taneszközökkel
dolgozhatnak, mint a többiek, de szükség esetén fontos a legoptimálisabb taneszközök
megkeresése. Ha szükséges, más, eltérő taneszközt is be kell szerezni, viszont fontos, hogy
ezeket ismerje meg a többi tanuló is és alkalmanként ők is használják.
Fontosnak tartjuk a tevékenykedő, fölfedező tanulásra építő ismeretszerzést, melyhez
elengedhetetlen, hogy kellő mennyiségű és minőségű eszköz álljon a tanulók rendelkezésére.
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Fizika 7. évfolyam
Heti óraszám 2 óra, évi óraszám: 72 óra
Belépő tevékenységformák
Egyszerű mechanikai és hőtani jelenségek megfigyelése, a tapasztalatok önálló, szóbeli
összefoglalása. A hétköznapi életben is használt fizikai szakszavak tartalmi pontosítása, az új
szakkifejezések szabatos használata. Mindennapi eszközökkel, házilag elvégezhető egyszerű
mechanikai és hőtani kísérletek összeállítása, diák-kísérletgyűjtemények alapján, bemutatás és
értelmezés egyéni vagy csoportmunkában. Összefüggések felismerése egyszerű mechanikai és
hőtani kísérletekben.
Egyszerű mérések adatainak felvétele, táblázatba foglalása és grafikus ábrázolása, az ábrázolt
függvénykapcsolat kvalitatív értelmezése.
Út és időmérésen alapuló átlagsebesség-meghatározás elvégzése az iskolán kívül (pl.
gyaloglás, futás, kerékpár, tömegközlekedési eszközök).
A tanult mechanikai és hőtani alapfogalmak és a mindennapi gyakorlat jelenségeinek
összekapcsolása, egyszerű jelenségek magyarázata. A hőtan különösen alkalmas a jelenségeket
értelmező - a tanulók által alkotott - modellek feltárására, a különböző eléképzelések
ütköztetésére, megvitatására, a természettudományos érvelés gyakorlása.
Elemi számítások lineáris fizikai összefüggések alapján.
Ismerkedés az iskolai könyvtár fizikával kapcsolatos anyagaival (természettudományi
kislexikon, fizikai fogalomtár, kísérletgyűjtemények, ifjúsági tudományos ismeretterjesztő
kiadványok stb.) tanári irányítással. Ismerkedés az iskolai számítógépes hálózat (Sulinet)
válogatott anyagaival kisebb csoportokban, tanári vezetéssel.
Óraterv és a tananyag tartalma:
A testek mozgása
16 óra
A dinamika alapjai
21 óra
A nyomás
15 óra
Hőtan
22 óra
Témakörök

Tartalmak
A testek mozgása

Egyszerű út- és időmérés.
Az egyenes
vonalú egyenletes A mérési eredmények feljegyzése, értelmezése.
Út-idő grafikon készítése és elemzése.
mozgás
Az út és az idő közötti összefüggés felismerése.
A sebesség fogalma, a sebesség kiszámítása.
A megtett út és a menetidő kiszámítása.
Az egyenletesen Az egyenletesen változó mozgás kísérleti vizsgálata (pl. lejtőn
mozgó kiskocsi).
változó mozgás
A sebesség változásának felismerése, a gyorsulás fogalma.
Az átlag- és a pillanatnyi sebesség fogalma és értelmezése konkrét
példákon.
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A dinamika alapjai
A testek
tehetetlensége és
tömege

Egyszerű kísérletek a tehetetlenség megnyilvánulására.
A tehetetlenség törvénye.

Erő és
mozgásállapot
változás

A test mozgásállapot változása mindig egy másik test által
kifejtett erőhatásra utal. (Egyszerű kísérletek.)
Az erő mérése rugós erőmérővel. Az erő mértékegysége, az erő
ábrázolása.

Erő fajták

Gravitációs erő (a Föld vonzása a testekre).
Súly (és súlytalanság).
Súrlódás és közegellenállás (gyakorlati jelentősége).
Rugóerő (a rugós erőmérő működése).

Egy testre ható
erők együttes
hatása

Egy egyenesbe eső azonos és ellentétes irányú erők összegzése, az
erőegyensúly fogalma

Erő-ellenerő

Az erő két test közötti kölcsönhatásban. (Egyszerű kísérletek.)

A mechanikai
munka

A munka értelmezése, mértékegysége.
Egyszerű számításos feladatok a munka, erő és az út
kiszámítására.
A mechanikai energia fogalma

Az egyszerű
gépek: emelő,
lejtő

A forgatónyomaték kísérleti vizsgálata, sztatikai bevezetése, a
forgatónyomaték kiszámítása.
Az egyensúly feltétele emelőkön (az egyensúly létesítéséhez
szükséges erő ill. erőkar kiszámítása).
Az egyszerű gépek gyakorlati haszna.
A nyomás

Szilárd testek
által kifejtett
nyomás

A nyomás értelmezése egyszerű kísérletek alapján, a felismert
összefüggések matematikai megfogalmazása, a formula
alkalmazása.

A hidrosztatikai nyomás. A hidrosztatikai nyomás kísérleti
Nyomás a
folyadékokban és vizsgálata, a nyomást meghatározó paraméterek.
Közlekedőedények (egyszerű kísérletek, környezetvédelmi
gázokban
vonatkozások pl. kutak, vizek szennyezettsége).
Arkhimédész
törvénye,
a testek úszása

A felhajtóerő kísérleti vizsgálata.
Az úszás, lebegés, elmerülés feltételei.
Egyszerű feladatok Arkhimédész törvényére.
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Hőtan
Hőtani
alapjelenségek

Hőmérséklet és mérése.
A hőtágulás jelensége szilárd anyagok, folyadékok esetén, a
hőtágulás jelensége a hétköznapi életben.

Hő és energia

A testek felmelegítésének vizsgálata a fajhő és mérése, az égéshő.
Energia megmaradás termikus kölcsönhatás során.

Halmazállapotok, Az anyag atomos szerkezete, halmazállapotok.
A halmazállapot-változások - olvadás, fagyás, párolgás, forrás,
halmazállapotlecsapódás - jellemzése, hétköznapi példák.
változások
Az olvadáspont, forráspont fogalma.
Az olvadáshő, forráshő értelmezése.
A halmazállapot változás közben bekövetkező energiaváltozások
kiszámítása.
Munka és energia A testek melegítése munkavégzéssel, a termikus energia
felhasználását munkavégzésre: hőerőgépek működésének alapjai.
Energiamegmaradás

Az energia megmaradásának tudatosítása, kvalitatív szintű
érzékeltetése egyszerű példákon.
A különböző energiafajták bemutatása egyszerű példákon.

Teljesítmény és
hatásfok

A teljesítmény és hatásfok fogalma.

Továbbhaladás feltételei
A tanuló legyen képes egyszerű jelenségek, kísérletek irányított megfigyelésére, a látottak
elmondására, egyszerű tapasztalatok életkorának megfelelő értelmezésére.
Tudja értelmezni és használni a tanult fizikai mennyiségeknek (út, sebesség, tömeg, erő,
hőmérséklet, energia, teljesítmény) a mindennapi életben is használt mértékegységeit.
Ismerje fel a tanult halmazállapot-változásokat a mindennapi környezetben (pl. hó olvadása,
vizes ruha száradása, stb.)
Legyen tisztában az energia-megmaradás törvényének alapvető jelenőségével. Értse, hogy
egyszerű gépekkel csak erőt takaríthatunk meg, munkát nem.
Legyen képes kisebb csoportban, társaival együttműködve egyszerű kísérletek, mérések
elvégzésére, azok értelmezésére.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 7. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
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Fizika 8. évfolyam
Heti óraszám 1,5 óra évi óraszám: 55,5 óra
Belépő tevékenységformák
Egyszerű elektromos és fénytani jelenségek megfigyelése, a látottak elemzése, szóbeli
összefoglalása, modellalkotás.
Ok-okozati kapcsolatok felismerése egyszerű kísérletekben.
A szakszókincs bővítése, a szakkifejezések helyes használata.
A kísérletező készség fejlesztése: diák-kísérletgyűjtemények (pl. Öveges-könyvek)
tananyaghoz kapcsolódó egyszerű (elektrosztatikai, optikai) kísérleteinek összeállítása és
bemutatása csoportmunkában.
Egyszerű kapcsolási rajzok olvasása, áramkörök összeállítása kapcsolási rajz alapján.
Elektromos feszültség- és árammérés egyszerű áramkörökben. Az alapvető érintésvédelmi és
baleset-megelőzési szabályok ismerete és betartása törpefeszültség és hálózati feszültség esetén.
Tudja mi a teendő áramütéses baleset esetén. Ismerje a villámcsapás elleni védekezés módját.
Egyszerű kapcsolási rajzok olvasása, áramkörök összeállítása kapcsolási rajz alapján. A tanult
elektromos alapfogalmak és a mindennapi gyakorlat jelenségeinek összekapcsolása, a tanultak
alkalmazása egyszerű jelenségek magyarázatára (pl. dörzselektromos szikra, olvadó biztosíték,
visszapillantó tükör).
A gyakran használt elektromos háztartási berendezések (fogyasztók és áramforrások)
feltüntetett adatainak megértése, az egyes fogyasztók teljesítményének, fogyasztásának
megállapítása.
A tananyaghoz kapcsolódó kiegészítő információk (pl. nagy fizikusok életrajzi adatai,
tudománytörténeti érdekességek stb.) gyűjtése az iskolai könyvtár kézikönyveinek, ifjúsági
ismeretterjesztő kiadványainak segítségével. Ismerkedés az elektronikus információhordozók,
multimédia és oktatóprogramok alapszintű használatával, tanári irányítással.
Óraterv és a tananyag tartalma:
Elektromos alapjelenségek
15 óra
Elektromos munka, teljesítmény
15 óra
Elektromágneses indukció
10,5 óra
Fénytan
15 óra
Témakörök

Tartalmak
Elektromos alapjelenségek, egyenáram

Elektrosztatikai
alapismeretek

Az elektrosztatikai kísérletek elemzése, az elektromos töltés.

Az elektromos áram
Egyszerű
elektromos
áramkörök

Az elektromos áram fogalma, érzékelése hatásain keresztül.
Az elektromos áramkör részei, egyszerű áramkörök
összeállítása, az áramerősség és mérése.
A feszültség és mérése.

Ohm törvénye

Ohm törvénye, az elektromos ellenállás fogalma, az ellenállás
kiszámítása és mértékegysége.
Ohm törvényével kapcsolatos egyszerű kísérletek (pl.
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fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása)
Ohm törvényével kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása.
Az elektromos munka és teljesítmény
Az elektromos áram hatásai
Az elektromos áram Az elektromos áram hőhatásának kísérleti vizsgálata.
Az áram hőhatásán alapuló eszközök (olvadó biztosíték,
hőhatása
izzólámpa).
Az elektromos
munka és az
elektromos
teljesítmény

Az elektromos munka és teljesítmény kiszámítása.
Háztartási berendezések teljesítménye és fogyasztása.

Az elektromos áram Az elektromos áram vegyi hatásának bemutatása.
vegyi és élettani
hatása
Az elektromos áram Mágneses alapjelenségek.
Az elektromos áram mágneses hatásának kvalitatív kísérleti
mágneses hatása
vizsgálata.
Az elektromos áram mágneses hatásának alkalmazása a
gyakorlatban (elektromágnes, elektromotor, mérőműszerek,
működésének megismerése).
Elektromágneses indukció, váltakozó áram
Az elektromágneses Az indukciós alapjelenségek kvalitatív kísérleti vizsgálata
mozgási és nyugalmi indukció jelenségének bemutatása.
indukció
Váltakozó áram

A váltakozó feszültség keltése indukcióval.
A váltakozó áram, jellemzése, hatásai.

Az elektromágneses A transzformátor kísérleti vizsgálata (összefüggés a
indukció gyakorlati transzformátor tekercseinek menetszáma, a feszültségek és az
áramerősségek között).
alkalmazásai
A transzformátor gyakorlati alkalmazásai.
Az elektromos hálózat, energiaellátás.
Az energiatakarékosság globális stratégiai jelentősége. Az
Az elektromos
energiatakarékosság hétköznapi, gyakorlati megvalósítása.
energia-hálózat
Az
energiatakarékosság
Fénytan
A fény

A fényvisszaverődés jelenségének kísérleti vizsgálata, a tükrös
fényvisszaverődés törvénye.
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visszaverődése

A gömb- és síktükör képalkotásának kísérleti vizsgálata.
A sík- és gömbtükrök gyakorlati alkalmazásai.

A fénytörés

A fénytörés jelenségének kísérleti vizsgálata.
Lencsék képalkotásának kísérleti vizsgálata.
Domború és homorú-lencsék alkalmazási lehetőségei
(fényképezőgép, emberi szem, szemüveg).

A fehér fény
színeire bontása

A fehér fény színekre bontása és újra egyesítése.

Továbbhaladáshoz szükséges tevékenységek
A diák ismerje fel a tanult elektromos és fénytani jelenségeket, a tanórán és az iskolán kívüli
életben egyaránt.
Ismerje az elektromos áram hatásait és ezek gyakorlati alkalmazását.
Ismerje és tartsa be az érintésvédelmi és baleset-megelőzési szabályokat. Legyen képes tanári
irányítással egyszerű elektromos kapcsolások összeállítására, feszültség- és árammérésre. Tudja
értelmezni az elektromos berendezéseken feltüntetett adatokat.
Ismerje a háztartási elektromos energiatakarékosság jelentőségét és megvalósításának
lehetőségeit.
Tudja az anyagokat csoportosítani elektromos és optikai tulajdonságaik szerint.
Legyen tisztában a szem működésével és védelmével kapcsolatos tudnivalókkal, ismerje a
szemüveg szerepét. Ismerje a mindennapi optikai eszközöket.
Legyen képes alapvető tájékozódásra az iskolai könyvtár lexikonjai, kézikönyvei,
természettudományos ismeretterjesztő könyvei, folyóiratai között.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
A tanulói teljesítmények értékelésének szerepe többoldalú. Egyrészt a tanulónak (szülőnek)
szóló jelzés - rendszerint osztályzat formájában -, amely tájékoztat arról, hogy a diák mennyire
felel meg az elvárásoknak. A másik fontos feladat, hogy sok tanuló teljesítményét összegezve
jelzést adjon a tanárnak, illetve az oktatás szervezőinek (beleértve a tantervkészítőket is) a
tantárgy oktatásának hatékonyságáról. A pedagógiai szakirodalom mindkét vonatkozásban
bőséges. A kerettanterv egy harmadik oldalról közelít a kérdéshez. A Továbbhaladás feltételei
évfolyamonként felsorolja azokat a legfontosabb ismereteket, készségeket, tanulói
tevékenységeket, amelyek elsajátítása az egész oktatási folyamat szempontjából
kulcsfontosságú. Az itt felsoroltak azért kiemelt jelentőségűek, mert hiányuk nem csupán az
adott tanév eredményességét teszi kétségessé, de a későbbi évek eredményes fizikatanulását is
veszélyezteti. Az alapozó fizikatanítás elsődleges feladata, hogy bemutassuk a tanulóknak,
hogy a természet (fizika) jelenségei vizsgálhatóak, megismerhetőek, magyarázhatóak és
megérthetőek. Feladatunk, a gyerekek világról kialakított elképzeléseiből kiindulva a
tudományosság szempontjainak megfelelő gondolkodásmódra szoktatni őket. A hangsúly a
természet megismerésének folyamatán, a természettudományokhoz való pozitív viszony
kialakításán van, az ismeretek mennyisége ehhez képest másodrangú kérdés. Ezzel
összhangban a továbbhaladás feltételei között is meghatározóak a tanulói tevékenységekkel
kialakított készségek, képességek. A kerettantervnek ez a pontja tehát nem a tanuló elégséges
osztályzatának teljesítményét rögzíti! Ha valamely diáknál egy-egy ponton akadnak hiányok a
tanár továbbengedheti a magasabb osztályba ha bízik a gyerek igyekezetében, és maga vállalja
azt a többletmunkát, amelyet a hiányok utólagos bepótolása jelent.
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Az iskolai munka fontos része a tanulói számonkérés és a munka minősítése. A minősítés
alapvető feladata a gyerekek segítése jobb eredmények felé: lehetőleg minden tanuló a tőle
telhető maximumot nyújtsa. Ez csak akkor lehetséges, ha diák munkájának értékelése sokoldalú
és személyes jellegű. Az utóbbi évek sajnálatos gyakorlata, hogy a diákok minősítése már az
általános iskolában is mechanikussá vált. Az értékmérő egy puszta szám: a félévi jegy. A jegy
az évközi osztályzatok számtani közepe (a kerekítés kizárólag a matematikai szabályai szerint),
az évközi osztályzatok szinte kizárólag írásbeli feladat-megoldás vagy tesztlap ponteredménye
alapján születnek. Látszólag minden maximálisan objektív, egyértelmű és kiszámítható. A
lényeg azonban hiányzik. A kerettanterv bevezetésével egy időben jó lenne ezen a minősítési
gyakorlaton változtatni! Osztályzatokat nem csupán írásbeli dolgozatra kell adni, nem csupán a
kognitív képességek egy sajátos részét kell értékelni. Különösen akkor, amikor a kerettanterv a
csökkentett lexikális ismeretek mellett a tanulói tevékenységeket, az így kialakított készségeket
hangsúlyozza, szükség van a szóbeli feleltetésre, az órai aktivitás jutalmazására, az önként
vállalt szorgalmi feladatok, például egy-egy otthon elkészített és az iskolában bemutatott
kísérlet értékelésére, sőt a rendszeres füzet és házi feladat ellenőrzésére és minősítésére is. Igen
lényeges része a tanulói munka értékelésének az osztályzatok szóbeli - vagy akár írásbeli értelmezése, árnyalása, az előrelépés irányának kijelölése, és a biztatás. Nem szabad elfelejteni,
hogy az általános iskolában a gyerekek érdeklődésében és munkájában nagyobb szerepe van a
tárgyat megszerettetni tudó tanárnak, mint a fizika tudománya iránt érzett érdeklődésnek!
A tanulócsoportok a program során megérthetik és elfogadhatják különlegesen fejlődő társuk
viselkedését, kommunikatív kezdeményezéseit. Értékként fogadhatják el az autizmussal élő
gyermekek különleges, szenvedélyes érdeklődését adott témában, s ezt a közösség számára
kiaknázhatják. A program bővülhet kortárs segítők képzésével, amely elősegíti a tolerancia, az
empátia, a segítőkészség, az önzetlenség fejlődését.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 8. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
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1.8. Biológia helyi tanterve
A tanterv, A NAT Ember a természetben műveltségterület, 7-8. évfolyamok
követelményeinek egy részét dolgozza fel.
A teljes lefedést a bevezetőben jelzettek szerint több tantárgy biztosítja.
A tantárgy össz. óraszáma: 110 óra
Ennek felosztása:
Évfolyam
Tantárgy /modul
Heti
Biológia
1,5

7.

Összesen

8.
Évi
55

Heti
1,5

Évi
55

110

Célok és feladatok
o Az általános iskolai biológiatanítás célja, hogy a tanulók tájékozottak legyenek a földi
élővilág sokféleségéről, az emberek és biológiai környezetük közötti
kapcsolatrendszerről.
o Célunk, hogy az alsóbb osztályokban megtanult közvetlen környezet elemi
megismerésén túl ismerjék meg a távoli tájak ökológiai rendszerét, az élő és élettelen
környezetet, mint dinamikusan változó ökológiai rendszert.
o Cél a természet egységére vonatkozó elképzelések formálása, valamint a meglévő
változatosság, sokféleség (diverzitás) fennmaradásának tudatosítása, a szerveződési
szintek közötti funkcionális kapcsolatok felismerése.
o Cél az élő szervezetek energia-átalakító folyamatainak átfogó elemzése – az
anyagmegmaradás törvényeinek megismertetése. Az életjelenségek mélyebb alapjainak,
az élő szervezetekben zajló folyamatoknak a megismerése, ezzel az életfogalom jobb
megalapozása. A diákok ismerjék saját testük felépítését és működését, az egészséges
életmód legfontosabb szabályait, az élő szervezetekben lejátszódó szabályozási
folyamatokat. Fontos tanulóinkkal megismertetni azokat az emberi szervezetet
veszélyeztető anyagokat, amelyekkel kapcsolatba kerülhetnek életük során.
o Célunk, hogy a tudományos ismeretszerzés iránti határozott igény kialakításához,
tanulói megfigyelések, vizsgálatok, tanulókísérletek szervezésével, az ismeretterjesztő
művek közös feldolgozásával kell kialakítani az önálló ismeretszerzés képességét és
igényét. Tanulói kiselőadások tartásával foglalkozni a környezetszennyezés
problémáival, hogy a szerzett tudás felelős cselekvésben nyilvánuljon meg.
o Cél a természeti folyamatok, összefüggések és az ember ezekkel való kapcsolatának
tényleges megértése. Törekvés a fenntartható fejlődés biztosításával kapcsolatos
problémák enyhítésére, a természettudatos tantárgyakban megszerzett ismeretek,
képességek felhasználására, és ezzel egy környezetet kímélő magatartásforma
kialakítására.
A hallássérült tanulók nevelésében a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak,
de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok
fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének
függvényei. A legalacsonyabb életkortól megfigyelés, tevékeny részvétel útján lehet
hatékonyan eljuttatni a tanulókat a környezet alakításának, óvásának felismeréséhez. Tudatos
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pedagógiai segítségre, sok vizuálisan érzékelhető élmény adására van szükség az ismeretek
elsajátításához.
A nyelvi kommunikációjukban és megismerő tevékenységükben akadályozott siket
tanulókat gyakorlati tevékenykedtetéssel juttassa olyan alkalmazható ismeretek birtokába,
melyek konvertálhatók a természeti környezet, a viszonylatok, összefüggések felismeréséhez.
A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai
tényezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális
összefüggésrendszerére. –
. Az autisztikus tanulók A nevelés, fejlesztés tervezése a mért szociális alkalmazkodás,
fejlettségi kor, illetve a mért intelligencia szintje és a kommunikációs színvonal alapján
történik, az egyenetlen képesség- és készségprofil, valamint tanulási képességek miatt
egyénhez igazodó módon és a fejlődés erre alkalmas eszközzel (pl. fejlődési kérdőív) való
folyamatos követésével.
- Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása.
- Vizuálisan segített kommunikációs rendszer, a speciális környezeten belül és személyek
között: beleértve a gyermek felé irányuló minden kommunikációt.
- A szociális fogyatékossággal összefüggő tanítási nehézség miatt keresni kell az
információ átadására a gyermek szintjének megfelelő és szociális vonatkozásoktól leginkább
független módszereket és médiumokat (pl. írott utasítás, folyamatábra, számítógépes oktatás
stb.).
A módszerek megválasztásakor az életkor, a pszichikai sajátosságok, a beállítódás, az
értelmi képesség, a beszédhiba típusának és súlyosságának, és a korrekció adott szakaszának
figyelembevétele szükséges.
- A fejlesztésben, tanításban és a viselkedésproblémák kezelésében alapvető kognitív
viselkedésterápia módszereinek alkalmazása.
Célja az elsajátított ismeretek bővítése és a változatos aktivitásokban való minél önállóbb
részvétel iskolai, otthoni és egyéb iskolán kívüli környezetben.
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott tanulók - Diszlexia, diszgráfia
Az olvasás-, írászavarok javításának feladata az iskolás korban, hogy kialakítsa a
tanulóban az intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás
készséget, fejlessze kifejező készségét, segítse az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek
megszerzésében.
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott tanulók - Diszkalkulia
Az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt,
intenzív fejlesztése,
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatok
és tartalmak megvalósítása általában lehetséges.
A nagyothalló tanulók
Valamennyi pedagógiai szakasz kiemelt feladata a beszédhallás folyamatos fejlesztése.
Minden évfolyamon szükséges az egyéni anyanyelvi nevelés biztosítása, melynek célja a
nagyothalló gyermekek szükségleteihez igazított nyelvi korrekció, különös tekintettel a
beszédérthetőség javítására, a nyelvi megnyilvánulások szintjének minél jobb közelítésére a
halló gyermekek kommunikációjához.
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Az integrált osztályokban elkerülhetetlen a differenciált oktatás, mivel a sajátos nevelési
igényű tanulók elé különböző célokat tüzünk ki, az ismereteket különböző mélységben és
terjedelemben, a gyermek domináns érzékszervi csatornájára építve tesszük hozzáférhetővé a
számukra. Az egyes tanulókhoz kell igazítani a tanulási folyamat szerkezetét, tempóját,
eszközeit. Figyelembe kell venni a gyermekek terhelhetőségét, fáradékonyságát.
Az integráltan nevelt gyerekeket, – akik beszédfogyatékosok, hallássérültek vagy
részképesség zavaraik vannak – eltérően kell oktatni. A tananyag elsajátítása egyénre szabott
ütemezéssel történik. A fejlesztési követelmények csak irányadók, egyéni adottságtól függően,
a megfelelő szakértői bizottság szakvéleményében leírtak alapján követelendőek.

A tanulók munkájának értékelése
Szóbeli feladatok az alapfogalmak ismeretének és a közöttük lévő összefüggések megértésének
ellenőrzésére frontális beszélgetés és feleltetés formájában. Célja az eredményes tanulás
elősegítése, a hibák feltárása és kijavítása.
Írásbeli számonkérés feladatlapok segítségével. Az írásbeli feladatok, amelyek a fogalmak
önálló megfogalmazását, rajzok , ábrák részeinek felismerését és megnevezését, jelenség
leírását., egyszerű problémák megoldását ellenőrzik.
Formái:
Év eleji diagnosztikus felmérő dolgozat.
Szóbeli feleltetés helyett az egész osztály tudását felmérő rövid pár kérdést tartalmazó
ellenőrzési forma.
Témazáró dolgozat feladatlappal egyes témakörök befejezése után.
Tanulók önálló és csoportos tevékenységének értékelése.
Formái:
o kiselőadások,
o gyűjtemények,
o csoportmunkák készítése.
A tanulócsoportok a program során megérthetik és elfogadhatják különlegesen fejlődő társuk
viselkedését, kommunikatív kezdeményezéseit. Értékként fogadhatják el az autizmussal élő
gyermekek különleges, szenvedélyes érdeklődését adott témában, s ezt a közösség számára
kiaknázhatják. A program bővülhet kortárs segítők képzésével, amely elősegíti a tolerancia, az
empátia, a segítőkészség, az önzetlenség fejlődését.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 7 évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
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Biológia 7. évfolyam
Heti 1,5 óra, évi 55,5 óra
Óraterv és a tananyag tartalma:
Témakör
Az élőlények környezete
Tájak és életközösségek
Az élőlények rendszerezése

Óra
6,5
30
19

Az élőlények környezete
tartalmak
- Az életközösség, a környezet fogalma
 A népesség és a társulás
 Az élőlények környezeti igénye
 A népességek kölcsönhatása a társulásokban
 Az életközösségek anyag és energiaforgalma
 A társulások jellemzői és változásai
 Összefoglalás
Tevékenységek
 A tanult életközösségek jellemzőinek felidézésével a környezet és életközösség fogalmának
megalkotása.
 Jártasság szerzése az egyes élőlények tűrőképességének meghatározásában.
 Kölcsönhatások felfedezése az élőlények között.
 Táplálkozási szintek az egyes életközösségben és az anyagforgalom törvényszerűségeinek
felismerése.
 A Földet veszélyeztető szennyező anyagok káros hatásainak bemutatása.

787

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Tájak és életközösségek
tartalmak
 Trópusi vagy forró éghajlati övezet élővilága
 A trópusi esőerdők növényei
 A trópusi esőerdő állatvilága
 A szavannák
 A szavannák állatvilága
 A sivatagok
 A trópusok termesztett növényei
 Témazáró előkészítése
 Témazáró írása
 Témazáró értékelése
 A mérsékelt övezet élővilága .A meleg mérsékelt öv
 A meleg mérsékelt öv termesztett növényei
 A valódi mérsékelt öv élővilága
 A hideg mérsékelt öv élővilága
 A hideg övezet élővilága
 Övezetesség, magassági övezetek, a hegyvidék élővilága.
 Témazáró előkészítése
 Témazáró írása
 Témazáró értékelése
 A tengerek élővilága
 Partközeli területek élővilága
 A nyílt és a mélytengerek élővilága
 Egyensúly a természetben
 A fenntartható fejlődés
 A levegőszennyezés és következményei
 A vizek és a talaj szennyezése
 A növényvédő szerek
 A hulladékok
 Természetvédelem
 Összefoglalás
Tevékenységek
 A földrajzi térképek és kontúrtérképek használata az élővilág biomjainak földrajzi elhelyezésében.
 Az egyes biomok jellemzőinek összegyűjtése és önálló bemutatása.
 A környezethez való alkalmazkodás, a tűrőképesség szerepe az életben maradásban.
 Az élőlények jellemzésével a hasonló és eltérő tulajdonságok felfedezése.
 Az élőlények életmódja és az élőhelyek közti kapcsolat felfedezése.
 A média használata a távoli tájak bemutatásában, nagy földrajzi felfedezők és híres
természettudósok életével való ismerkedés.
 Az ember szerepe a környezet helyes és helytelen átalakításában. Pl.: esőerdő irtása, a tenger
szennyezése.
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Az élőlények rendszerezése
tartalom
 A rendszerezés alapelvei, kategóriái, a rendszertan híres tudósai.
 A faj, az osztály, a törzs fogalma.
 A sejtmagnélküliek
 A sejtmagvas egysejtűek.
 A gombák országa
 A moszatok , mohák és a zuzmók
 A harasztok törzse
 A nyitvatermők törzse.
 A zárvatermők törzse és az egy-és kétszikűek osztályai.
 Témazáró előkészítése
 Témazáró írása
 Témazáró értékelése
 Az állatok országa
 A szivacsok, csalánozók törzse, gyűrűs férgek törzse
 A puhatestűek törzse – ezen belül a csigák, a kagylók és a fejlábúak osztályai.
 Az ízeltlábúak törzse – ezen belül a rákok, a rovarok és a pókszabásúak osztályai.
 A gerincesek törzse – ezen belül a halak, a kétéltűek, a hüllők, a madarak és az emlősök osztályai.
 Témazáró előkészítése, témazáró
 Témazáró értékelése
Tevékenységek
 Diszciplínáktól független általános természettudományos fogalmak, eljárások, szemléletmódok
formálása, a fogalmak helyes használata.
 A tanulók rendszerben, kölcsönhatásban, kapcsolatokban történő gondolkodásának erősítése.
 A megismert élőlények csoportosítása különböző szempontok alapján.
 A megismert élőlények rendszertani besorolása a tudományos rendszerezés alapját figyelembe
véve.
 A növény és állatfelismeréshez kapcsolódó segédanyagok (határozó könyvek) használata.
A magasabb évfolyamra lépés feltételei
 .Legyen képes elemezni az ökológiai rendszer élő és élettelen környezeti tényezőit.
Tudja meghatározni az életközösség fogalmát és legfontosabb ismérveit.
 Ismerjék az életközösségek legjellemzőbb, táplálékláncot alkotó fajainak a nevét,
testének felépítését, életmódját.
 Tudjanak táplálékláncot összeállítani a megismert élőlényekből.
 Ismerjék fel, hogy az egyes élőlények milyen szervezeti adottságuk miatt képesek másmás életközösségben élni. (Környezethez való alkalmazkodási példák.)
 A tananyagban nem szereplő élőlények esetében is legyenek képesek az élőlény
testfelépítése és életmódja alapján környezetére és a környezet alapján az élőlény
testfelépítésére, életmódjára, rendszertani helyére következtetni.
 Legyenek képesek példákat mondani az ember környezetet károsító magatartására,
tudják annak káros következményeit.
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Ismerje az élővilág kutatásában legjelentősebb szerepet játszó néhány tudós munkáját,
életrajzát.
Legyen gyakorlatuk abban, hogyan kell az élőlényeket hasonló tulajdonságaik alapján
rendszerbe sorolni.
Legyenek képesek egy-egy témából önálló ismeretszerzéssel röviden, összefüggő
beszámolót tartani.
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Biológia 8. évfolyam
Heti 1,5 óra, évi 55,5 óra
Óraterv és a tananyag tartalma:
Témakör
Az emberi szervezet felépítése és működése
Az emberi szervezet felépítése és működése
Tartalmak:
1.
A sejtek felépítése
2.
A sejtek anyagcseréje
3.
A szövetek
4.
A mozgás, a csontok kapcsolódási formái.
5.
A mozgás szervei: a csontváz és az izomzat.
6.
A mozgás szervrendszerének betegségei
7.
Az izomzat
8.
Az emberi bőr szerkezete, feladata, védelmi funkciója.
9.
A bőrbetegségekről
10.
A táplálkozás szervrendszere
11.
A tápcsatorna részei, feladatuk.
12.
Tápanyagok, vitaminok.
13.
Táplálék és testtömeg
14.
Az egészséges táplálkozás fontossága.
15.
A tápcsatorna betegségei
16.
Témazáró előkészítése
17.
Témazáró írása
18.
Témazáró értékelése
19.
A légzés szervrendszere.
20.
A gázcsere.
21.
A légzőszervekre ható környezeti ártalmak.
22.
A keringés
23.
A vér-és a vércsoportok.
24.
A szív és érrendszer
25.
A szív és érrendszeri betegségek és megelőzésük.
26.
A belső környezet
27.
A kiválasztás szervrendszere
28.
A kiválasztó szervrendszer betegségei.
29.
A szervezet hőforgalma
30.
Védekezés a kórokozók ellen
31.
Védőoltások
32.
Témazáró előkészítése
33.
Témazáró írása
34.
Témazáró értékelése
35.
Az életműködés szabályozása,
36.
A hormonális rendszer
37.
Az idegi szabályozás
38.
A vegetatív működések idegi szabályozása
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39.
Témazáró előkészítése
40.
Témazáró írása
41.
Témazáró értékelése
42.
Az érzékelés, a látás, hallás és az egyensúlyozás
43.
A bőrérzékelés
44.
A bőr betegségei
45.
Az emberi magatartás alapjai
46.
Drogok, kábítószerek, serkentők
47.
A férfi és női szaporító szervrendszer felépítése és működése.
48.
Az ember nemi élete – fogamzásgátlás, terhesség, szülés.
49.
Az embrionális fejlődés szakaszai,
50.
A serdülőkor főbb egészségügyi problémái.
51.
A szabályozás szerepe a z egészséges életműködésben
52.
Az érzékelés mechanizmusai.
53.
Témazáró előkészítése
54.
Témazáró írása
55.
Témazáró értékelése
Tevékenységek
•
Az emberi szervezet egészének és részeinek bemutatása, jellemzése.
•
A szerveződési szintek közötti funkcionális kapcsolatok felismerése, ezek jellemzése.
•
Az ember legfontosabb szöveteinek felismerése, a felépítés és működés közötti
kapcsolat felfedezése.
•
Az élő szervezet energia-átalakító folyamatainak átfogó értelmezése.
•
Egyszerű élettani megfigyelések és vizsgálatok elvégzése.
•
Önálló információgyűjtés az emberi szervezet működéséről, az egészséges életmódról.
•
Az élő szervezetben lejátszódó szabályozási folyamatok elemzése, egyszerű
kísérletekkel bemutatás.
•
Az ember életmódja és egészségi állapota, az egészségi állapot és a környezet minősége
közti kölcsönhatások elemzése.
•
Kiselőadások tartása a szervezetet károsító anyagokról, élvezeti szerekről, a káros
szenvedélyekről.

A magasabb évfolyamra lépés feltételei
 Ismerje a legfontosabb belső szervek elhelyezkedését az emberi testben. Tudja
megnevezni a szervrendszerekhez tartozó szerveket.
 Ismerjék fel az emberi testet felépítő szöveteket.
 Tudja alkalmazni a bőrápolásról tanultakat, ismerje a bőr védelmi funkcióit.
 Ismerje a csontváz legfontosabb csontjait, a leggyakoribb mozgásszervi sérüléseket és
azok megelőzésének módjait. Legyen képes megérteni a csontváz és az izomzat
működését.
 Tudja ismertetni a táplálék útját, ismerje az emésztés egyes helyeit. Tudja melyek a
legfontosabb tápanyagaink, milyen élelmiszerekben fordulnak leginkább elő. A
fogápolás legelemibb szabályaival legyen tisztában.
 Tudja végigvezetni a levegő útját, legyen képes elmondani a hangadás lényegét.
 Legyen képes elemezni a kis –és nagyvérkört, ismerje a vér szerepét az
anyagszállításban, tudja, hogyan lehet megelőzni a leggyakoribb szív-és érrendszeri
megbetegedéseket.
 Ismerje a kiválasztó szervrendszer működését, a leggyakoribb betegségeket és
megelőzésüket.
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Ismerje a szaporító szervrendszer működését, az ivarsejtek termelődésének helyét, tudja
ismertetni a menstruáció folyamatát.
 Legyen képes felsorolni a méhen belüli és méhen kívüli fejlődési szakaszokat rövid
jellemzéssel.
 Ismerje az idegrendszer felépítését, és értse a működésének alapjelenségeit, a
hormonális szabályozás lényegét.
 Tudja összehasonlítani az idegi és a hormonális szabályozás folyamatát. Tudjon példát
mondani rá.
 Értse a szimpatikus és paraszimpatikus hatás lényegét.
 Ismerje fel a szervezetet károsító anyagok romboló hatását az idegrendszerre, Váljon
meggyőződésévé, hogy ezeknek az anyagoknak a fogyasztása csak káros lehet, ezért
kerülni kell.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 8. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
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1.9. Kémia helyi tanterve
Helyi tantervünket az OM kerettanterv adoptálásával készítettük

Célok és feladatok
A kémiatanítás célja az anyag sokféleségének bemutatása az anyagi tulajdonságok és az
anyagok között lejátszódó reakciók szempontjából. Ezek osztályozásával meg kell mutatni,
hogy e sokféleség néhány egyszerűbb elv alapján jól érthető és kezelhető. A természeti
jelenségek iránti érdeklődés megtartását, fokozását szolgálják a kísérletek. A kísérletezés során
a tanulóknak hozzá kell szokniuk az anyagokkal, eszközökkel való figyelmes, pontos
munkához, az anyag- és energiatakarékos módszerekhez.
A jelenségek észlelése, értelmezése módot ad a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére
és segíti, hogy a tanulókban kialakuljon a jelenségek magyarázatának az igénye. Az atomok és
a molekulák mikrovilágának megismerése alapján a tanulóknak értelmezniük kell a szervetlen
és a szerves anyagok tulajdonságait és a kémiai reakciókat. A tanulóknak kezelniük kell tudni a
periódusos rendszer adatait. A molekula és kristálymodellek használatával a részecskék térbeli
viszonyairól kell a tanulóknak tájékozódniuk. A tanulóknak meg kell ismerniük a háztartásban
elterjedten használt vegyszereket, ezek élettani hatását és szakszerű, balesetmentes kezelését.
Ugyanígy tisztában kell lenniük a mérgekkel, kábítószerekkel ezeknek az egyén egészségére és
a társadalomra gyakorolt hatásával. A tanulóknak meg kell ismerniük, és alkalmazniuk kell a
kémiai jelrendszert, és tisztában kell lenniük néhány egyszerű kémiai számítással is. Ezekkel a
számításokkal szemléltethető a matematika természettudományos alkalmazása. A kémia
tanulása során a gyerekek gyakoroljanak többféle kommunikációs formát. A jelenségek
magyarázatának leírásakor, elmondásakor kifejleszthető a kémiai szakkifejezések megfelelő
használata. A felfedezések történetének, neves kémikusok tevékenységének tanításával
kialakítható a kémia kultúrtörténeti szemlélete. A környezeti nevelésben nagyon fontos, hogy a
természetes vizek, levegő, a talaj szennyeződéstől történő
megóvásának fontosságát
megismerjék a tanulók. A jelenségek tárgyalása arra kell, hogy késztesse a tanulókat, hogy
tevékenyen vegyenek részt a saját környezetük védelmében.
A hallássérült tanulók nevelésében a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de
az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok fejlődési
útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének
függvényei. A legalacsonyabb életkortól megfigyelés, tevékeny részvétel útján lehet
hatékonyan eljuttatni a tanulókat a környezet alakításának, óvásának felismeréséhez. Tudatos
pedagógiai segítségre, sok vizuálisan érzékelhető élmény adására van szükség az ismeretek
elsajátításához.
A nyelvi kommunikációjukban és megismerő tevékenységükben akadályozott siket
tanulókat gyakorlati tevékenykedtetéssel juttassa olyan alkalmazható ismeretek birtokába,
melyek konvertálhatók a természeti környezet, a viszonylatok, összefüggések felismeréséhez.
A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai
tényezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális
összefüggésrendszerére. –
. Az autisztikus tanulók a nevelés, fejlesztés tervezése a mért szociális alkalmazkodás,
fejlettségi kor, illetve a mért intelligencia szintje és a kommunikációs színvonal alapján
történik, az egyenetlen képesség- és készségprofil, valamint tanulási képességek miatt
egyénhez igazodó módon és a fejlődés erre alkalmas eszközzel (pl. fejlődési kérdőív) való
folyamatos követésével.
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- Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása.
- Vizuálisan segített kommunikációs rendszer, a speciális környezeten belül és személyek
között: beleértve a gyermek felé irányuló minden kommunikációt.
- A szociális fogyatékossággal összefüggő tanítási nehézség miatt keresni kell az
információ átadására a gyermek szintjének megfelelő és szociális vonatkozásoktól leginkább
független módszereket és médiumokat (pl. írott utasítás, folyamatábra, számítógépes oktatás
stb.).
A módszerek megválasztásakor az életkor, a pszichikai sajátosságok, a beállítódás, az
értelmi képesség, a beszédhiba típusának és súlyosságának, és a korrekció adott szakaszának
figyelembevétele szükséges.
- A fejlesztésben, tanításban és a viselkedésproblémák kezelésében alapvető kognitív
viselkedésterápia módszereinek alkalmazása.
Célja az elsajátított ismeretek bővítése és a változatos aktivitásokban való minél önállóbb
részvétel iskolai, otthoni és egyéb iskolán kívüli környezetben.
. Diszlexia, diszgráfia
Az olvasás-, írászavarok javításának feladata az iskolás korban, hogy kialakítsa a
tanulóban az intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás
készséget, fejlessze kifejező készségét, segítse az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek
megszerzésében.
Diszkalkulia
az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt,
intenzív fejlesztése,
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatok
és tartalmak megvalósítása általában lehetséges.
A nagyothalló tanulók
Valamennyi pedagógiai szakasz kiemelt feladata a beszédhallás folyamatos fejlesztése.
Minden évfolyamon szükséges az egyéni anyanyelvi nevelés biztosítása, melynek célja a
nagyothalló gyermekek szükségleteihez igazított nyelvi korrekció, különös tekintettel a
beszédérthetőség javítására, a nyelvi megnyilvánulások szintjének minél jobb közelítésére a
halló gyermekek kommunikációjához.
Az integrált osztályokban elkerülhetetlen a differenciált oktatás, mivel a sajátos nevelési
igényű tanulók elé különböző célokat tüzünk ki, az ismereteket különböző mélységben és
terjedelemben, a gyermek domináns érzékszervi csatornájára építve tesszük hozzáférhetővé a
számukra. Az egyes tanulókhoz kell igazítani a tanulási folyamat szerkezetét, tempóját,
eszközeit. Figyelembe kell venni a gyermekek terhelhetőségét, fáradékonyságát. Kooperatív
tanulásszervezésével biztosítani kell, hogy minden tanuló lehetőségeihez mérten hatékonyan
részt vegyen a tanulás folyamatában.
Az integráltan nevelt gyerekeket, – akik beszédfogyatékosok, hallássérültek vagy
részképesség zavaraik vannak – eltérően kell oktatni. A tananyag elsajátítása egyénre szabott
ütemezéssel történik. A fejlesztési követelmények csak irányadók, egyéni adottságtól függően,
a megfelelő szakértői bizottság szakvéleményében leírtak alapján követendőek.

Fejlesztési követelmények
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Ismeretszerzés és alkalmazás
A tanulók szerezzenek gyakorlatot a kísérletezéshez szükséges anyagok és eszközök
szakszerű, balesetmentes használatában.
A molekulák térbeli viszonyainak vizsgálatához a tanulóknak meg kell tanulniuk a
modelleket használni. A modellek segítségével értelmezzék a molekula összetételét. A
megfigyeléssel, méréssel, jegyzeteléssel összegyűjtött információkat a tanulók koruknak
megfelelő szinten hasonlítsák össze, csoportosítsák. A tanulóknak el kell sajátítaniuk a
szaknyelv pontos, helyes, szabatos használatát. A diákoknak ismerniük kell az ismereteikhez
kapcsolódó globális és a közvetlen környezetükben megjelenő helyi környezeti problémák
okait, következményeit. Be kell látniuk, hogy saját környezetük állapota az életvitelüktől is
függ. Vegyenek aktívan részt a környezeti problémák megoldásában.
Tájékozottság az anyagról
Az anyag részecsketermészetéről rendelkezzenek a tanulók a koruknak, elvonatkoztatási
készségüknek megfelelő ismeretekkel. Az egészségkárosító anyagok közül legyenek tisztában a
nikotin, az alkohol és a drogok hatásával mind az egyénre, mind a környezetre, a társadalomra.
Tájékozódás a térben
A részecskékről tanult ismeretek alapján alakuljon ki a diákoknak elképzelése az atomon
belüli méretarányokról, a kémiai részecskék és a közvetlenül érzékelhető méretű testek
méretének nagyságrendi eltéréséről.
Tájékozottság a természettudományos megismerésről, a természettudományok fejlődéséről
A tanulók ismerjék a kémiai ismeretekhez kapcsolódó legnevesebb hazai és külföldi
kutatókat.

A tanulók munkájának értékelése
Az értékelés formái: szóbeli, írásbeli, érdemjeggyel
Szóbeli: minden tevékenység után (felelet, órai aktivitás, kísérletezés, modellezés,
kiselőadás, beszámoló otthon elvégzett kísérletről, röpdolgozat, témazáró dolgozat)
A szóbeli értékelés egyénre és csoportra is irányulhat a tevékenység jellegéből adódóan.
Írásbeli értékelés, ha a tevékenység ezt kívánja.
Érdemjeggyel szóbeli feleletet, röpdolgozatot, témazáró dolgozatot, órai munkát
értékelünk. Az érdemjegy megszerzésének egy másik módja a folyamatos órai munka
értékelése kisjegyekkel (plusz pontokkal), és ezek átváltása érdemjegyekké.
Az ellenőrzés formái: szóbeli felelet, frontális „kikérdezés”, írásbeli felelet, témazáró
dolgozat.
Szempontjai: a tényanyag elsajátításának mértéke, annak megállapítása, mit, milyen
szinten sajátított el a tanuló (reproduktív tudás, alkalmazni képes tudás).
Az írásbeli dolgozatoknál a ponthatárok átváltását nem lehet egyértelműen meghatározni.
Nem lehet ugyanazt a mércét alkalmazni akkor, ha pusztán a tényanyagot kérjük számon
(képletek, tulajdonságok), vagy ha az alkalmazóképes tudásra vagyunk kíváncsiak (számításos
feladatok). A témazáró dolgozatoknál általában a következő átváltást alkalmazzuk:
85 – 100 % jeles
70 – 84 %
jó
50 – 69 %
közepes
30 – 49 %
elégséges
0 – 29 %
elégtelen
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A tanulócsoportok a program során megérthetik és elfogadhatják különlegesen fejlődő társuk
viselkedését, kommunikatív kezdeményezéseit. Értékként fogadhatják el az autizmussal
élő gyermekek különleges, szenvedélyes érdeklődését adott témában, s ezt a közösség számára
kiaknázhatják. A program bővülhet kortárs segítők képzésével, amely elősegíti a tolerancia, az
empátia, a segítőkészség, az önzetlenség fejlődését.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 7. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.

Tanórán kívüli tevékenységek
Versenyek
Bekapcsolódunk a tanulmányi versenyekbe (Hevesy György)
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A tankönyv kiválasztásának elvei
Olyan tankönyvet kívánunk használni, amelyhez készült
 munkafüzet,
 az új fogalmak kiemelten jelennek meg benne,
 olvasmányok, érdekességek színesítik,
 a leckék végén összefoglaló, ismétlő kérdések, feladatok vannak,
 a leckék elején utalás van arra, milyen előzetes ismeretekre van szükség az új ismeretek
elsajátításához.
Taneszközök, segédeszközök: az integrált tanulók is ugyanazokkal a taneszközökkel
dolgozhatnak, mint a többiek, de szükség esetén fontos a legoptimálisabb taneszközök
megkeresése. Ha szükséges, más, eltérő taneszközt is be kell szerezni, viszont fontos, hogy
ezeket ismerje meg a többi tanuló is és alkalmanként ők is használják.
Fontosnak tartjuk a tevékenykedő, fölfedező tanulásra építő ismeretszerzést, melyhez
elengedhetetlen, hogy kellő mennyiségű és minőségű eszköz álljon a tanulók rendelkezésére.
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Kémia 7. évfolyam
Heti óraszám 1,5 óra, évi óraszám: 56, 5 óra
Belépő tevékenységformák
A fegyelmezett és anyagtakarékos kísérletezés szabályainak megismerése és gyakorlása. A
vegyi „hulladékok” kezelésére vonatkozó szabályok megismerése és alkalmazása. Ismerkedés a
háztartásban is használt vegyszerek hatásaival, szakszerű kezelésével.
A bemutatott és az önállóan elvégzett kísérletek során előforduló jelenségek, változások
sokféleségének érzékelése. Megfigyelések rögzítése tanári segítséggel írott feljegyzések,
rajzok, táblázatok formájában. A megismert és önállóan alkalmazott mérőeszközök szakszerű
használata. Az elvégzett tanulókísérletek önálló bemutatása. Egyszerű kísérletek önálló
elvégzése szóbeli utasítás vagy tanári bemutatás alapján.
Egyszerű kérdésekre adott válaszok ismertetése élőbeszédben. A tanult jelenségek
értelmezése szóban vagy írásban. A használt modell és a valóság kapcsolatának értelmezése.
A kémia hatékony elsajátítását segítő tanulás-módszertani eljárások megismerése és
gyakorlása.
A tanult fogalmakhoz minél több hétköznapi példa keresése, felsorolása.
Témakörök és tartalmak
Bevezetés a kémiába (11 óra)
Belépő tevékenységformák
A természetismeret tantárgyban tanult kémiai ismeretek felelevenítése, ismétlése (alapvető
fizikai változások, halmazállapotok, a gázok és a folyadékok jellemzői, a levegő, a víz
tisztításának egyszerű módszerei). A vizsgált anyagok lényeges fizikai és kémiai
tulajdonságainak felismerése. Egyszerű számítások végzése az oldatok tömegszázalékos
összetételével kapcsolatban.
Tartalom
Alapvető kísérleti eszközök és eljárások, balesetmentes kísérletezés, vegyi balesetek, az
önvédelem lehetőségei.
Anyagok és tulajdonságok (a természetes anyagok és vegyipari termékek sokfélesége,
tulajdonságaik jellemzésük, csoportosításuk különböző szempontok szerint. Szerves és
szervetlen anyagok. Különbség a fizikai, kémiai tulajdonságok között.)
A keverékek fajtái, szétválasztásuk. A keverékek és a vegyületek elkülönítése.
Oldódás, oldhatóság, tömegszázalékos összetétel.
Új ismeretek feldolgozására 7 óra
Ebből tanulókísérleti 4 óra
Gyakorlásra, összefoglalásra, ismétlésre, ellenőrzésre 4 óra.
A továbbhaladás feltételei
A tanuló tudja a megismert anyagokat összetételük szerint csoportosítani. Jellemezze
röviden a vegyületeket és a keverékeket. Ismerje fel a tanult anyagokat tulajdonságaik
alapján. Tudjon készíteni megadott összetételű oldatokat. Tudjon egyszerű számításos
feladatokat megoldani az oldatok hígításával, töményítésével, keverésével kapcsolatban. Az
elvégzett tanulókísérleteket szóbeli utasítás vagy leírás alapján szakszerűen mutassa be.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 7. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
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Utazás az anyag belsejébe (23 óra)
Belépő tevékenységformák
Az anyag részecsketermészetével kapcsolatos modellkísérlet vagy kísérlet tapasztalatainak
értelmezése, az atom és az atommag méretarányainak érzékeltetése. A megismert ionokat
tartalmazó ionvegyületek képletének megállapítása. Egyszerű molekulák összetételének
megállapítása, szerkezeti képletének lerajzolása, modelljének elkészítése és elemzése. Egyszerű
számítások végzése az anyagok tömegével, anyagmennyiségével és a részecskeszámmal
kapcsolatban. A kémiai jelrendszer használata.
Tartalom
Atom, vegyjel, molekula, képlet. A részecskék sokasága: anyagmennyiség. Avogadroállandó, moláris tömeg. Az atomok és felépítésük: elemi részecskék, töltésük, tömegük,
atommag, proton, neutron, elektronhéjak, méretviszonyok. Tömeg és töltésviszonyok a
részecskékben. Az atomok rendszerezése, a periódusos rendszer, csoport, periódus,
vegyértékelektronok. Rendszám, tömegszám, izotópok. Egyszerű ionok. Az atomok
kapcsolódása. Molekulák, molekulamodellek.
Új ismeretek feldolgozására 14 óra
Ebből modellezésre 1 óra
Gyakorlásra, összefoglalásra, ismétlésre, ellenőrzésre 8 óra
A továbbhaladás feltételei
A tanuló sorolja fel az atomot felépítő elemi részecskéket, tudja, hogy a protonok és az
elektronok száma azonos a semleges atomban. Alkalmazza a periódusos rendszerben való
elhelyezkedés és az atom protonszáma közti összefüggést. Nevezze meg a tanult atomokat,
ionokat, molekulákat és tudja felírni kémiai jelüket. A periódusos rendszer adatainak
felhasználásával tudja megadni az atomok, ionok, molekulák összetételét. Használja a
molekulamodellt a tanult molekulák bemutatására. Tegyen különbséget 1 db és 1 mol részecske
tömege között.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 7. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
Az anyag változásai (22 óra)
Belépő tevékenységformák
A környezetünkben előforduló legismertebb kémiai változások felismerése és értelmezése.
A különböző tűzoltási lehetőségek értelmezése, annak eldöntése, hogy milyen tűzesetben
melyik eljárás alkalmazható. A részecskéket jellemző tulajdonságok között történő
különbségtétel. Adott egyenlet alapján a kémiai egyenlet lényegének és a tömegmegmaradás
törvényének értelmezése.
Tartalom
Halmazállapotok, kristályrács, rácsösszetartó erő. Változások a természetben,
környezetünkben, a háztartásban, a laboratóriumban. Az égés: tűz, tűzgyújtás, gyufa, foszfor, az
égés feltételei, veszélyhelyzetek, a túlélés feltételei. Belső energia, exoterm reakció, egyesülés,
oxidáció. A kémiai egyenlet, a tömegmegmaradás törvénye. Bomlás, endoterm reakció.
Redukció, redoxireakciók. Kémiai változások vizes oldatokban. Sav-bázis reakció: sav, bázis,
semleges, savas, lúgos kémhatás, indikátor, közömbösítés, só.
Új ismeretek feldolgozására 15 óra
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Ebből tanulókísérleti 4 óra
Gyakorlásra, összefoglalásra, ismétlésre, ellenőrzésre 7 óra
A továbbhaladás feltételei
Tudja, hogy a megismert változásoknak mi a szerepe a mindennapi életben, ismerje helyes
alkalmazásukat, környezet és egészségkárosító hatásukat. Ismerje az égés folyamatának
lényegét, mindennapi jelentőségét, feltételeit, veszélyeit, a helyes magatartásformát tűz esetén.
Ismerje a kémiai változás jellemzőit és e jellemzők alapján tudja megkülönböztetni más anyagi
változásoktól. Értse meg és alkalmazza az egyenletírás elemi lépéseit. A megismert kémiai
változásokat tudja besorolni reakciótípusokba. Tudja ábrázolni az exoterm és endoterm reakció
energiadiagramját. Ismerje az oxidáció és redukció fogalmát, mint oxigénfelvételt és
oxigénleadást. Tudjon példát mondani oxidáló és redukáló szerre. Tudja, hogy a közömbösítés
során víz képződik.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 7. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.

Kémia 8. évfolyam
Heti óraszám 1,5 óra, évi óraszám: 55, 5 óra
Belépő tevékenységformák
A lényeges és a lényegtelen tapasztalatok megkülönböztetése. Megfigyelések rögzítése
önállóan, írott feljegyzések, rajzok, táblázatok formájában. Kísérletek elvégzése folyamatábra
vagy leírás alapján, a kísérletek értelmezése.
Ismeretek kifejtése folyamatos élőbeszédben vagy írott szöveg alkotása a kémiai
szakkifejezések pontos használatával. Folyamatábrák, grafikonok, táblázatok, tablók készítése.
Összegyűjtött információk csoportosítása, válogatása, rendszerezése, szerkesztése.
Az elsajátított tanulás-módszertani eljárások alkalmazása.
A kémiai anyagok környezetre gyakorolt hatásának és gyakorlati hasznosságának
megismerése. A környezet terhelését csökkentő lehetőségek említése a mindennapi életből.
Témakörök és tartalmak
Nemfémek és vegyületeik (23 óra)
Belépő tevékenységformák
A 7. évfolyamban elsajátított ismeretek, tevékenységek képességek gyakorlása, rögzítése. A
fontosabb összetett ionokat is tartalmazó ionvegyületek képletének megszerkesztése. A tanult
vagy a kísérletek során megfigyelt reakciók egyenleteinek megszerkesztése egyszerűbb
esetekben. Egyszerű kémiai számítások elvégzése kémiai egyenlet alapján.
Tartalom
Ismétlés: az anyagok tulajdonságai és változásai. Nemesgázok: tulajdonságaik,
felhasználásuk. A hidrogén, előállítása, égése, durranógáz-reakció. A halogének, a klór. A klór
reakciója vízzel, fémekkel. A hypo színtelenítő, fertőtlenítő hatása. A hidrogén-klorid, a sósav.
A hidrogén-klorid vízoldékonysága, a sósav reakciója fémekkel, bázisokkal. Az oxigén és az
ózon. A víz. Természetes vizek, a vizek minőségének jellemzői: kémhatás, nitrátion tartalom,
szerves szennyeződések. Vízszennyezés, szennyvizek. A kén, halmazállapot változásai,
reakciója oxigénnel. A kén-dioxid, további oxidációja, reakciója vízzel, a savas eső, a szmog. A
kénsav, reakciója vízzel, bázisokkal, fémekkel, szerves anyagokkal. A nitrogén, reakciója
hidrogénnel, oxigénnel, a nitrogén-monoxid és a nitrogén-dioxid, a szmog. Az ammónia,
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reakciója vízzel, savakkal, a műtrágyák. A salétromsav, reakciója vízzel, bázisokkal, fémekkel,
oxidáló hatása (választóvíz, királyvíz).
Új ismeretek feldolgozására 14 óra
Ebből tanulókísérleti 3 óra
Gyakorlásra, ismétlésre, összefoglalásra, ellenőrzésre 9 óra
A továbbhaladás feltételei
Sorolja fel a természetes vizek összetevőit. Sorolja fel a levegő és a természetes vizek
szennyezéseit. Sorolja be a megismert anyagokat a megfelelő anyagcsoportokba. Tudja, hogy a
megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepe a mindennapi életben, ismerje helyes
alkalmazásukat, környezet és egészségkárosító hatásukat. Érzékszervvel megfigyelhető
tulajdonságaik alapján azonosítsa a köznapi életben is fontos szervetlen anyagokat. Használati
utasítás alapján szakszerűen dolgozzon a háztartási vegyszerekkel, a mindennapi életben
használt oldatokkal. Ismerje fel az egészségét, a környezet épségét veszélyeztető jelenségeket,
problémákat saját környezetében.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 8. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
A szervetlen és a szerves kémia határán (13 óra)
Belépő tevékenységformák
A megújuló és a nem megújuló energiaforrások közötti különbségek ismerete, az egyes
energiaforrások előnyeinek és hátrányainak kifejtése, a környezetvédelem és az
energiatakarékosság szempontjai. A túlzott műanyaghasználat veszélyeinek felismerése. A
háztartási veszélyes hulladékok felismerése és biztonságos kezelése. Információk gyűjtése a
hulladékok újrahasznosításáról. Tápanyagaink főbb alkotóelemeinek ismerete.
A szén és a szilícium szerepe az élő és az élettelen természetben.
Tartalmak
A szén, természetes és mesterséges szenek. Tűzifa, kőolaj, földgáz. A szén reakciója
oxigénnel, szerves vegyületek reakciója oxigénnel, energiagazdálkodás. Megújuló
energiaforrások, energiatakarékosság. A szén oxidjai, a szén-monoxid, szén-dioxid,
üvegházhatás. A szén-monoxid képződése és égése. A szén-dioxid reakciója vízzel, kimutatása.
Csomagolóanyagok, műanyagok, hulladék, szelektív hulladékkezelés, újrahasznosítás, a
hulladékégetés és veszélyei. Az emberi szervezet építőanyagai és energiahordozói: zsírok,
szénhidrátok, fehérjék. A szilícium, az elektronika anyaga. A szilikátok, a homok és az üveg.
Új ismeretek feldolgozására 9 óra
Ebből tanulókísérleti 2 óra
Gyakorlásra, ismétlésre, összefoglalásra, ellenőrzésre 4 óra
A továbbhaladás feltételei
A diák tudjon különbséget tenni megújuló és nem megújuló energiaforrás között. Ismerje a
szén oxidjait, azonos és eltérő tulajdonságait, hatásuk különbözőségét az élő szervezetekre.
Tudja, mi a jelentősége a levegőben lévő szén-dioxidnak. Legyen véleménye arról, milyen
következményei lehetnek a levegőben lévő szén-dioxid mennyiségi növekedésének. A gyűjtött
információk alapján tudjon beszélni a „hulladék-kérdésről”. Tudja, mi a jelentősége a szénnek
és a szilíciumnak.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 8. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.

Fémek és vegyületeik (20 óra)
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Belépő tevékenységformák
A fémes elemek megkülönböztetése a rájuk jellemző tulajdonságok alapján. A vízlágyítás
szükségességének és lehetőségeinek ismerete. A mindennapi életben gyakran használt fémek
tulajdonságainak ismerete. A vas és az alumínium levegővel szembeni eltérő viselkedésének
vizsgálata. Példák gyűjtése a korrózióra, korrózióvédelmi eljárásokra. A fémek hasonló és
eltérő reakcióinak vizsgálata. Az elvégzett vagy bemutatott változások jelölése egyenlettel
egyszerűbb esetekben.
Tartalmak
A fémek jellemzői. A nátrium és a kálium, reakciójuk vízzel, halogénekkel. A nátriumhidroxid, a nátrium-klorid, a nátrium-karbonát. A kalcium és a magnézium, reakciójuk
oxigénnel, vízzel, savakkal, szerepük az élő szervezetekben. Az építkezés anyagai: a kalciumoxid, kalcium-hidroxid, kalcium-karbonát, gipsz. A természetes vizek keménysége, vízkő,
vízlágyítás. Az alumínium, az alumínium-oxidok, az agyag, a bauxit. Az alumínium reakciója
oxigénnel, termitreakció, az alumínium „korróziója”. A vas, reakciója oxigénnel, klórral,
savakkal. A vas-oxid, vasgyártás, acél. A korrózió, korróziós jelenségek a mindennapi éltből, a
korrózióvédelem. Nemesfémek: arany, ezüst, réz. Nemesfémek reakciója nemfémekkel,
savakkal, jelentőségük Vegyületeik, az ezüst halogenidek, a réz-szulfát (kristályvíz). Egyéb
fontos fémek: ón, ólom, cink, a cink reakciója savakkal.
Új ismeretek feldolgozására 14 óra
Ebből tanulókísérleti 3 óra
Gyakorlásra, ismétlésre, összefoglalásra, ellenőrzésre 6 óra
A továbbhaladás feltételei
A diák ismerje a fémek megkülönböztető tulajdonságait. Ismerje fel a tanult fémeket
tulajdonságaik, felhasználásuk alapján. Tudja jelölni a fémek reakcióit. Tudja, mi a szerepük a
fémeknek és a vegyületeiknek az élő szervezetben. Értse a kapcsolatot a fémek felületi
tulajdonságai és a korrózió között. Tudjon példákat mondani a korrózióvédelemre.
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1.10. Földrajz helyi tanterve
A tanterv, A NAT Ember a természetben műveltségterület egy részét, illetve Földünk –
környezetünk műveltségterület, 7-8. évfolyamok követelményeit dolgozza fel. A teljes lefedést
a bevezetőben jelzettek szerint több tantárgy biztosítja. A 7.-8. évfolyam ismeretanyaga a
természetismeret tantárgy földrajzi ismeretanyagára épül.
A tanterv célrendszere a NAT követelményeit figyelembe véve készült. A távoli táj felől
közelít a hazai táj felé. Vizsgálódásának alapját a kontinensek, a tájak és az országok adják. A
tanterv praktikus ismereteket kíván nyújtani a tanulóknak a világban való eligazodáshoz.
Nagymértékben támaszkodik a tanulók tapasztalatszerzésére. A hangsúlyt a kreatív tanulói és
tanári munkára, a taneszközökön kívüli egyéb információhordozók használatára helyezi. A
tantárgy a témaköröket altémákra bontva fogalmazza meg a témakörök tartalmát. Az ajánlott
tevékenységek a NAT szellemiségének megfelelően a képesség és készségfejlesztést, a
gondolkodásmód kialakítását segítik.
A tantárgy óraszáma: 110
Ennek felosztása:
Évfolyam
Tantárgy
Földrajz

7.
Heti
1,5

Évi
55

8.
Heti Évi
1,5 55

Összesen
110

Célok és feladatok
A földrajz megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és
társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival. Elősegíti, hogy reális kép alakuljon ki
bennük nemzeti értékeinkről, a magyarság világban elfoglalt helyéről, hazánk kedvező és
kedvezőtlen természeti, társadalmi- gazdasági adottságairól, jellemző társadalmi- gazdasági
folyamatairól, valamint európai integrációjáról.
Megismerteti a gyakorlatban a szűkebb és 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. Tananyagát oknyomozó és
problémára koncentráló módon dolgozza fel. A tantárgy tartalmainak feldolgozása során
fejlődik a tanulók földrajzi – környezeti gondolkodása, helyi, regionális és globális szemlélete.
Minden jelenséget és folyamatot változásában, fejlődésében mutat be, megláttatva azok
okait és lehetséges következményeit is. Így folyamatosan kialakulhat a tanulók környezetért
felelős magatartása.
Megértik, hogy a természet egységes egész, a Föld egységes, de állandóan változó
rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él, és ez megköveteli az
erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást.
A globalizálódó gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok értékelésével lehetővé
válik, hogy a tanulók megismerjék az emberiség egész bolygónkra kiterjedő természetátalakító
tevékenységét, világméretű természeti és társadalmi problémáit.
Az elsajátított ismeretek birtokában érthetővé válnak azok az új kihívások, amelyek a 21.
század elején átszabják a hagyományos gazdaság kereteit. A jövőben az emberiségnek sokféle
kihívással kell szembenéznie, amelyek alapvetően földrajzi problémákból indulnak ki. A
földrajz tantárgy feladata, hogy az ismeretek átadásával és a világban való eligazodáshoz
szükséges képességek kialakításával felkészítse a tanulókat ezen problémák kezelésére.
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A tantárgy oktatásának célja, hogy ráébressze a tanulókat a földrajzi ismeretek fontos
szerepére napjaink környezeti jelenségeinek, folyamatainak megértésében, kifejlessze bennük
az aktív részvétel készségét közösségük, lakóhelyűk, országuk, régiójuk és a világ
problémáinak megoldásában. A tantárgy a hazai és az európai természeti, társadalmi, kulturális
és tudományos értékek megismertetésén keresztül járuljon hozzá a hazához való kötődés, a
reális alapokon nyugvó nemzet és Európa – tudat kialakításához.
Tananyaga komplex és több szempontból is szemléletformáló, hiszen a földrajzi –
környezeti jelenségeket, folyamatokat részben a természettudományok, részben a
társadalomtudományok, részben az egyéb környezettudományok szempontjai szerint vizsgálja.
Ezt a szemléletformáló szerepét – az életkori sajátosságoknak megfelelően a 7 – 8. Évfolyamon
a regionális földrajzi ismeretanyag feldolgozásán keresztül valósítja meg.
A hallássérült tanulók nevelésében a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de
az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok fejlődési
útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének
függvényei. A legalacsonyabb életkortól megfigyelés, tevékeny részvétel útján lehet
hatékonyan eljuttatni a tanulókat a környezet alakításának, óvásának felismeréséhez. Tudatos
pedagógiai segítségre, sok vizuálisan érzékelhető élmény adására van szükség az ismeretek
elsajátításához.
A nyelvi kommunikációjukban és megismerő tevékenységükben akadályozott siket
tanulókat gyakorlati tevékenykedtetéssel juttassa olyan alkalmazható ismeretek birtokába,
melyek konvertálhatók a természeti környezet, a viszonylatok, összefüggések felismeréséhez.
A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai
tényezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális
összefüggésrendszerére.
. Az autisztikus tanulók: a nevelés, fejlesztés tervezése a mért szociális alkalmazkodás,
fejlettségi kor, illetve a mért intelligencia szintje és a kommunikációs színvonal alapján
történik, az egyenetlen képesség- és készségprofil, valamint tanulási képességek miatt
egyénhez igazodó módon és a fejlődés erre alkalmas eszközzel (pl. fejlődési kérdőív) való
folyamatos követésével.
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanulók - Diszlexia, diszgráfia
Az olvasás-, írászavarok javításának feladata az iskolás korban, hogy kialakítsa a
tanulóban az intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás
készséget, fejlessze kifejező készségét, segítse az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek
megszerzésében.
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanulók - Diszkalkulia
Az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt,
intenzív fejlesztése,
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatok
és tartalmak megvalósítása általában lehetséges.
A nagyothalló tanulók
Valamennyi pedagógiai szakasz kiemelt feladata a beszédhallás folyamatos fejlesztése.
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Minden évfolyamon szükséges az egyéni anyanyelvi nevelés biztosítása, melynek célja a
nagyothalló gyermekek szükségleteihez igazított nyelvi korrekció, különös tekintettel a
beszédérthetőség javítására, a nyelvi megnyilvánulások szintjének minél jobb közelítésére a
halló gyermekek kommunikációjához.
Az integrált osztályokban elkerülhetetlen a differenciált oktatás, mivel a sajátos nevelési
igényű tanulók elé különböző célokat tüzünk ki, az ismereteket különböző mélységben és
terjedelemben, a gyermek domináns érzékszervi csatornájára építve tesszük hozzáférhetővé a
számukra. Az egyes tanulókhoz kell igazítani a tanulási folyamat szerkezetét, tempóját,
eszközeit. Figyelembe kell venni a gyermekek terhelhetőségét, fáradékonyságát.

Kiemelt közös követelmények
A műveltségi területek közös követelményei közül kiemelten fontosnak tartjuk a
következőket:
1. Hon- és népismeret
Minden tanuló ismerje meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait,
nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Ismerjék meg a kiemelkedő magyar államférfiak,
tudósok, feltalálók, földrajzi felfedezők, nagy utazók tevékenységét, munkásságát. Legyenek
jól tájékozottak a haza földrajzában és mindennapi életében. Sajátítsák el azokat az ismereteket,
gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a
szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz
vezetnek. Ismerjék a városi és a falusi élet hagyományait, jellegzetességeit.
A tanulók legyenek nyitottak a hazánkban és szomszédságunkban élő más népek,
népcsoportok értékeinek és eredményeinek megismerésére, megbecsülésére.
A hon- és népismeret segítse elő harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és
társadalmi környezettel. Alapozza meg a nemzettudatot, mélyítse el a nemzeti önismeretet, a
hazaszeretet, ösztönözzön a szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási
emlékeinek, hagyományainak feltárására, ápolására. Késztessen az ezekért végzett egyéni és
közösségi tevékenységre. (Pl. szakkörök, kirándulások, vetélkedők, kutatómunka, utazás,
médiahasználat, kommunikálás, stb.).
2. Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz
Alakuljon ki a tanulókban pozitív viszony a közös európai értékekhez. Becsüljék meg az
európai fejlődés során létrehozott eredményeket, köztük Magyarország szerepét,
hozzájárulásait. Legyenek érdeklődők, nyitottak az európai kultúra, életmód, szokások,
hagyományok iránt, különös tekintettel a hazánkat környező országokra, népekre. Ismerjék meg
az európai egység erősödésének jelentőségét, ellentmondásait, szerepét a tagországoknak és
lakosainak életében.
A tanulók ismerjék az egyetemes emberi kultúra legjellemzőbb, legnagyobb hatású
eredményét. Legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák,
vallások, a másság iránt, becsüljék meg ezeket. Szerezzenek információkat az emberiség közös
(globális) – főleg Magyarországot közelebbről érintő – problémáiról, az ezek kezelése
érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről. Legyenek érzékenyek a problémák
lényege, okai, összefüggéseinek és megoldási lehetőségeinek keresése, feltárása iránt. Az
iskolák és a tanulók törekedjenek arra, hogy valamilyen módon közvetlenül is részt vállaljanak
a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. (Pl. testvériskolai kapcsolat, táborozás, kirándulás,
tanulmányút pedagógusoknak és diákoknak, ösztöndíj, versenyek, levelezés külföldi diákokkal,
internetes kapcsolat stb.).
3. Környezeti nevelés
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A környezeti nevelés átfogó célja elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának,
életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a
környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet
fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát.
A tanulók váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt. Legyenek képesek a környezet
sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére, a
környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és jogaik gyakorlására,
alakuljon ki bennük bátorító, vonzó jövőkép, amely elősegíti a környezeti harmónia
létrejöttéhez szükséges életvitel, szokások kialakulását és környezet iránti pozitív érzelmi
viszonyulások megerősödését. Alakuljon ki bennük a környezet ismeretén és személyes
felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás és globális gondolkodás egyéni és közösségi
szint egyaránt, s legyen ez a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv.
A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat,
amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét
hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti
következményeit. A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe,
gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk
megelőzésére törekvés váljon meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az
együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. (Pl. tisztasági
akciók, illegális szemétlerakók felkutatása, vízszennyezettségi vizsgálat, csapadékvíz
savasságának mérése, meteorológiai megfigyelések: napsugárzás, szél, hőmérséklet, csapadék,
együttműködés környezetvédő szervekkel, stb.).

Fejlesztési követelmények
A tananyag feldolgozása során el kell érni, hogy a tanulók felismerjék a földi
képződményeket, az alapvető természeti és társadalmi jelenségeket, folyamatokat és
összefüggéseket, Észre vegyék a természetföldrajzi és a regionális társadalmi-gazdasági
folyamatok egymásutániságát és időbeli fejlődését. Értelmezzék, hogy a természeti környezet
miként befolyásolja az egyes országok társadalmi-gazdasági életét, és ismerjék fel a természeti
környezet változásainak társadalmi hatásait.
A tanulók ismerjék fel a kontinensek, a tipikus tájak, az országok regionális sajátosságait,
a közöttük lévő hasonlóságokat és különbségeket, kapcsolataik rendszerét. Ismerjék meg a
gazdasági élet jelenségeinek kölcsönhatásait. Értsék meg, hogy a társadalmi-gazdasági élet
eseményei hogyan hatnak az egyes országok fejlődésére.
Ismerjék meg példákon keresztül, hogy a népek természeti és gazdasági körülményei,
hagyományai hogyan határozzák meg gondolkodásmódjukat, gazdasági helyzetüket,
világszemléletüket. Tudják, hogy az emberek különböznek egymástól, de emberi mivoltában
mindenki egyenrangú.
Annak érdekében, hogy a tanulókban kialakuljon a hazai tájhoz, természeti és társadalmi
értékeinkhez való kötődés, meg kell ismerniük természeti és társadalmi értékeinket, valamint a
természeti tényezők hatásait és földrajzi összefüggéseit a Kárpát-medence népeinek
elhelyezkedésében, hagyományaiban, településeiben és gazdasági életében.
A tantárgynak azt is el kell érnie, hogy a tanulók összefüggéseikben ismerjék a
környezetet veszélyeztető folyamatokat, azok forrásait, megelőzésük és megszüntetésük
lehetséges módjait, és megértsék, hogy a környezet károsodása nem ismer országhatárokat, a
károk megakadályozása érdekében nemzetközi összefogásra, együttműködésre van szükség.
A földrajztanítás során el kell érni, hogy a tanulók az alapozó képzés befejezésekor legyenek
képesek önállóan a szemléleti, tanári irányítással az okfejtő térképolvasásra különböző tartalmú
és méretarányú földrajzi térképeken. Ismerjék a földrajzi térben való eligazodáshoz
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nélkülözhetetlen topográfiai fogalmakat. Legyenek helyes képzeteik a környezet elemeinek
méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok nagyságrendjéről. Alakuljon ki a megfelelő
földrajzi-környezeti információhordozók kiválasztására és azok tartalmának felhasználására
való képesség, igazodjanak el ezek gyűjteményeiben (pl. könyvtári és múzeumi anyagokban) is
tanári segítséggel.
A tanulók legyenek képesek pontos megfigyelésekre, tudjanak vizsgálódni a föld- és
környezettudományok megfelelő szempontjai szerint kezdetben tanári irányítással, majd egyre
önállóbban. Megfigyeléseiket, ismereteiket helyesen, kifejezően tudják elmondani, írásban és
rajzban rögzíteni, egyszerű térképeken ábrázolni. Használják a szakkifejezéseket életkori
sajátosságaiknak megfelelően. Tudják elemezni és értékelni tapasztalataikat, megfigyeléseik és
vizsgálataik alapján alkossanak véleményt. Legyenek képesek a környezetben történő
események, helyzetek bemutatása mellett azok reális értékelésére és indoklására.
Az integrált osztályokban elkerülhetetlen a differenciált oktatás, mivel a sajátos nevelési
igényű tanulók elé különböző célokat tüzünk ki, az ismereteket különböző mélységben és
terjedelemben, a gyermek domináns érzékszervi csatornájára építve tesszük hozzáférhetővé a
számukra.

Értékelés
Az értékelés a tanulók tényismeretére és képességeik szintjére terjedjen ki a résztémák
lezárásakor, és havonta legalább egy alkalommal érdemjeggyel történjen. Alapját a tanulói
tevékenységek és egyéni ellenőrzések adják. Az értékelés az ellenőrzéshez szorosan
kapcsolódik. Az értékelés terjedjen ki az oktatási folyamat egészére. Legyen sokoldalú,
objektív és mindig motiváljon. Követeljük meg a tanulóktól az ismeretek alkalmazását. A
témák lezárásakor (feladatlapos ellenőrzés) célszerű külön értékelni a tanulók tényismereti
tudását, földrajzi gondolkodását és tudásának gyakorlati alkalmazási szintjét. A szóbeli,
írásbeli, gyakorlati, és rajzos ellenőrzést, illetve az egyéni és kollektív ellenőrzést a tanulók
életkori sajátosságainak és tudásszintjének megfelelően kell alkalmazni. Mindenkor
érvényesüljön a megerősítés és a hibákra való figyelemfelhívás funkciója. A 7 – 8 évfolyamon
a tanulók életkorából adódóan elvárhatjuk az összefüggő szóbeli feleleteket, amelyeket
fokozatosan alkalmazzunk.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv adott
évfolyamra tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
A tanulók értékelésének főbb szempontjai:
 önálló megfigyelési, kísérletezési, feldolgozási képességük szintjei
 eszközhasználatuk szintje
 tényismeretük és annak kifejezési képessége
 problémafelismerő, feladatmegértő és feladatmegoldó képességük szintje
 ismeretek alkalmazásának szintje
 összehasonlító és rendszerező képességük szintje
 kommunikációs és társadalmi képességeik szintje
 környezethez való viszonyuk, cselekvőképességük
Az értékelés valamennyi szempontjánál azt az alapelvet kell szem előtt tartani, hogy az
adott tanuló hogyan fejlődött önmagához, előző teljesítményéhez képest. Az értékelés alapja a
kerettanterv fejlesztési követelménye, ami a magasabb évfolyamba lépés feltétele.

Az értékelés – ellenőrzés formái feltétele:
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frontális kérdésekre adandó rövid, szakmailag pontos válaszok
egy -egy téma összefüggő, szabatos kifejtése 10 -20 mondatban
fogalommagyarázat (definíció és példa)
topográfiai felelet (név, hely, jellemzők)
szóbeli felelet értékelése, kiegészítése
ábra, kép, földrajzi tartalmának elemzése, leírása
kiselőadás tartása önálló búvárkodás alapján (könyv és lexikonhasználat)
szóbeli magyarázat fűzése videofilm képanyagához
tematikus térképek összehasonlító elemzése
grafikonok, diagramok készítése és értékelése
rajzos feladatmegoldás tábla, vagy írásvetítő alkalmazásával
kontúr és munkatérképek kitöltése (név, hely, információ hozzárendelése.)

Magasabb évfolyamba lépés feltételei
A tanulóknak a 8. évfolyam végére alapvető jártasságot és készséget kell szerezniük a
földrajz tantárgyból.
A 8. évfolyam végére teljesítendő követelmények
 az általános fogalmak jellemző tartalmi jegyeinek ismerete, valamint képesség
arra, hogy felismerjék azokat a valóságban, vagy képeken, ábrákon, térképen
 képesség a természetföldrajzi környezetben való tájékozódásra, a természeti és
társadalmi-gazdasági jellemzők közötti kapcsolat felismerésére
 készség a földi képződmények, jelenségek, folyamatok önálló vizsgálatában,
elemzésében és értékelésében
 készség a szakkifejezések használata, adatértelmezés és feldolgozás kérdésében,
problémák felismerése és megoldása, általános törvényszerűségek felismerése
terén
 képesség abban, hogy felismerjék és megmutassák a topográfiai fogalmakat
különféle térképen, bejelöljék körvonalas térképbe, megfogalmazzák tényleges és
viszonylagos földrajzi fekvésüket
Elérendő cél: a térkép jelkulcsának készség szinten való, komplex logikus alkalmazása /ok –
okozati összefüggések felismerése/ legyenek képesek bármely térképről tartalomszerűen
olvasni.
A tevékenységek egymásra épülése a földrajzi tartalmak tanításában
7. – 8. évfolyam
önálló vizsgálódás, mérés
önálló gyűjtés, adatgyűjtés
ábrázolás (diagram, keresztmetszet)
önálló ismeretszerzés (információhordozók segítségével)
elemzés (adatok, ábrák, képek)
szemléleti és logikai térképolvasás
beszámoló készítés
irányított kiselőadás
beszélgetés, vita
szituációs játék (a természet és a társadalmi élet kapcsolata)
Magasabb évfolyamra lépés feltételei képességek szerint
Ismeretszerzési és ismeretfeldolgozási képesség:
A tanuló:
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Legyen képes a tankönyv szövegében a legfontosabb gondolatokat értelmezni.
Tudja a tankönyvi táblázatokat, diagramokat, ábrákat értelmezni.
Ismerje, s néhány mondatban tudja bemutatni földrészenként a kiemelt országokat
természeti, társadalmi és gazdasági szempontból
Kifejezőképességek:
A tanuló
 Legyen képes ismertetni a tankönyvi anyagegységet tömören szóban vagy írásban.
 Tudjon anyagot gyűjteni adott témához különböző információhordozók
segítségével.
Tájékozódás időben:
A tanuló:
 Ismerje a földtörténeti korokat, és hatásait érzékeltesse a Föld állandó változásában.
 Ismerje, az egyes tájak, országok, földrészek természeti és társadalmi
összefüggéseit.
 Tudjon példákat említeni az országok társadalmi-gazdasági fejlődésére, az eltérések
időbeli okaira.
Tájékozódás a térben:
A tanuló:
 Tudjon tanári segítséggel egyszerű földrajzi térképvázlatot készíteni.
 A kerettantervben felsorolt topográfiai fogalmak 30%-ához tudjon jellemző
ismeretet kapcsolni.
 Legyen képes megmutatni földrajzi atlaszában, illetve falitérképen a tantervben
felsorolt földrajzi nevek (topográfia) 30%-át.

Alkalmazható
tankönyvek,
kiválasztásának elvei

tanulmányi

segédletek

és

taneszközök

A tanítás – tanulás folyamatának egyik fontos eszköze a tankönyv. A tananyag
elsajátításának alapja azonban a tanterv és nem a tankönyv. Így a pedagógus felelőssége, az
hogy a tantervben rögzített fejlesztési követelményeket, minimális teljesítményeket elérhetővé
tegye a tanulók számára. Ezért olyan tankönyvet célszerű választani, amelynek tartalma lefedi a
tantervben foglalt tananyagtartalmakat. Ha a választott tankönyvben nem áll rendelkezésre
ehhez szükséges tananyag, akkor ezt a tanárnak kell pótolnia. A tankönyvek mellett
taneszközre, tanulmányi segédletre is szükség van.
A tankönyvek és egyéb taneszközök választásában az alábbi szempontsor segít:
 Lefedi-e a tankönyv tartalma a tantervben foglalt tananyagtartalmakat?
 Tartalmilag, formailag korszerű-e a tankönyv, tartalmazza-e a legfrissebb földrajzi
ismereteket?
 A gyerekek számára érthető nyelven fogalmaz-e? Megfelel-e a tanulók életkori
sajátosságának?
 Milyen a használhatósága? (témák felépítése egységes szemléletű, lehetővé teszi a
differenciálást, táblázatai, ábrái, diagramjai az elemzést.
 Praktikus méret, jó kötés, tartósság.
 Esztétikai szempontok: igényes szerkesztés, grafika és képanyag, nyomdai kivitel.
 Árfekvés.
Taneszközök, segédeszközök: az integrált tanulók is ugyanazokkal a taneszközökkel
dolgozhatnak, mint a többiek, de szükség esetén fontos a legoptimálisabb taneszközök
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megkeresése. Ha szükséges, más, eltérő taneszközt is be kell szerezni, viszont fontos, hogy
ezeket ismerje meg a többi tanuló is és alkalmanként ők is használják.
Fontosnak tartjuk a tevékenykedő, fölfedező tanulásra építő ismeretszerzést, melyhez
elengedhetetlen, hogy kellő mennyiségű és minőségű eszköz álljon a tanulók rendelkezésére.
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Földrajz 7. évfolyam
Óraterv és a tananyag tartalma:
Témakör
Tájékozódás a földtörténeti időben
Európán kívüli kontinensek tipikus tájainak és néhány
Kiemelt országának természet- és társadalomföldrajza
Európa országainak természet- és társadalomföldrajza
Összesen:

Óra
3
33
19
55

Tanulói és tanítást – tanulást segítő taneszközök
A legfontosabb tanulási munkaeszközök: a tankönyv, az atlasz és a munkafüzet. Jelenleg
több tankönyv áll rendelkezésünkre, amiből választhatunk. A tankönyvválasztás fő kritériuma a
tantervi lefedettség. Földrajz órán rendszeresen használjuk még: a földgömböket (tanári és
tanulói) a falitérképeket.
Felhasználható tankönyvek:
Tájékozódás a földtörténeti időben
Altémák címei
1. A földtörténeti időszámítás (egységei és nagyságrendje
2. A föld arculatának változásai (események időben és térben
3. Az élővilág fejlődésének bizonyítékai: az ősmaradványok
Tevékenységek
 Tájékozódás a földtörténeti időoszlopon
 Földtörténeti időszalag készítése, összehasonlítva a történelmi időszalaggal
 Tanulói beszámolók a földtörténeti korok egyes eseményeiről (könyv vagy filmélmény
felhasználásával)
 A témákhoz kapcsolódó tablók készítése
Ismeretek
 Földtörténeti időszámítás: idő, időszak, kor
 Idő, ősidő, előidő, óidő, középidő, újidő
 Időszak: kambrium, ordovicium, szilur, devon, karbon, perm, triász, jura, kréta,
harmadidőszak, negyedidőszak
 Kor: paleocén, eocén, oligocén, miocén, pliocén, Pleisztocén (Jégkor), holocén, (jelenkor)
– az ember fejlődése
 Kaledóniai – hegységrendszer, Variszkuszi – hegységrendszer
 Őskontinens – Pangea, Ősóceán – Panthalassza, Földközi- tenger – Tethys
 Ősmaradványok, kövületek, Őshüllők, dinoszauruszok, Ősmadár, Nyitvatermők,
zárvatermők Emlősök, első emberfélék
Európán kívüli kontinensek tipikus tájainak és néhány kiemelt országának természet-és
társadalomföldrajza
Altémák
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1. Afrika, Ausztrália, Óceánia és
Sarkvidékek
2. Amerika
3. Ázsia
Összesen:

11
11
11
33 óra

Afrika, Ausztrália, Óceánia és Sarkvidékek
Altémák címei
1. Afrika természetföldrajza
2. Afrika természeti képe
3. Afrika népessége és település földrajza
4. Afrika gazdasága
5. Afrika legfejlettebb országa: Dél- afrikai Köztársaság
6. Ausztrália természeti képe, társadalmi – gazdasági jellemzői.
7. Óceánia
8. Sarkvidékek
9. Témazáró előkészítése
10. Ellenőrzés, témazárás
11. Témazáró értékelése
Tevékenységek
A különböző tartalmú földrajzi térképeken közölt információk felhasználása a kontinensek,
illetve egyes országok természetföldrajzi és társadalmi – gazdasági megismeréséhez.
Körvonalas (kontúrtérképes) feladatok irányított megoldása.
Szemelvények gyűjtése a természeti környezetet veszélyeztető folyamatokról (pl. a trópusi
esőerdők kiirtásáról, a talajerózióról, a savas esőről).
Példák gyűjtése a környezetszennyezésre, egyéb környezetkárosításra, a környezeti problémák
megelőzésére és megoldására, természeti és civilizációs katasztrófákra, azok tapasztalataira. A
témához kapcsolódó tablók készítése.
Gyűjtőmunka könyvek segítségével a nagy földrajzi felfedezésekről és ezeknek a társadalmi–
gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásairól
Információk gyűjtése különböző jellegű (elsődleges és másodlagos) információhordozókból az
egyes népek életéről, szokásairól, kultúrájáról és hagyományairól.
A kontinensek felszínét, éghajlatát, növényzetét talaját és gazdaságának jellemzőit bemutató
képek és ábrák – kiemelten keresztmetszetek elemzése, jellemző elemek közötti összefüggések
bemutatása. Tájékozódás légi fotókon és űrfelvételeken tanári irányítással.
Tényleges adatok, statisztikai adatsorok és különböző típusú diagramok összehasonlító
elemzése. Egyszerű számítási feladatok megoldása (pl. népsűrűség, az éghajlatra jellemző
értékek kiszámítása, statisztikai adatok feldolgozása).
A tipikus tájak különböző, megadott szempontok szerinti önálló bemutatása, jellemzése.
Példák keresése a természeti és társadalmi jellemzők kölcsönhatásaira és a természeti
környezet társadalmi fejlődésre gyakorolt hatásáról.
A természeti adottságok és a gazdasági élet kölcsönhatásainak bemutatása példák alapján.
”Terméklisták” összeállítása az egyes országok hazánkban is kapható jellemző termékeiről.
Irányított beszámoló tartása a magyar utazók, földrajzi felfedezők szerepéről a Föld és
népeinek megismerésében.
Ismeretek
Általános fogalmak:
Tagolt és tagolatlan part, táblás vidék, ősmasszívum, sivatag, szél munkája, magasföld, árok,
fennsík, passzátszél rendszer, trópusi őserdő, egyenlítői, szavanna és sivatagi öv, oázis,
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zuhatag, vízjárás, lefolyástalan terület, emberfajták, europid, arab, fekete, szudáni, bantu törzs,
gyarmatosítás, ültetvényes gazdálkodás, faji megkülönböztetés, busman, hottentotta,
szigethegy, farm, korallszigetek, atoll, Arktisz, Antarktisz jéghegy.
Egyedi fogalmak (topográfiai fogalmak):
Afrika
Atlanti-óceán, Gibraltári-szoros, Guineai-öböl, Indiai-óceán, Kongó, Niger, Nílus, Szuezicsatorna, Tanganyika-tó, Viktória-tó, Vörös-tenger;
Afrikai-árokrendszer, Atlasz, Dél-afrikai-magasföld, Kelet-afrikai-magasföld, Kilimandzsárócsoport, Kongó-medence, Madagaszkár, Szahara, Szudán;
Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Nigéria; Kairó.
Ausztrália és Óceánia
Csendes-óceán, Murray;
Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-korallzátony, Nagy-Vízválasztó-hegység,
Nyugat-ausztráliai-ősföld, Új-Guinea;
Ausztrália, Új-Zéland; Canberra, Melbourne, Sydney.
Sarkvidékek
Antarktika, Déli – sarkvidék, Északi – sarkvidék.

Amerika
Altémák címei
1. Amerika szerkezete, felszíne
2. Amerika természetföldrajza
3. Közép – Amerika: Mexikó
4. Dél – Amerika: Brazília
5. Észak Amerika gazdasági fejlődésének alapjai: Kanada
6. Az Amerikai Egyesült Államok
7. Az Amerikai Egyesült Államok gazdasági körzetei
8. Az Amerikai Egyesült Államok mezőgazdasága
9. Témazáró előkészítése
10. Ellenőrzés, témazárás
11. A témazáró értékelése
Tevékenységek
A kontinensek illetve az egyes országok természetföldrajzi társadalomföldrajzi megismerése
különböző információhordozók segítségével.
Feladatok megoldása tankönyv, munkafüzet és atlasz segítségével. Szemelvények gyűjtése és
feldolgozása a kapcsolódó témákból.
Különböző jellegű adatok elemzése, értékelése.
A tipikus tájak bemutatása, jellemzése megadott szempontok alapján. A természeti adottságok és
gazdasági élet kölcsönhatásainak bemutatása, példák alapján.” Terméklista” összeállítása az egyes
országok hazánkban is kapható jellemző termékeiről. Tanulói beszámoló önállóan gyűjtött
információk alapján. Forráselemzés az országok gazdasági átalakulásáról könyvekből,
folyóiratokból, napilapokból. Videofilmek felhasználása az egyes országok gazdasági, társadalmi
életéből, természeti értékeiből.
Ismeretek
Általános fogalmak
Szárazföldi híd, kettős kontinens, ősföld, tóhátság, lépcsős vetődés, hóhatár, fennsík, vulkán,
tornádó, hurrikán, tajga, préri, vízválasztó, kanyon, bevándorlás, mesztic, mulatt, monopólium,
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tőkekivitel, termelékenység, szakosodás, trópusi ültetvény
Egyedi fogalmak: (topográfiai fogalmak)
Amerika
Alaszka, Amazonas, Colorado, Jeges-tenger, Kanadai-ősföld, Karib (Antilla)-tenger, Mississippi,
Mexikói-öböl, Nagy-tavak, Panama-csatorna, Paraná, Szt. Lőrinc-folyó;
Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika, Latin-Amerika;
Amazonas-medence, Andok, Antillák, Appalache, Brazil-felföld, Floridai-félsziget, Guyanaihegyvidék, Hawaii-szigetek, Kaliforniai-félsziget, Kanadai-ősföld, Kordillerák, Labradorfélsziget, Mexikói-fennsík, Mississippi-alföld, Paraná-alföld, Préri, Sziklás-hegység;
Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Brazília, Kanada, Kuba, Mexikó, Venezuela;
Brazíliaváros, Buenos Aires, Chicago, Los Angeles, Mexikóváros, New Orleans, New York,
Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, Washington.
Ázsia
Altémák címei
1. Ázsia szerkezete és felszíne
2. Ázsia természetföldrajza
3. Ázsia társadalmi- gazdasági jellemzői
4. Délnyugat – Ázsia
5. India
6. Belső Ázsia : Kína
7. Japán
8. Kelet- és Délkelet Ázsia gyorsan iparosodó országai
9. Témazáró előkészítése
10 Ellenőrzés, témazárás
11 Témazáró értékelése
Tevékenységek
A kontinensek illetve az egyes országok természetföldrajzi társadalomföldrajzi megismerése
különböző információhordozók segítségével.
Feladatok megoldása tankönyv, munkafüzet és atlasz segítségével. Szemelvények gyűjtése és
feldolgozása a kapcsolódó témákból.
Különböző jellegű adatok elemzése, értékelése.
A tipikus tájak bemutatása, jellemzése megadott szempontok alapján. A természeti adottságok és
gazdasági élet kölcsönhatásainak bemutatása, példák alapján.” Terméklista” összeállítása az egyes
országok hazánkban is kapható jellemző termékeiről. Tanulói beszámoló önállóan gyűjtött
információk alapján. Forráselemzés az országok gazdasági átalakulásáról könyvekből,
folyóiratokból, napilapokból. Videofilmek felhasználása az egyes országok gazdasági, társadalmi
életéből, természeti értékeiből.
Ismeretek
Általános fogalmak:
Tengeri árok, láncos röghegység, magasföld, monszun szélrendszer, tájfun, sztyepp, bambusz,
természetes szaporodás, mongoloid, europid, buddhizmus, hinduizmus, iszlám, kőolaj – exportáló
országok, oázisgazdálkodás, datolya, teraszos földművelés, szubtrópusi monszun, alkotmányos
császárság
Egyedi fogalmak (topográfiai fogalmak):
Ázsia
Aral-tó, Bajkál-tó, Boszporusz, Indus, Jangce, Japán-tenger, Jeges-tenger, Jenyiszej, Gangesz,
Kaszpi-tenger, Léna, Ob, Perzsa (Arab)-öböl, Sárga-folyó, Tigris;
Dél-Ázsia, Délkelet-Ázsia, Délnyugat-Ázsia, Észak-Ázsia, Kelet-Ázsia, Közép (Belső)-Ázsia;
Arab-félsziget, Csomolungma, Dekkán-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Fuji, Góbi, Himalája,
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Hindusztáni-alföld, Hindusztáni-félsziget, Indokínai-félsziget, Indonéz-szigetvilág, Japánszigetek, Kaszpi-mélyföld, Kaukázus, Kínai-alföld, Kis-Ázsia, Koreai-félsziget, Közép-szibériaifennsík, Mezopotámia, Nyugat-szibériai-alföld, Pamír, Szibéria, Tajvan, Tibet, Tien-san;
Dél-Korea, Fülöp-szigetek, India, Indonézia, Irak, Irán, Izrael, Japán, Kína, Malajzia, SzaúdArábia, Thaiföld, Törökország;
Ankara, Bagdad, Bombay, Calcutta, Hongkong, Isztambul, Kanton, Novoszibirszk, Osaka,
Peking, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Tokió, Újdelhi.
Európa országainak természet-és társadalomföldrajza
Európa általános természeti és gazdasági jellemzői
Észak-Európa
Nyugat-Európa
Dél-Európa
Kelet-Európa
Altémák címei
1. Európa kialakulása és felszíne
2. Európa természetföldrajzi adottságai
3. Európa társadalmi és gazdasági képe
4. Az Európai Unió általános társadalmi és gazdasági jellemzői
5. Észak-Európa természeti képe
6. Észak Európa országai
7 .Témazáró előkészítése.
8. Ellenőrzés Témazáró
9. A témazáró értékelése
10 Nyugat-Európa természeti képe
11 Egyesült Királyság
12 Franciaország
13 Dél-Európa természeti képe
14 Olaszország, Spanyolország
15 Horvátország és Szerbia és Montenegró
16. Kelet-Európa természeti adottságai
17. Kelet-Európa társadalmi-gazdasági képe
18. Oroszország természeti és társadalmi adottságai
19. Ellenőrzés, témazárás
18Tevékenységek
A kontinensek illetve az egyes országok természetföldrajzi társadalomföldrajzi megismerése
különböző információhordozók segítségével.
Feladatok megoldása tankönyv, munkafüzet és atlasz segítségével. Szemelvények gyűjtése és
feldolgozása a kapcsolódó témákból.
Különböző jellegű adatok elemzése, értékelése.
A tipikus tájak bemutatása, jellemzése megadott szempontok alapján. A természeti adottságok és
gazdasági élet kölcsönhatásainak bemutatása, példák alapján.” Terméklista” összeállítása az egyes
országok hazánkban is kapható jellemző termékeiről. Tanulói beszámoló önállóan gyűjtött
információk alapján. Forráselemzés az országok gazdasági átalakulásáról könyvekből,
folyóiratokból, napilapokból. Videofilmek felhasználása az egyes országok gazdasági, társadalmi
életéből, természeti értékeiből.
Ismeretek
Általános fogalmak:
Jégkorszaki jég, fjord, moréna, gleccser, lavina, végmoréna, mélyföld, dűne, lagúna, meleg
tengeráramlás, tajga, tundra, Lappok, Európai Unió, Európa Tanács, tengeri olajkitermelés,
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nagybirtok, Riviéra, elektronikai iparág, kikötők szerepe, hágó, alagút, jég alkotta formakincs,
macchia, paratölgy, olívabogyó, kivándorlás, vendégmunkások, soknemzetiségű ország
Egyedi fogalmak (topográfiai fogalmak)
Európa
Adriai-tenger, Balti-tenger, Dnyeper, Don, Duna, Ebro, Elba, Északi-tenger, Fekete-tenger,
Földközi-tenger,
La Manche, Pó, Rajna, Rhőne, Szajna, Temze, Urál folyó, Volga;
Alpok, Appenninek, Appennini-félsziget, Balkán-félsziget, Balkán-hegység, Balti-ősföld, Britszigetek, Ciprus, Dalmácia, Dinári-hegység, Donyec-medence, Etna, Finn-tóvidék, Franciaközéphegység, Grönland, Holland-mélyföld, Izland, Kárpátok, Kelet-európai-síkság, Kréta,
Londoni-medence, Lotaringia, Mont Blanc, Párizsi-medence, Pennine, Pireneusi (Ibériai)félsziget, Pireneusok, Skandináv-félsziget, Skandináv-hegység, Szicília, Urál, Vezúv;
Dél-Európa, Észak-Európa, Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa, Közép-Európa, Nyugat-Európa;
Albánia, Anglia, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Dánia, Egyesült Királyság,
Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország,
Írország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Moldávia, Moldova, Nagy-Britannia,
Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szerbia és
Montenegro, Ukrajna; Kárpátalja;
Amszterdam, Athén, Barcelona, Belgrád, Birmingham, Brüsszel, Chişinau, Dublin, Genova,
Glasgow, Göteborg, Hága, Helsinki, Kijev, Koppenhága, Lisszabon, Ljubljana, London,
Luxemburg, Lyon, Madrid, Manchester, Marseille, Miláno, Minszk, Moszkva, Munkács,
Murmanszk, Nápoly, Odessza, Oslo, Párizs, Podgorica, Reykjavík, Rijeka, Róma, Rotterdam,
Skopje, Stockholm, Strasbourg, Szabadka, Szarajevó, Szentpétervár, Szófia, Tirana, Torino,
Újvidék, Ungvár, Velence, Volgográd, Zágráb.
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Földrajz 8. évfolyam
Óraterv és a tananyag tartalma:
Témakör
Közép-Európa tájainak és országainak természeti
és társadalom –földrajza
Kárpát-medence földrajza
Természeti adottságok és társadalmi-gazdasági
lehetőségek Magyarország tájain
Összesen:

Óra
14
2
39
55

Tanulói és tanítást – tanulást segítő taneszközök
A legfontosabb tanulási munkaeszközök: a tankönyv, az atlasz és a munkafüzet. Jelenleg
több tankönyv áll rendelkezésünkre, amiből választhatunk. A tankönyvválasztás fő kritériuma a
tantervi lefedettség. Földrajz órán rendszeresen használjuk még: a földgömböket (tanári és
tanulói) a falitérképeket.
Közép-Európa tájainak és országainak természeti és társadalomföldrajza
Altémák címei
1. A Föld történetéről tanultak
2. Közép-Európa általános képei a sík és rögvidék természeti adottságai, gazdasági feltételei.
3. A középhegységek és a feltöltött alföldek, mint tipikus tájak.
4. Közép-Európa népessége
5. Németország természeti adottságai
6. Németország gazdasága
7. Az Alpok
8. . Az alpi országok: Ausztria földrajza, Szlovénia földrajza
9. Lengyelország földrajzi jellemzése.
10. Csehország földrajzi jellemzése.
11. Közép-Európa magashegységei, a Kárpátok
12. Szlovákia földrajzi jellemzése.
13. Románia földrajza.
14. Ellenőrzés, témazárás
Tevékenységek
Különböző jellegű adatok, aktuális információk gyűjtése Közép-Európáról.
Tematikus térképek használata a természetföldrajzi adottságok megismeréséhez, az egyes
országok gazdasági különbségének bemutatásához. Tematikus térképek összehasonlító elemzése.
Körvonalas (kontúrtérképes) feladatok önálló megoldása.
Tanulói beszámolók, kiselőadások a különböző országok életéről, szokásairól, természeti és
gazdasági jellemzőiről önálló kutatómunka alapján.
Videofilmek felhasználása az egyes országok jellemzőinek megismeréséhez.
Ismeretek
Általános fogalmak:
Hegyvidéki éghajlat, magassági növények, szövetségi köztársaság, piacgazdaság, privatizáció,
infrastruktúrák
Egyedi fogalmak: (topográfiai fogalmak).
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Mura, Odera, Olt, Rajna-Majna-Duna vízi út, Vág, Visztula.
Bécsi-medence, Burgenland, Csallóköz, Cseh-medence, Morva-medence, Germán-alföld,
Hargita, Keleti-Alpok, Lengyel-alföld Lengyel-középhegység, Nyugati-Alpok, Román-alföld,
Ruhr-vidék, Szilézia, Szudéták, Vajdaság
Ausztria, Csehország, Lengyelország, Németország, Románia, Svájc, Szlovákia, Szlovénia.
Arad, Bécs, Berlin, Bern, Bonn, Brassó, Bréma, Brno, Bukarest, Constanca, Drezda, Eszék,
Frankfurt, Gdanszk, Genf, Graz, Halle, Hamburg, Katowice, Kolozsvár, Köln, Krakkó, Linz,
Lipcse, Marosvásárhely, München, Nagyvárad, Ploiesti, Plzen, Pozsony, Prága, Salzburg, Steyer,
Stuttgart, Székelyudvarhely, Temesvár, Varsó.

A Kárpát-medence földrajza
Altémák címei
1. A Kárpát-medence természetföldrajzi felosztása.
2 .Földtörténeti emlékek
Tevékenységek
Tematikus térképek használata a természetföldrajzi adottságok megismeréséhez.
Kontúrtérképes feladatok önálló megoldása.
Folyamatábrák használata felszínfejlődés és következményeik feltárásához.
A Kárpát-medence népeinek és hagyományainak, a tájak eltérő földrajzi jellemzőinek bemutatása
szemelvények alapján.
Ismeretek
Általános fogalmak:
Kristályos kőzet, mészkőszirtek, vulkáni vonulat
Egyedi fogalmak (topográfiai fogalmak).
Erdélyi-középhegység, Erdélyi-medence, Északnyugati-Kárpátok, Északkeleti-Kárpátok, Keleti
Kárpátok, Déli-Kárpátok.
Gerlahfalvi-csúcs, Magas-Tátra, Székelyföld, Vereckei hágó.

Természeti adottságok és a társadalmi-gazdasági lehetőségek Magyarország tájain
Óraszám:
Altémák
1. Magyarország földrajzi tájai
2. Magyarország társadalma és gazdasága
3. Hazai tájak komplex földrajzi bemutatása
Összesen:

Óra
8
14
17
39

Magyarország természeti környezetünk jellemzői
Altémák címei
1. Hazánk földrajzi fekvése, helyzete a Kárpát-medencében és Európában.
2. Magyarország földtörténete.
3. Hazánk természeti erőforrásai, ásványi nyersanyagai.
4. Magyarország éghajlati adottságai.
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5. Hazánk vízrajzi adottságai.
6. Természetes növénytakaró és a talajviszonyok.
7. Hazánk természeti erőforrásai
8. Témazáró írása, értékelése
Tevékenységek
Tematikus térképek használata a természetföldrajzi adottságok megismeréséhez.
Kontúrtérképes feladatok önálló megoldása.
Folyamatábrák használata felszínfejlődés és következményeik feltárásához
A természetföldrajzi adatok megismeréséhez tematikus térképek használata
A Kárpát-medence időjárásának megismerése különböző típusú időjárás-jelentések
segítségével, az adatok értelmezésével.
Az éghajlat jellemzőinek ábrázolása diagramokon, következtetések levonása az adatokból.
Folyamatábrák használata földtörténeti események, a felszínfejlődés és következményeik
feltárásához.
Ismeretek
Általános fogalmak:
Mérsékelt övezet, kontinentális hatás, folyóteraszok, fosszilis és megújuló energiahordozók,
karsztvíz, légszennyezés, természetes növényzet, alföldi, dombsági, középhegységi
növénytársulások
Egyedi fogalmak (topográfiai fogalmak)
Balaton, Bodrog, Dráva, Duna, Fertő, Hernád, Ipoly, Kis-Balaton, Körös, Maros, Rába, Sajó,
Sió, Szamos, Száva, Tisza, Tisza-tó, Visztula, Zagyva, Zala
Aggteleki-karszt, Alföld, Alpokalja, Badacsony, Bakony, Balaton-felvidék, Baradla-barlang,
Baranyai-dombság, Bodrogköz, Borsodi-medence, Börzsöny, Budai-hegység, Bükk, Bükkfennsík, Csepel-sziget, Cserhát, Dráva menti síkság, (Dráva mellék) Duna-Tisza köze,
Dunakanyar, Dunántúli-dombság, Dunántúli-középhegység, (középhegyvidék), Dunazughegység, Északi-középhegység, (Észak-magyarországi középhegység), Gerecse, Győrimedence, Hajdúság, Hortobágy, Írott-kő, Jászság, Kárpát-medence, Kárpátalja, Kékes,
Kisalföld, Kiskunság, Kőszegi-hegység, Marcal-medence, Maros-Körös köze, Mátra, Mecsek,
Mezőföld, Mohácsi-sziget, Móri-árok, Nagykunság, Nógrádi-medence, Nyírség, Nyugatmagyarországi-peremvidék, Őrség, Pesti-síkság, Pilis, Somogyi-dombság, Soproni-hegység,
Szigetköz, Szekszárdi-dombság, Szentendrei-sziget, Tapolcai-medence, Tihanyi-félsziget,
Tiszántúl, Tolnai-dombság, Velencei-hegység, Vértes, Villányi-hegység, Visegrádi-hegység,
Zalai-dombság, Zempléni-hegység
Magyarország társadalma és gazdasága
Altémák címei
1. Magyarország népessége, nemzetiségek, etnikai csoportok, népességföldrajzi jellemzői.
2. Jellemző népesedési folyamatok. Településtípusok, településhálózat és infrastruktúra
Magyarországon.
3. Hazánk gazdasági életének általános vonásai.
5. Energiagazdaság
6. A sokoldalú vegyipar
7. A mezőgazdaság és élelmiszeripar
8. Sokoldalú vegyipar
9. Külkereskedelmi kapcsolataink átrendeződése
10. Hazánk idegenforgalma.
11. A szolgáltatás és infrastruktúra
12. A közlekedés és távközlés.
13. Összefoglalás - Fejlődésünk gazdasági alapjai
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14. Ellenőrzés, témazáró
Tevékenységek
A gazdasági élet változásainak, tendenciájának bemutatása statisztikai adatok feldolgozásával.
Különböző jellegű adatok, aktuális információk gyűjtése hazánkról.
Információk gyűjtése a népesedési problémák kialakulásának okairól statisztikák,
tömegkommunikációs források felhasználásával.
Forráselemzés a gazdasági ágak átalakulásáról könyvekből, folyóiratokból és napilapokból
szerzett ismeretek alapján.
Tanulói beszámoló önállóan gyűjtött információk alapján hazánk és különféle európai szervezetek
kapcsolatairól.(EU).
Ismeretek
Általános alapfogalmak:
Demográfiai folyamatok, természetes szaporodás, munkaerő, szakképzettség, termelési tényező,
település típusok, lakóhely, urbanizáció, város, falu, infrastruktúra, vonzáskörzet, folyami
átkelőhely
Egyedi fogalmak ( topográfiai ismeretek )
Bács-Kiskun megye, Baranya megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád
megye, Fejér megye, Győr-Moson-Sopron megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, JászNagykun-Szolnok megye, Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, Pest megye, Somogy
megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém megye, Zala
megye, Budapesti agglomeráció Ajka, Algyő, Baja, Balassagyarmat, Balatonfüred, Beregszász,
Békéscsaba, Biharkeresztes, Budapest, Bük, Cegléd, Debrecen, Dorog, Dunaújváros, Eger,
Esztergom, Galyatető,
Gyöngyös, Győr, Gyula, Hajdúszoboszló, Harkány, Hatvan,
Hegyeshalom, Hévíz, Hódmezővásárhely, Hollókő, Jászberény, Kalocsa, Kaposvár,
Kazincbarcika, (Berente), Kecskemét, Kelebia, Keszthely, Komárom, Kőszeg, Komló, Lábatlan,
Letenye, Miskolc, Mohács, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Orosháza, Ózd, Paks,
Pannonhalma, Pápa, Pécs, Rábafüzes, Rajka, Révkomárom, Salgótarján, Sárospatak, Siófok,
Sopron, Százhalombatta, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szentendre, Szentgotthárd, Szolnok,
Szombathely, Tata, Tatabánya, Tihany, Tiszaújváros, Vác, Várpalota, Veszprém, Visegrád,
Visonta, Záhony, Zalaegerszeg, Zalakaros, Zsolna
Hazai tájak komplex bemutatása
Altémák címei
1. Magyarország táji kerete, a Kárpát medence
2. Az Alföld
3. Élet az alföldi tájakon
4. Észak-Tiszántúl, Dél-Tiszántúl.
5. Az Alföld Nemzeti Parkjai
6. A Kisalföld
7. A Kisalföld Nemzeti Parkjai
8. Az ország peremvidékei
9. Dombvidékek, szigethegységek: a Dunántúli-dombság
10. Árkokkal tagolt röghegység: a Dunántúli-középhegység
11. A Balaton földrajza.
12. Kárpáti tájakon: az Északi-középhegység
13. Budapest földrajza, lakóhelyünk földrajza
14. Magyarország régiói
15. Összefoglalás, témazáró előkészítése
16. Témazáró írása
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17. Témazáró értékelése
Tevékenységek
Tanulói kiselőadás könyvtári kutatómunka alapján hazánk tájairól, szokásairól stb.
“Terméklista” összeállítása Magyarország legfontosabb termékeiből és kiviteli cikkeiből.
Tabló, illetve riport készítése hazánk idegenforgalmi vonzerejével kapcsolatban.
Videofilmek felhasználása a természetvédelemről.

Ismeretek
Általános fogalmak:
Vasúthálózat, idegenforgalom, alföldi domborzattípusok, hordalékkúpok, süllyedék területek,
árterületek, energiagazdaság, fogyasztópiac
Egyedi fogalmak (topográfiai fogalmak)
Aggteleki Nemzeti Park, Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Bükki Nemzeti Park, Duna-Dráva
Nemzeti Park, Duna-Ipoly Nemzeti Park, Fertő-Hanság Nemzeti Park, Hortobágyi Nemzeti Park,
Kiskunsági Nemzeti Park, Körös-Maros Nemzeti Park
Dél-Alföld régió, Dél-Dunántúli régió, Észak Alföld régió, Észak-Magyarország régió, KözépDunántúli régió, Közép-Magyarország régió, Nyugat-Dunántúli régió
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1.11. Ének - zene helyi tanterve
Helyi tantervünket az OM által jóváhagyott Nyíregyházi tantervcsalád alapján készítettük
A tanterv, A NAT Művészetek műveltségterület, 5-8. évfolyamok követelményeinek egy részét
dolgozza fel.
A teljes lefedést a bevezetőben jelzettek szerint több tantárgy biztosítja.
A Nyíregyházi Tanterv/helyi tervezés aránya: ~80/20 %.
A tantárgy óraszáma: 166
Ennek felosztása:
Évfolyam
5.
6.
7.
Ének-zene
Évi
Évi
Heti
Heti
Heti Évi
55
55
55
1
1
1

8.
Heti
1

Összesen
Évi
37 202

Célok és feladatok
A zenei nevelés célja: muzsikáló közösség és zeneszerető/ értő közönségnevelés. Ehhez a
zenei műveltség megalapozása, a nemzeti és egyetemes zenekultúra megismertetése, a művészi
kifejezőkészség kibontakoztatása, az igényes zene mindennapos szükségletté válásának
alakítása.
Az előadott , énekelt és meghallgatott zeneművek nyújtotta élmények fejlesztik,
tudatosítják a zenei esztétikai érzéket és azt a meggyőződést, hogy a zene az emberi élet
alapvető értéke. A zenei élmények és az ismeretszerzés eredményeként a zenei tudat állandóan
alakul, formálódik az egyszerűtől az összetettig, a magyartól a nemzetköziig, az empirikustól a
tudatosig. Fontos azonban, hogy a fejlettség bármely szintjén átfogó, teljes képbe rendeződjön a
zenei valóság.
Az iskolai énektanítás zenei anyaga többségében énekes zene. Így a zenei nevelés a dalok
szövege révén jelentősen hozzájárulhat a történelmi, erkölcsi tudat fejlődéséhez is.
Az éneklés és a hangszerjáték a zenei nevelés alaptevékenységei ,mivel a zene
megértésére , a zeneművek befogadására elsősorban az válik képessé, aki valamilyen
mértékben részt tud venni zenei alkotótevékenységben. Az aktív muzsikálása zenei önkifejezés
lehetőségével segít kialakítani a zenéhez fűződő attitűdöket.
Az ismeretszerzés forrásai bővülnek ebben az életkori szakaszban: az éneklés mellett
megnő a zenehallgatásból eredő ismeretek köre, és egyre nagyobb szerepet kap az
ismeretszerzésben a tankönyvek, szakkönyvek tanórai és önálló használata.
A zenekultúrák sajátosságainak megismerése és elfogadása, a hazai zeneművészet
alkotásai iránti érdeklődés fontos része a tanulók zenei világképének.
A zene jelrendszerének megismerése és alkalmazása a zenei olvasás – írás
tevékenységeiben nem öncélú: a zenei tartalmak, ismeretek fejlesztik a zenei fantáziát, segítik a
zeneértővé válást.
A zene szeretete, a zenehallgatás szokásának kialakítása együtt jár az ízlésformálással és
elősegíti a tanórán kívüli zenei alkalmakba (énekkar, hangverseny látogatás) való
bekapcsolódást.
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Az ének-zene tantárgy témaköreire, azok tartalmára és követelményeire vonatkozó kerettantervi
ajánlások az SNI-s tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével érvényesíthetők, a
tanítási-tanulási folyamat azonban speciális pedagógiai módszerrel és eszközzel irányított.
A hallássérült tanulók fejlesztése
Az ének-zene fejlesztési feladatait speciális módon kell kialakítani, melynek célja a
hallóképesség fejlesztése, a természeti-társadalmi környezet hangjainak megismertetése, az
emberi beszéd akusztikus felfogásának a segítése.
Az eddig megtanult énekekre alapozva egyre bonyolultabb dalok megtanítása az „épfülű”
társak aktív bevonásával. Ritmushangszerek gyakoribb használatával segíteni a minél jobb
ritmusérzék kialakítását.
A beszédfogyatékos tanulók fejlesztése
A műveltségi terület jól szolgálja a téri orientáció, mozgás-, ritmus-, beszédkoordináció
követelményeinek megvalósítását. Az eddig megtanult énekekre alapozva egyre bonyolultabb
dalok megtanítása a társak aktív bevonásával. Lassúbb tempójú énekléssel segíteni a helyes
artikulációt.

Az autizmus-spektrumzavarokban szenvedő (autisztikus) tanulók fejlesztése
A műveltségi területen megjelenő valamennyi fejlesztési feladat fontos terápiás lehetőséget
jelent. A művészeti tevékenységek a szabadidő tartalmas eltöltésében is jelentős szerepet
játszanak. Az eddig megtanult énekekre alapozva egyre bonyolultabb dalok megtanítása a
társak aktív bevonásával. A közös éneklésbe való rendszeres bevonásukkal a beilleszkedési
zavaraik lehetőségek szerinti korrigálása.
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott tanulók fejlesztése:
A Művészetek műveltségi területen belül a komplex művészeti terápia, a drámapedagógia, az
akusztikus és vizuális észlelés fejlesztésének kiemelt szerepe van. Az eddig megtanult énekekre
alapozva egyre bonyolultabb dalok megtanítása a társak aktív bevonásával. A társaik előtt való
önálló énekeltetéssel figyelmük összpontosítására késztetni őket. . Ritmushangszerek gyakoribb
használatával segíteni a minél jobb koncentráció kialakítását.

Kiemelt közös követelmények
A Hon- és népismeret, Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz és a Kommunikációs
kultúra követelményei a legfontosabbak az ének-zene tanításánál a NAT 7 kereszttantervéből.
II. Minden tanuló ismerje meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait,
nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit.
III. Ismerjék a kiemelkedő művészek tevékenységét, munkásságát.
IV. Legyenek nyitottak a hazánkban és szomszédságunkban élő más népek, népcsoportok
értékeinek és eredményeinek megismerésére, megbecsülésére.
V. Alakuljon ki a tanulókban pozitív viszony a közös európai értékekhez.
VI. Legyenek nyitottak az európai kultúra, szokások, hagyományok iránt.
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A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe,
gyarapításába.
Legyenek képesek önálló véleményalkotásra, alkotótevékenységre, önálló
ismeretszerzésre.
Kommunikációs képességei révén legyen képes az egyéni és a közösségi érdek
érvényesítésére, egymás megértésére, elfogadására, megbecsülésére.
Egészséges életmód, életvitel kialakítására törekedjenek.
A tanulás és az önművelés igénye, az önismeret kialakulása elősegíti a tanulók
képességeinek, érdeklődésének megfelelő pályaválasztást.

Fejlesztési követelmények
Éneklés
Az éneklési készség fejlesztésének az 5 – 8. évfolyamon az élményt adó, örömöt hozó, szép
és kifejező éneklés formálására - mint a zenei önkifejezés egyik alapvető formájának
kialakítására és az ismeretszerzés eszközének továbbfejlesztésére irányul. Ezért követelménye
az egyéni és közös éneklés természetes, szép hangzással, az arzis – tézis akusztikus
kifejezésével. Oldottabb metrikájú parlando, szabadabb rubato és feszes giusto lüktetéssel
történő éneklés. Magyar népdalok, a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, a szomszéd és más
népek dalainak éneklése. Kétszólamú művek csoportos éneklése emlékezetből, tisztán,
kifejezően, a zenei kifejezőeszközöket a zenei mondanivaló közvetítésére felhasználva.
Zenei hallás
A zenei hallás fejlesztése lényegében a dallamhallás és tonalitásérzék, a hangszínhallás, a
ritmus – és tempóérzék, a dinamika – és formaérzék fejlesztése. Dúr és moll tonalitás
megfigyeltetése dallamokban. A belső hallás és a többszólamúság fejlesztése a műzene
többszólamúságával, annak megfigyelésével. Zenei memória fejlesztése dalok és témák
gyakorlásával és előadásával.
Zenei olvasás – írás
A zenei olvasás – írási készség fejlesztésének eredményeképpen a tanuló iránt támasztható
követelmény az öt – és hétfokú dalok hangnemének megállapítása 2# és 2b előjegyzésig. A
tanult hangközök felismerése kottából, kottakép ritmusának megszólaltatása, ritmushangoztatás
egy – és több szólamban. Rövid, könnyebb dallamok kottaolvasása közösen. Ismert öt – és
hétfokú dallamok írása megadott kezdőhangról, emlékezetből. Az ABC –s hangok ismerete G –
kulcsban.
Zeneértés
A zeneértő – és érző képesség fejlesztése: a tanult zenei korszakokhoz kapcsolódó zenei
formák, műfajok felismerése, ill. megkülönböztetése, továbbá a zenemű gondolati tartalmait
közvetítő kifejezőeszközök – tempók, dinamika, tonalitás, karakterek, hangszerelés – átélési és
értelmezési képességének fejlesztése. A meghallgatott zeneművekben előforduló hangszerek,
hangszeres együttesek, zenekarok hangzásának felismerésére való képesség.
A hallássérülést és annak következményeit tantárgyi keretekben, egyénre tervezett
fejlesztési programmal lehet csökkenteni, kompenzálni. Speciális tevékenykedtetés célozza
a beszédhallás, a hangos beszéd további komponenseinek - mozgási, ritmikai - fejlesztését.
A fejlesztési program az egyéni adottságok figyelembevételével készül. Az elért
teljesítmények az egyéni adottságok miatt nagy eltérést mutatnak, közös
követelményrendszerének meghatározása nem indokolt.
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Az önkifejezés, az információszerzés széles skálája teremthető meg e műveltségi terület
tartalmain keresztül. A kreativitás fejlesztése szempontjából megkülönböztetett
jelentőséggel bír a vizuális kultúra sokoldalú művelése, a személyiség fejlesztésében a
muzsika adta lehetőségek kihasználása. A tanulók teljesítménye e részterületeken eléri,
esetenként meghaladhatja a halló társak produktumait.
Fejlesztési feladatok
5-6. évfolyam
1.Zenei alkotóképesség
1.1 Interpretáció
 Az éneklési kultúra fejlesztése. A dallam és szöveg kapcsolatára épülő megfelelő
előadásmód kialakítása. Dalkarakterek összehasonlítása.
 A csoportos éneklés mellett a kiscsoportos és az egyéni éneklés továbbfejlesztése. A
zenei emlékezet aktivizálása.
 A hangszert tanuló diákok aktivizálása a közös muzsikálásra.
 Népdaléneklés összekapcsolása a néptánc alapelemeivel. A néphagyományok
jellegzetességeinek megismertetése.
 Életkornak megfelelő magyar, európai és Európán kívüli nép- és műdalok
megszólaltatása.
 Felkészítés a hangversenyekre, a művészeti tevékenységek megjelenítésére.
1.2 Improvizáció
 Gyermekversek ritmizálása, „megzenésítése”, szabad dallam- és ritmusrögtönzések
segítése.
 Formaalkotás fejlesztése (népdalszerű sorszerkezetek létrehozása, egyszerű műzenei
formák mintájára énekes és/vagy hangszeres improvizációk).
 Zenei karakterek megfigyeltetése, majd motorikus, akár táncos megjelenítése
(csoportos/ egyéni rögtönzése).
2. Megismerő- és befogadóképességek
2.1 Zenehallgatás
 Hangzásbeli különbségek, hangszínek megismertetése, azonosítása. Az emberi
hangfajták és hangszerek felismertetése, megnevezése hangzás és alak alapján. A zenei
karakterek megfigyeltetése, azonosítása.
 Eredeti népzenei - vokális és hangszeres – felvételek megismertetése.
 Többször hallott zenei szemelvények felismertetése.
 Olyan műzenei szemelvények bemutatása, amelyek témái a korosztálynak megfelelően
énekelhetők, vagy ritmikája megszólaltatható, vagy valamely zenei összetevője könnyen
reprodukálható (akár hangszeren is).
 A zenetörténet nagy korszakainak átfogó ismertetése, az egyéb műveltségterületekhez
tartozó kapcsolódások bemutatása (történelem, irodalom, társművészetek kapcsolata,
múzeumlátogatások).
 A zenei korszakokhoz kapcsolódó alapvető stílusok, műfajok, formák, szerkezetének
megismertetése.
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A zeneművek üzenetének befogadása, értelmezése. Önálló véleményalkotás fejlesztése
a zenei élmény szóbeli megfogalmazásával, és nem verbális kommunikációval (más
művészeti ág kifejezési eszközeinek használatával).
 Ösztönzés önálló kérdésfeltevésre az ismeretlen zeneművek kapcsán.
 A nép – és műzenékhez, a nemzeti hagyományokhoz kapcsolódva országismeret, honés népismeret és a közös európai kulturális értékek megismertetése.
2.2 Zenei hallás és kottaismeret
 A hangzó ritmikai elemek, valamint a dalok ritmikai összetevőinek felismertetése,
motívumok lejegyzése.
 Ritmushangszerek használata (pl. osztinátó), a ritmikai többszólamúság és csoportos,
szolmizált kottaolvasás fejlesztése.
 A tanultak kreatív zenei játékokkal történő elmélyítése.
 Hangok elhelyezése a vonalrendszerben a relatív és abszolút rendszer alapján.
 A dallam, a hangmagasság, a tempó, a dinamika, a metrum, a hangerő, a hangszín, a
hangzási színezetek, a zenei mozgásformák érzékeltetése, a hangközhallás fejlesztése,
az azonosságok és a különbözőségek meghatározása, az összehasonlító képesség
erősítése.
 A többszólamúság készségének továbbfejlesztése.
 A belső hallás tudatos fejlesztése.
 Az egyszerűbb kottakép alapján történő csoportos éneklési készség fejlesztése (a
fokozatosság elvét követve a hangnevek és az előjegyzések tekintetében).
 A zenei karakterek elkülönítése, verbális vagy nem verbális értelmezése. Népzenei és
műzenei dallamszerkezetek felismertetése. Egyszerű műfaji, formai, szerkezeti
ismeretek megismertetése, elsajátítása.
7-8. évfolyam
1. Zenei alkotóképesség
1.1 Interpretáció
 A dalok zeneileg igényes megszólaltatása az érzelmi tartalmak megjelenítésével
(megfelelő artikuláció, tiszta intonáció, a pontos ritmust, dinamikát, formát,
előadásmódot figyelembe vevő megszólaltatás megközelítése).
 Esztétikai élményszerzés biztosítása az éneklés során.
 Életkori sajátosságokat figyelembe vevő (mutálás) fejlesztés az éneklési tevékenység
során. A zenei emlékezet erősítése.
 A hangszert tanuló diákok bevonása a közös muzsikálásba.
 Oldottabb metrikájú és kötött lüktetésű népdalok énekeltetése. A nemzeti önismeret
fejlesztése.
 Eltérő műfajokat képviselő magyar és idegen népdalok, valamint műdalok kifejező
előadása. Összefüggések keresése az énekelt dalanyag és a népművészet, illetve a
zenetörténet rendszere között.
 Könnyű gyermekkari művek éneklése kórusban, a többszólamúság készségének a
fejlesztése.
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1.2 Improvizáció
 Kombinációs és asszociációs képességek fejlesztése a különféle zenei kifejezőeszközök
felhasználásával (ritmikai, dallami, tempóbeli, dinamikai, formai, szövegből kiinduló
variáló és rögtönző készség fejlesztése).
 A rögtönzési tevékenység fejlesztése népdalszerű és egyszerű műzenei formák keretei
között (ritmus- és dallamhangszeres improvizációk).
 Dramatizálható zenei anyagok mozgásos megjelenítésének segítése.
1.3 Tánc
 Mozgásos improvizáció a tanult tánctechnikák alkalmazásával.
 Magyar főúri táncok: a palotás megismertetése.
 A XX. századi társastáncok alaplépései.

2. Megismerő- és befogadóképességek
2.1 Zenehallgatás
 Hangfajok, hangszerek, hangszercsoportok felismertetése, megnevezése hangzás
alapján. A zenekarok fajtáinak megkülönböztetése.
 Népi hangszerek felismertetése hangzás és kép alapján.
 Zeneművek felismertetése jellegzetes témáik alapján.
 Jelentős zeneszerzők, előadóművészek életrajzi történeteinek megismertetése,
feldolgozás akár önállóan vagy tanár segítségével elkészített kiselőadás formájában is
(pl. könyvtárhasználat, Internet segítségével).
 A legjelentősebb zeneirodalmi alkotások, a kortárs zene megismertetése. A különböző
korok populáris zenéinek bemutatása.
 A műelemző képesség fejlesztése, a zeneművek alapvető belső szerkezetének
felismertetése.
 A zenei élmény érzelmi és intellektuális megragadásának segítése.
 Törekvés a verbális közlésre vagy más művészeti ág kifejezési eszközeibe való
átkódolással a zenei mondanivaló kifejtésére a vokális és hangszeres zenei
szemelvények hallgatása után.
 A zenei korszakokhoz tartozó társművészeti kapcsolódások keresése, információk
önálló gyűjtése a könyvtárhasználati ismeretek segítségével is.
2.2 Zenei hallás és kottaismeret
 A dalanyagban előforduló valamennyi ritmusképlet hangoztatása egy vagy több
szólamban. Egyszerű ritmusképletek és dallamkapcsolatok önálló lejegyzése.
 A ritmushangszerek önálló használatának továbbfejlesztése (pl. dalkíséret). Egyszerű
ritmusképletek és dallamsorok olvasása.
 A ritmus megfigyeltetése más művészeti ágakban.
 Csoportos éneklés a zenei elemek abszolút nevének használatával.
 A hangkarakterek felismertetése. A legfontosabb dallami- és harmóniai relációk hallási
felismertetése és megszólaltatása. A tanult előjegyzési kör alkalmazása a zenei olvasásírás során.
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Bevezetés a többszólamú kiscsoportos éneklésbe.
A zenei emlékezet fejlesztése a belső hallás működtetésével.
A csoportos és az egyéni kottaolvasási szint fejlesztése.
A magyar népdalok zenei jelenségeinek felismertetése, a népzenei szakszókincs szerinti
jelölés, meghatározás alkalmazása. Műzenei dallamszerkezetek és formák
felismertetése, elemzése, a műfaji, a formai és a szerkezeti azonosítási képesség
fejlesztése.

Értékelés
A követelményeknek megfelelő szempontok szerint, az egyéni fejlődést is figyelembe véve,
egyéni és csoportos értékelések az Éneklés, a Zenehallgatás, az Improvizálás és a Zenei
ismeretek területén szóban és írásban. A kimagasló órai teljesítmények értékelése, figyelemmel
kísérése. A 7-8. évfolyamon a dalok önálló és csoportos éneklése az egyéni hangterjedelemnek
(mutálás) megfelelően.
A tanulócsoportok a program során megérthetik és elfogadhatják különlegesen fejlődő társuk
viselkedését, kommunikatív kezdeményezéseit. Értékként fogadhatják el az autizmussal élő
gyermekek különleges, szenvedélyes érdeklődését adott témában, s ezt a közösség számára
kiaknázhatják.
Hallássérült tanulók:
 Szakvélemény alapján az órák látogatása alól nem, de az osztályzása alól felmentést
kaphatnak a hallássérültek az iskola igazgatójától, amennyiben szakértői vélemény ezt
alátámasztja.
 Bevonhatjuk őket a zeneelméletbe, zenehallgatásba, hallásnevelésbe, megpróbálhatják a
dalok szövegét ritmikusan elmondani. Vegyenek részt zenei anyagok gyűjtésében, ismerjék
meg a koncertek hangulatát!
 Megtanulhatnak hangszeren játszani. Szerepet kaphatnak közös táncban, táncjátékokban.
 Felmentést kaphatnak az osztályozás alól, illetve csak azokat a teljesítményeket
osztályozzuk, amelyeket reálisan megkövetelhetünk tőlük.
Beszédfogyatékos tanulók:
 Szakvélemény alapján az órák látogatása alól nem, de az osztályzása alól felmentést
kaphatnak a hallássérültek az iskola igazgatójától, amennyiben szakértői vélemény ezt
alátámasztja.
 Bevonhatjuk őket a zeneelméletbe, zenehallgatásba, hallásnevelésbe, megpróbálhatják a
dalok szövegét ritmikusan elmondani. Vegyenek részt zenei anyagok gyűjtésében, ismerjék
meg a koncertek hangulatát!
 Megtanulhatnak hangszeren játszani. Szerepet kaphatnak közös táncban, táncjátékokban.
 Felmentést kaphatnak az osztályozás alól, illetve csak azokat a teljesítményeket
osztályozzuk, amelyeket reálisan megkövetelhetünk tőlük.
 Beszédkészségük javulásának, artikulációjuk helyességének fokozott figyelemmel követése
alapján értékeljük az éves munkát.
Alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei
 Az új NAT-hoz illeszkedő legyen
 legyenek benne készségfejlesztő gyakorlatok
 válogatásra szánt dalanyag
 legyen színes, a képanyag hangszereket, zeneszerzői portrékat is tartalmazzon
 felmenőrendszerű legyen
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Ének – zene 5. évfolyam
Óraterv
Témakör
Óra
Éneklés
22
Zenehallgatás
9
Improvizáció
4
Zenei olvasás-írás
8
Szabadon felhasználható órakeret
12
Összesen:
55
Az ének – zene órákon az aktív éneklés, az új zenei ismeretek elsajátítása, gyakorlása, a
készségfejlesztés, a zenei ismeretszerzés együtt kerül megvalósításra, arányosan egészítik ki
egymást. Az egyes témák éves óraszámainak javaslatánál ezt vettem alapul. Ezért az
óraszámokat helyesebb az azoknak megfelelő százalékos arányként figyelembe venni.
A szabadon felhasználható órakeretet készségfejlesztésre, képességfejlesztésre,
gyakorlásra javasoljuk.
A jelenlegi tankönyvkínálatból a tanterv megvalósításához a következő tankönyveket
javasoljuk.

Tanulói és tanítást-tanulást segítő taneszközök
Tanulói: Riznerné – Ördögh László: Ének – zene 5. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.
Kodály – Ádám: Énekes könyv 5. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.
Raffay Katalin: Ötödik daloskönyvem Apáczai Kiadó
Tanári: Kodály: Válogatott bicíniumok
333 olvasógyakorlat
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához
Dobszay László: A magyar dal könyve
Tárgyi: ritmus – és dallamhangszerek, CD lemezjátszó, magnó, lemezek, kazetták,
videomagnó, pianínó, szaktanterem.
Magasabb évfolyamra lépés feltételei
Éneklés
A tanuló:
- törekedjen legalább 10 – 15 dal önálló előadására emlékezetből
- aktív éneklésre az órán
Zenehallgatás
A tanuló:
- törekedjen a bemutatott zenei részletek megfigyelésére
ismerjen fel tanári segítséggel többször hallgatott zenei szemelvényekből jellemző részleteket
Improvizáció
A tanuló:
- legyen aktív a ritmus – és dallami rögtönzésekben, próbálja alkalmazni a zenei ismereteit
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Zenei ismeretek
A tanuló:
- törekedjen az ismert ritmusok, ritmuselemek önálló felismerésére, hangoztatására
- törekedjen egyszerű, ismert dallamok szolmizálására, lejegyzésére tanári segítséggel
- tájékozódjon a vonalrendszerben tanári segítséggel

Éneklés
Altémák címei
Újabb magyar népdalok – régi és új stílus
Más népek dalai
Ünnepkörök új dalai
Régi magyar dallamok a középkorból
Középkori gregorián dallamok
Reneszánsz és barokk zenei szemelvények témái
Egyszerű többszólamúság – kánonok, bicíniumok, quodlibetek
Szózat
Tevékenységek
A tanulók:
- tudjanak új stílusú népdalokat, műdalokat tanári hangadás után emlékezetből, a dalok hangulatának
megfelelően
önállóan énekelni
- törekedjenek a pontos szövegismeretre, a zenei hangsúlyok helyének megtartására, tiszta éneklésre,
az alkalmazkodó
ritmus betartására
- a műzenei szemelvények éneklésénél tartsák be az előadási utasításokat
- ismerjenek és énekeljenek gregorián dallamokat, reneszánsz és barokk zeneművek témáit
- kánonéneklésnél törekedjenek a tiszta éneklésre
- ismerjék és tudják előadni a Szózatot
Ismeretek
- 20 népdal, műdal, más népek, jeles napok dalai, gregorián dallamok, kánonok, Szózat
- előadásmódok: alkalmazkodó ritmus, Parlando
-a népdalok szerkezete, dallamvonala, stílusrétegződése
- régi stílus: sorszerkezet, ereszkedő dallamvonal, kvintváltás
- új stílus: visszatérő sorszerkezet, kupolás dallamvonal

Zzenehallgatás
Altémák címei
Népszokások zenéje – magyar, kisebbségi és nemzetiségi
Népdalfeldolgozások
Gregorián dallamok
Reneszánsz zenei szemelvények
Barokk zenei szemelvények
Zeneszerzők életútja, munkássága, rövid kortörténet – középkor, reneszánsz, barokk
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Tevékenységek
A tanuló
- ismerje fel önállóan és nevezze meg a tanult népdalfeldolgozásokat jellemző részletei alapján
- különböztesse meg a népi hangszereket, a népi zenekart hangzásuk alapján
- ismerjen fel néhány reneszánsz és barokk zenei szemelvényt a stílusjegyek alapján
- tudjon felismerni és megkülönböztetni egymástól egyszerű zeneformákat
- tudjon megnevezni barokk zeneszerzőket és műfajokat
- ismerje fel a barokk zenekar hangszercsoportjait, jellemző barokk hangszereket hangszínűk,
hangzásuk alapján
Ismeretek
zenetörténeti korok: ókor, reneszánsz, barokk stílusjegyek
zeneszerzők: Lassus, Palestrina, Vivaldi, J.S. Bach, Handel
műfajok: -énekes, hangszeres
zenei formák, szerkesztésmódok
barokk zenekar, barokk hangszerek
népi hangszerek: duda, tekerő, citera, cimbalom
Ismeretek
Zenetörténeti korok: ókor, reneszánsz, barokk ; stílusjegyek
Zeneszerzők: Lassus, Palestrina, Vivaldi, J.S. Bach, Handel
műfajok: - énekes, hangszeres
zenei formák, szerkesztésmódok
barokk zenekar, barokk hangszerek
népi hangszerek: duda, tekerő, citera, cimbalom
Improvizáció
Altémák címei
Dallammodelként:
Kvintváltó népdalok
Tanult ritmikai és dallami elemek
Olvasógyakorlatok
Zenehallgatási szemelvények
Tevékenységek
A tanuló
- tudjon régi stílusú kvintváltó népdalformát rögtönözni megadott kezdősorral
-szerkesszen ritmuskíséretet az újonnan tanult ritmikai elemek felhasználásával
- legyen képes egy adott ritmus – vagy dallamsor elemeit variálni, átalakítani az új ritmikai és dallami
ismeretek felhasználásával
- zenei élményeit tudja kifejezni mozgással és vizuálisan is
Ismeretek
-régi stílusú , kvintváltó dallamok
- előadásmódok, tempó és dinamikai jelek
- improvizációs formák, lehetőségek
- ritmus – és dallamkíséretek, osztinátók
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Zenei olvasás- írás
Altémák címei
1. Ritmikai ismeretek
a tizenhatod ritmus
alkalmazkodó ritmus
a kis éles és nyújtott ritmus
2. Dallami ismeretek
felső ré és mi hangok
tiszta hangközök
ABC – s hangnevek
hétfokúság
imitációs szerkesztés
Tevékenységek
1.
A tanuló:
- ismerje fel hallás után és kottaképről a tizenhatod értéket és szünetjelét, gyakorlónevét, formáit
- tudja pontosan hangoztatni és írásban jelölni a tanult ritmusértékeket
- figyelje meg a kis éles és kis nyújtott ritmust, különböztesse meg az éles és nyújtott ritmustól
- hangoztassanak ritmussorokat egy és több szólamban a tanult ritmuselemekkel, ritmusképletekkel
2.
- tudjon öt és hétfokú dallamokat tanári irányítással énekelni betűkottáról, szolmizálni kottából az új
dallami elemek
felhasználásával
- tudjon lejegyezni ismert dallammotívumokat betűkottából a vonalrendszerbe
- ismerje meg és tudja a hangok ÁBC-s neveit, jelölését g- kulcsban (c’ – c’’)
- ismerje fel a tiszta hangközöket hallás után és kottából, tudja szolmizálva énekelni
Ismeretek
1.
2.
- tizenhatod ritmus formái, elnevezése, jelölése, értéke,
- felső ré és mi hangok
ritmustapsa
- prim, kvart, kvint, oktáv hangközök
egész-és
- kis éles és nyújtott ritmus elnevezése, jelölése, értéke,
- félhang távolság
ritmustapsa
- ÁBC-nevek g kulcsban
- alkalmazkodó ritmus
- hétfokú hangsorok – dur- moll tonalitás
- imitációs szerkesztés
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 5. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel, de azok a tanulók egyéni adottságainak
figyelembevételével érvényesíthetők
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Ének – zene 6. évfolyam
Óraterv
Témakör
Óra
Éneklés
24
Zenehallgatás
9
Improvizáció
4
Zenei olvasás- írás
8
Szabadon felhasználható órakeret
10
Összesen:
55
A szabadon felhasználható órakeretet készségfejlesztésre, képességfejlesztésre, gyakorlásra
javasoljuk.
A jelenlegi tankönyvkínálatból a tanterv megvalósításához a következő tankönyveket javasolt.
Tanulói és tanítást-tanulást segítő taneszközök
Tanulói: Riznerné – Ördög László: Ének- zene 5. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.
Kodály – Ádám : Énekes könyv 5. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt,
Németh Endréné : Hatodik daloskönyvem Apáczai Kiadó
Tanári: Kodály zoltán: 333 olvasógyakorlat
Válogatott bicíniumok
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok
Pécsi Géza : Kulcs a muzsikához
Dobszay László: A magyar dal könyve
Tárgyi: ritmus és dallamhangszerek, CD lemezjátszó, magnó, lemezek, kazetták, videomagnó,
pianínó, szaktanterem
Magasabb évfolyamra lépés feltételei
Éneklés
A tanuló
- törekedjen legalább 6- 8 dal kifejező előadására emlékezetből, pontos szöveggel
- aktív éneklésre az órán
Zenehallgatás
- törekedjen a bemutatott zenei részletek megfigyelésére, felismerésére
- legyen képes megkülönböztetni egyszerű zenei formákat egymástól tanári segítséggel
Improvizáció
- legyen aktív a ritmus –és dallami rögtönzésekben, próbálja alkalmazni eddigi zenei ismereteit
Zenei ismeret
- törekedjen a tanult ritmikai elemek felismerésére, önálló hangoztatására,
- egyszerű dallamok éneklésére szolmizálva, lejegyzésére tanári segítséggel
- önálló tájékozódásra a vonalrendszerben
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Éneklés
Altémák címei
Újabb magyar népdalok és népszokások dalai
Nemzeti és etnikai kisebbségek újabb dalai
Ünnepek dalai
Más népek dalai
Történeti énekek – históriás énekek, virágénekek, kuruc dalok
Klasszikus műdalok
Műzenei témák, zenehallgatási szemelvények
Többszólamú szemelvények: kánonok, bicíniumok, könnyű kórusművek
Népdalfeldolgozások
Tevékenységek
A tanulók
- ismerjenek és tudjanak népdalt, műdalt, más népek, ünnepek dalait, történeti énekeket tanári
hangadás után önállóan,
emlékezetből, a dalok hangulatának megfelelően előadni
- tudjanak énekelni kottaképről klasszikus műdalokat, zenehallgatási szemelvények témáit
szolmizálva
- figyeljenek a kánonéneklésnél a tiszta éneklésre
- gyakorolják a 6/8 –os ütem lüktetésrendjét
- figyeljék meg az új hangközöket, a módosított hangokat a tanult dallamokban, törekedjenek a tiszta
intonálásra
Ismeretek
- 20 népdal, műdal, történeti ének, más népek dalai, kánon, könnyű kórusművek
- előadásmódok, dinamikai kifejezések, karakterek
- a népdalok szerkezete, stílusrétegződése

Zenehallgatás
Altémák címei
Népzenei felvételek (szülőföld és más földrész népzenéjéből)
Népzenei ihletésű művek
Szemelvények a XVI.-XVIII. század magyar történelmi zenéjéből
A bécsi klasszicizmus alkotásai – klasszikus dalok
Tevékenységek
A tanuló
- ismerje fel és tudja megnevezni a többször meghallgatott népdalfeldolgozásokat, klasszikus zenei
szemelvényeket
jellegzetes részleteik alapján
- tudja felismerni és megkülönböztetni egymástól a tanult zenei formákat, műfajokat hallás után
- hasonlítsa össze és tegyen különbséget a magyar történeti zene és a bécsi klasszikus zene között
jellemző jegyeik alapján
- figyelje meg a dúr –moll színezet különbségét a zenei példákban
Ismeretek
Zeneirodalom
- Magyar történeti műfajok: históriás ének
- Zenetörténeti kor: bécsi klasszicizmus, stílusjegyek
- Zeneszerzők: Haydn, Mozart, Beethoven
- Műfajok: énekes -dal, opera, oratórium, hangszeres- szonáta, szimfónia, versenymű, szerenád,
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divertimento
- Zenei formák, szerkezetek: triós forma, menüett, szonáta forma, rondó, scherzo
- Művek pontos jelölése: opus, numero
- Együttesek: szimfonikus zenekar, vonósnégyes, trió
- Hangszerek: harsona, lant

Improvizáció

Altémák címei
Dallammodellként:
Tanult dalok és olvasógyakorlatok (ritmikai, dallami, formai elemek)
Az énekes és a zenehallgatási anyag tartalmai
Kérdés- felelet elvű dallamok
Tevékenységek
A tanuló
- tudjon a tanult ritmikai elemekből ritmust variálni, rögtönözni 3/8-os és 6/8-os ütemformákban
- tanári segítséggel próbálkozzon dallamalkotással az ismert dallami elemekkel adott témára:
- nyitás-zárás, visszatérő dallammotívumok, ismétlések, periódusok, kérdés - felelet
- a zenében megfigyelt formákat, jelenségeket fejezze ki mozgással, képalkotással, színekkel
Ismeretek

- tanult ritmikai és dallami ismeretek
- előadásmódok
- népdalstílusok
- zenei formák
- improvizált mozgások

Zenei olvasás-írás
Altémák címei
Énekes tananyag
Olvasógyakorlatok
Zenehallgatási anyag szemelvényei
Zeneelmélet: új dallami elemek, hangsorok, hangközök
Tevékenységek
1. Ritmikai ismeretek
A tanuló:
- ismerje fel hallás után és kottáról a triolát, tudja a jelölését, ritmusnevét, értékét
- tudja pontosan megnevezni, hangoztatni, és hallás után lejegyezni a tanult ritmusokat
- figyelje meg a műdalokban a felütés és a csonka ütem összefüggését
2. Dallami ismeretek
- ismerje fel a szekund és a terc hangközöket hallás után és kottából, tudja szolmizálva énekelni és
lejegyezni a vonalrendszerbe
- tudják a hangok ÁBC –s neveit a kis és egyvonalas oktávban
- ismerjék meg és tudják alkalmazni az előjegyzéseket és a módosító jeleket, tudják a módosított
hangok szolmizációs és abc- s neveit
Ismeretek
1.
Ritmika: felütés, csonka ütem, triola
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2.
Módosító jelek: #, b, feloldójel
Módosított hangok: fi, szi, ta, ri
Hangközök: szekund, terc
Hangsorok: dúr, moll ; hangnemek 1#- 1b- ig
Forma: periódus, szimmetria

Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 6. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel, de azok a tanulók egyéni adottságainak
figyelembevételével érvényesíthetők
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Ének - zene 7. évfolyam
Óraterv
Témakör
Éneklés
Zenehallgatás
Improvizáció
Zenei olvasás-írás
Szabadon felhasználható órakeret
Összesen:

Óra
18
13
4
6
14
55

A szabadon felhasználható órakeretet készségfejlesztésre, képességfejlesztésre, gyakorlásra
javasoljuk.
Ugyancsak a szabadon felhasználható órakeret terhére történik a tánctanítás.
A jelenlegi tankönyvkínálatból a tanterv megvalósításához a következő tankönyveket
javasoljuk.
Tanulói és tanítást-tanulást segítő taneszközök
Tanulói: Lukin lászló- Lukin Lászlóné: Ének – zene 7.
Kodály- Ádám : Énekes könyv 7.
Németh Endréné: Hetedik daloskönyvem
Tanári: Kodály Zoltán : Válogatott bicíniumok
333 olvasógyakorlat
Tegzes György : Hétfokú olvasógyakorlatok
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához
Dobszay László: A magyar dal könyve
Tárgyi: ritmus és dallamhangszerek, CD lemezjátszó, magnó, lemezek, kazetták, videomagnó,
pianínó, szaktanterem
Magasabb évfolyamra lépés feltételei
Éneklés:
A tanuló:
- törekedjen legalább 10 - 15 dal kifejező előadására önállóan saját hangterjedelmében
- aktívan vegyen részt az órai közös éneklésben
Zenehallgatás:
A tanuló:
♦ törekedjen a többször meghallgatott művek önálló felismerésére jellemző részleteik
alapján
♦ legyen képes tanári segítséggel tájékozódni az ismert zenei stílusokban
Improvizáció:
A tanuló:
♦ aktívan vegyen részt a ritmus és dallami rögtönzésekben, próbálja alkalmazni zenei
ismereteit
Zenei ismeretek:
A tanuló:
♦ törekedjen az ismert népdalok ritmusára visszaemlékezni, lejegyezni tanári segítséggel
♦ egyszerű dallamok éneklésére, szolmizálására, lejegyzésére tanári segítséggel
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Éneklés
Altémák címei
Magyar népdalok (pl. Kodály Zoltán) daljátékaiból
Nemzetiségi és etnikai kisebbség újabb népdalai
Ünnepkörök újabb dalai, más népek dalai
A verbunkos dallamok
Romantikus dalok és zeneművek könnyebb énekelhető témái, részletei
Kánonok, bicíniumok, könnyű kórusművek (az évfolyam népzenei és műzenei anyagához és a
korábban
tanult stílusokhoz kapcsolódó anyagból)
Tevékenységek
A tanuló
- tudjon népdalt, műdalt, nemzetiségi, ünnepkör, más népek dalait, verbunkos és romantikus dalokat,
kánonokat
hangadás után emlékezetből, a dalok hangulatának megfelelő tempóban énekelni
- tudjanak egyszerű, kétszólamú feldolgozásokat megszólaltatni
- törekedjenek a pontos szövegismeretre, ritmusra, a helyes artikulációra, a megfelelő előadásmódra
- a verbunkos és a romantikus dalok éneklésénél tartsák be az előadási, dinamikai jelöléseket
- a kétszólamú művek és a kánonok éneklésénél törekedjenek a tiszta éneklésre
- ismerjenek és énekeljenek más földrész dalait is
- figyeljék meg az új hangközöket a tanult dallamokban, törekedjenek az éneklésnél a tiszta
intonálásra
Ismeretek
-20 népdal, más népek, ünnepkörök dalai, verbunkos dallam, romantikus dalok, kánonok, könnyű
kórusművek
- előadási, dinamikai jelek
- tempójelzések: andante, moderato, allegro vivace
- régi és új stílusú népdalok szerkezete, dallamvonala, hangneme

Zenehallgatás
Altémák címei
Népdalfeldolgozások (meghallgatott kórusművekből)
Ünnepek zenéje
A nemzeti romantika Európában (pl. nemzeti operák)
A XIX. sz. zenéje
A XIX. sz. európai zeneművészetének alkotásai
Tevékenységek
A tanuló
- ismerje fel önállóan és nevezze meg a többször meghallgatott műveket jellegzetes részletei alapján
- figyelje meg a romantikus stílusjegyeket a meghallgatott zenei részletekben
- tudjon megnevezni romantikus zeneszerzőket, műfajokat
- ismerje fel és tudja megnevezni a hallgatott zenei anyag előadói apparátusát, hangszereit
- tájékozódjon tanári segítséggel az eddig megismert zenei stílusokban, zenetörténeti korszakokban
- hallgasson más földrész népzenéjéből részleteket, hasonlítsa össze az eddig megismert népzenékkel
Ismeretek
- Zeneművek és részletek a XIX. sz. zenéjéből
- Zenetörténeti kor: romantika
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- Zeneszerzők: Erkel, Liszt,
Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms, Chopin, Dvorak, Smetana, Csajkovszkij, Muszorgszkij,
Verdi, Wagner
- Műfajok: népies műdal, verbunkos, rapszódia, programzene, szimfonikus költemény, romantikus
dal, nemzeti opera
- Zenekar: romantikus nagyzenekar, a virtuozitás jegyei.

Improvizáció
Altémák címei
Dallammodellek.
Kupolás és visszatérő sorszerkezetű dallamok:
AABA; ABBA
Tevékenységek
A tanuló
- tudjon önállóan rögtönözni megadott kezdősorral új stílusú népdalformát, kupolás visszatérő
dallamot
- tudjon ritmussorokat képezni, megadott ütemekbe rendezni, variálni
- ismerjen sokféle improvizációs lehetőséget, s ezekben tudja alkalmazni a zenei ismereteit
- zenei élményeit bátran fejezze ki mozgással, tánccal, vizuálisan is
Ismeretek
- dallami és ritmikai ismeretek
- népdalok stílusjegyei
- előadási, dinamikai jelek
- zenei formák, hangszerek

Zenei olvasás - írás
Altémák címei
Énekelt és meghallgatott zenei szemelvények
ritmikai, melodikai, szerkezeti stb. anyagához kapcsolódó tartalmak
Hangköz: szext, szeptim
Tevékenységek
A tanuló
- ismerje fel önállóan a tanult dalok ritmusát, tudja hangoztatni emlékezetből
- tudjanak ritmust hangoztatni csoportosan egy vagy több szólamban is
- ismerje fel önállóan a szext, szeptim hangközöket kottáról és hallás után, tudja szolmizálva énekelni
és lejegyezni
- tudjon önállóan lejegyezni könnyű, ismert öt- és hétfokú dallamokat 2# - 2b ig.
- ismerje fel és tudja alkalmazni az előjegyzéseket, a módosító jeleket, a leggyakoribb tempó és
dinamikai jeleket
Ismeretek
Hangközök: k6, n6, k7, n7
Hangsorok: dúr – moll hangnemek 2#- 2b -ig
Előadási jelek, zenei szakkifejezések
Dinamikai jelek: pp, p, mp, mf, f, ff, crescendo- decrecendo
Tempójelzések: andante, moderato, allegro vivace
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Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 7. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel, de azok a tanulók egyéni adottságainak
figyelembevételével érvényesíthetők
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Ének - zene 8. évfolyam
Óraterv
Témakör
Óra
Éneklés
16
Zenehallgatás
8
Improvizáció
3
Zenei olvasás-írás
3
Szabadon felhasználható órakeret
7
Összesen:
37
A szabadon felhasználható órakeretet készségfejlesztésre, képességfejlesztésre, gyakorlásra
javasoljuk.
A jelenlegi tankönyvkínálatból a tanterv megvalósításához a következő tankönyveket
ajánljuk.
Tanulói és tanítást-tanulást segítő taneszközök
Tanulói: Lukin László- Lukin Lászlóné: Ének- zene 8. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.
Kodály- Ádám : Énekes könyv 8. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.
Németh Endréné: Nyolcadik daloskönyvem Apáczai Kiadó
Tanári : Kodály Zoltán: Válogatott bicíniumok
333 olvasógyakorlat
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlat
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához
Dobszay László: A magyar dal könyve
Magasabb évfolyamra lépés feltételei
Éneklés:
A tanuló:
- törekedjen legalább 10-15 dal kifejező előadására emlékezetből, önállóan, saját
hangterjedelmében aktívan kapcsolódjon be egyszerű kétszólamú művek éneklésébe
Zenehallgatás:
A tanuló:
- törekedjen az önálló tájékozódásra az ismert zenei stílusokban
- legyenek ismeretei a zenei korszakok kiemelkedő zeneszerzőiről
Improvizáció:
A tanuló:
- aktívan vegyen részt a ritmus- és dallami rögtönzésekben, próbálja alkalmazni a zenei
ismereteit
Zenei olvasás - írás
A tanuló:
- törekedjen a tanult dalok ritmusának felismerésére, hangoztatására, egyszerű dallamok
lejegyzésére a vonalrendszerben
Éneklés
Altémák címei
Magyar népdalok (minden stílusrétegből válogatva)
Más földrészek dalai
Egyházi énekek
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Bartók, Kodály és Bárdos műveinek énekes szemelvényei
A századforduló és a XX. század zeneirodalmának énekelhető szemelvényei
Többszólamú szemelvények
Tevékenységek
A tanuló
- ismerjen és tudjon énekelni népdalokat, más földrészek dalait, egyházi énekeket, zeneművekből
énekes
szemelvényeket önállóan, emlékezetből
- tudjon egyszerű kétszólamú feldolgozásokat énekelni csoportosan
- tudjon összeállítani és előadni egy adott témakörhöz énekes műsort csoportosan
- törekedjen az önálló megismerésre, gyűjtőmunkára, könyvtárhasználatra (néprajzi vonatkozások,
zenei műszavak, népies kifejezések stb.)
Ismeretek
- 20 népdal, műdal, egyházi ének, énekes szemelvények
- népzenei anyag fogalmai (parlando – rubato – tempo giusto)
- népdaltípusok
- dinamikai és tempó jelölések

Zenehallgatás
Altémák címei
Ismétlés anyaga:
- a magyar és európai zeneművészet századai
- a zenei műfajok
A XX. század zenei irányzatainak kiemelkedő alkotásai, kortársművészet
A dzsessz és jellegzetes műfajai
A zene szórakoztató funkciói: táncok a zenetörténetben (a szvittől a rock and rollig)
A könnyűzene ma
Tevékenységek
A tanuló
- ismerje fel a többször hallott zeneművek jellegzetes részleteit a stílusjegyek, karakterek alapján
- legyen tájékozott a tanult zenei stílusokban, zenetörténeti korszakokban
- ismerje fel Bartók és Kodály énekkari, zenekari és színpadi műveit részletek alapján
- legyen tájékozott a XX. század zenei irányzataiban
- lássa meg az összefüggéseket a zene és a társművészetek között
- a dzsessz műfaji ismereteit tudja a műzenei anyaghoz kapcsolni
- legyen tájékozott a könnyű műfaj megjelenési formáiban, módjaiban
Ismeretek
Népzene: autentikus előadásmód a magyar, európai és világzenében
Zeneirodalom, zenetörténet:
Zeneszerzők: Bartók, Bárdos, Kodály, Weiner és más kortársszerzők Gershwin, Debussy, Ravel,
Stravinsky, Honegger, Prokofjev, Hacsaturján, Britten, Penderecki
Irányzatok:
Impresszionizmus, neoklasszicizmus, folklorizmus
Új kifejezési, megjelenési formák: elektronikus zene
Könnyűzene: Batles, Presley, Webber, Szörényi
A dzsessz és a könnyűzene műfajai
A mai könnyűzene (aktualitások)
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Improvizáció
Altémák címei
Dallammodellként: a tanult zenei anyag tartalmai
Tevékenységek
A tanuló
- tudjon a tanult népdalformákban és hangkészletekben önállóan rögtönözni kezdősor, forma
megadása után
- zenei élményeit tudja megjeleníteni vizuálisan, színekkel, formákkal
- zenei tartalmakat, formákat, hangulatokat legyen képes kifejezni mozgással, tánccal, ritmussal
Ismeretek
- népdalstílusok
- zenei műfajok, formák
- dallami, ritmikai ismeretek
- zenei irányzatok, stílusok

Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 8. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel, de azok a tanulók egyéni adottságainak
figyelembevételével érvényesíthetők
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Zenei írás - olvasás
Altémák címei
A tanult énekes és hangszeres szemelvények anyaga
Tevékenységek
A tanuló
- ismerje fel a tanult ritmuselemeket, ritmusképleteket, tudja önállóan hangoztatni egy vagy több
szólamban is
- tudjon önállóan ismert dallamokat szolmizálva énekelni betűkottáról vagy kottából, módosított
hangokkal is
- tudjon lejegyezni öt- és hétfokú dallamokat a tanult hangnemekben
- nevezze meg a tanult hangközöket oktávon belül, tudja tisztán, szolmizálva énekelni
- ismerje és alkalmazza helyesen a leggyakoribb tempó és dinamikai jele
Ismeretek
Összegzés.
A nyolc év alatt tanult dallami, ritmikai ismeretek, hangközök, hangsorok, előadási és dinamikai jelek
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1.12. Vizuális kultúra helyi tanterve
Helyi tantervünket az OM által elfogadott Nyíregyházi tantervcsalád alapján készítettük
A vizuális kultúra főbb kapcsolódási területei más alapműveltségi területek tantárgyaihoz:
 Társművészetek:
 Ének- zene:
 A kotta, mint jel
 Zenei élmények feldolgozása,
 A különböző művészeti stílusok jegyeinek felismerése,
 Élmények, hangulatok ábrázolása
 Tánc és dráma:
 A ritmus, mozgások ábrázolása
 Gesztusok, bábozás, népszokások, hagyományok
 Kézműves technikák. Népviseletek, öltözékek
 Népszokások: a színek hangulata és az ünnepi népviseletek színei
 Mozgóképkultúra és médiaismeret
 A jelek, könyvek, folyóiratok, plakátok, reklámok(fény)
 A film sajátos kifejező eszközei.
 Ábrák, piktogramok, grafikonok. A reklám és statisztika a televízióban
 Illusztráció. Képsorok tervezése
 Irodalom:
 Irodalmi alkotások átírása képre (illusztrációk, tematikus képfeldolgozások
művek kiemelt részletére
 Érzések, hangulatok megjelenítése valamely irodalmi élményhez
 Bábkészítés irodalmi művekhez
 Irodalmi élmények, hangulatok ábrázolása színekkel
 Mozgások ábrázolása
 Anyanyelv:
 A betű mint jel. Jelrendszerek, jelek olvasása
 Nyomtatott dokumentumok ábráinak olvasása
 A nyelvi kifejező eszköz és a vizuális nyelv kifejező eszközei
 Könyv, folyóirat, újság jellegzetes formai sajátosságai
 Képrejtvények. Az írás története
 Élő idegen nyelv:
 Az anyanyelv anyagainak megfelelően
 Ember és társadalom:
 Képanyagok, dokumentációk értékelése és értelmezése
 A történelmi térkép jelei és olvasásuk
 Térképek jeleinek olvasása
 Múzeumi anyagok megfigyelése: elmúlt korok tárgyi emlékeinek üzenete
 Jelképek iránti tisztelet. Jelképek magyarázata
 Különböző korok művészeti emlékei, stílusok, stíluskorszakok
 Népszokások, viseletek. A népművészet ágai
 Műszaki leírások: ipari forradalom, technikai találmányok
 A média.
 Kereskedelmi és szórakoztató televízió jellemző formai sajátosságai
 Információszerzés a közszolgálati televízióban
 Korok divatja (öltözködés, lakáskultúra)
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 Ember és természet:
 A természet megfigyelése
 Szűkebb, tágabb környezet és tárgyai megfigyelése
 Növények, magvak rajza. Magyarázó rajzok, metszetek
 Tárgyak konstruálása. Környezetvédelem
 Növények és állatok rajza. Fejlődés ábrázolása
 Mozgásábrázolások az élő világban
 Informatika - Könyvtár:
 Lexikonok, enciklopédiák, szótárak jeleinek, ábráinak értelmezése
 Információk szemléltetése ábrákon
 Az informatika jeleinek használata
 Matematika:
 A számjegyek, mint jelek. Szemléltető ábrák modellek
 Testek és hálózati rajzok. Testek konstruálása
 Ábrázolások: pont, egyenes
 Technikai eszközök (körző, vonalzó használata)
 Egyszerű tervrajzok használata
 Sík- és térgeometria. Tengelyes és középpontos szimmetria (tükrözés,
elforgatás)
 Számítástechnika:
 Rajzolás számítógéppel. Jelek értelmezése. Információk a számítógépen
 Szövegmező és képek összhangja, esztétikus elrendezés
 Helyes nagyságrend érzékeltetése
 Technika - Háztartástan:
 Technikai eszköz használata. Eszközök működése és működésének ábrázolása
 Modellek készítése. Modellező anyagok megismerése. Szerelési munkák
 Arányok vizsgálata. A műszaki rajz sajátosságai. Műszaki rajzok értelmezése
 Betűírás (szabványok). Rajzeszközök technika órán
 A tervezés folyamata. Szabásrajzok készítése
 Környezetvédelem, környezetformálás
 Testnevelés és sport:
 A test arányai. Testépítés, helyes tartás. A ritmus
 A mozgás esztétikuma. Tájékozódás a térben
 Jelek a testnevelés és sport területén (pl. sportágak jelei)
 Mozgáskultúra és egészségmegőrzés
 A televízió szerepe a sportban
 Fizika:
 Jelek és használatuk. Grafikonok, ábrák, magyarázó rajzok.
 Mozgások. Fénytani, színtani ismeretek
 Kémia:
 Anyagok színe, formája, tulajdonságai
 Modellek értelmezése. Oktatófilmek ábrái. Kísérletek leírása.
 Folyamatok átírása jelekkel

Cél

 A vizuális kultúra tanításának célja
 A NAT-ra építve az egyes műveltségi területek összehangolt programjával olyan
alapműveltséggel rendelkező nemzedék kiművelése aki:
 sajátjának érzi nemzeti örökségünket,
 képes befogadni mind az egyetemes, mind a nemzeti, mind az etnikumok
kultúráját,
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 képessé válik arra, hogy kapcsolódjék Európához, a nagyvilághoz,
 nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, szertartások
másságok iránt,
 érzékeny a problémák lényegi összefüggései iránt,
 lehetőséget keres a megoldásokra,
 valamilyen módon részt kíván venni a nemzetközi kapcsolatok ápolásában,
 képes környezetének nemcsak szépségét, értékeit befogadni, hanem maga is
tevékeny részt vállal környezetének megóvásában, építésében,
 életmódjában érvényesül a természet tisztelete,
 rendelkezik olyan környezetkultúrával, amely a fejlődő gazdasági-társadalmi
modernizáció pozitív hatásaival együtt védi, óvja, megőrzi természeti
örökségünket,
 képes művészeti értékeink befogadására,
 értékeli más népek kultúráját,
 el tud igazodni különböző korszakok stílusirányzataiban,
 ismeri azokat a művészeti ágakat, amelyek a kultúra összességét alkotják,
 eligazodik a társművészetekben,
 képes az igazi értéket a hamisaktól elválasztani,
 törekedik környezetében az esztétikumra,
 képes látáskultúráját önmaga is fejleszteni,
 tudja a vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret terén szerzett ismereteit
más területeken alkalmazni,
 képes a tömegtájékoztatási eszközök adta információs üzenetek vételére és
megértésére,
 képes önmaga, vagy mások mondanivalóját megérteni illetve megértetni a vizuális
nyelv segítségével.
Mindezen célok elérése érdekében a Vizuális kultúra fejleszti:
 a tanulók tudatos megfigyelési képességeit a természet megfigyeltetésével,
 a valóság feltárásával,
 a világ oki és okozati összefüggéseinek megismertetésével.
Megtanítja a jelenségeket vizuálisan értelmezni.
A műszaki, gyakorlati életre olyan alapozó ismereteket nyújt, amelyekkel mind
életvitelükhöz, pályaválasztásukhoz, vagy esetleges pályamódosításukhoz
elengedhetetlenül szükséges.
Fejleszti a vizuális emlékezetet és alkotó képzeletet.
Önálló tevékenységre ösztönöz.
Fejleszti a tanulók ízlésvilágát, esztétikai érzékét.
Ösztönzi a világ téri, formai és színbeli vizsgálatára.
Alkalmassá teszi vizuális ítéletek változatos képi kifejezésére.
Fejleszti gondolkodását, s a vizuális eszközeivel képessé teszi mind önmaga, mind
társai képi megfogalmazásainak értelmezésére és értékelésére.
Megtanítja a média eszközeit helyesen használni, segítségükkel ismereteit bővíteni.
Segíti a tanulókat alkotó, konstruáló emberekké tenni.
Hozzásegíti a tanulókat a jelek és jelrendszerek megismertetéséhez, alkalmazásához.
Megismerteti valamely kézműves iparág alapjaival.
Tudatosan írányítja hagyományőrző és ápoló tevékenységét, népi díszítő
művészetünk megismerését.
Fejleszti a tanulók formaérzékét, színérzékét.
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 Medismertet a különféle technikákkal, alkalmazási területeikkel, valamint a
művészeti technikákkal.
 A Vizuális kultúra további célja:
 a mozgóképírás-olvasás nyelvének megtanítása,
 a mozgóképtörténet, művelődéstörténet megismertetése,
 a technikai képírás eszközhasználatának megtanítása,
 a monitorkultúra lehetőségeinek feltárása az információszerzés területén.
 Hon és népismeret:
 A tanulók ismerjék meg népünk kultúrális örökségének a jellemző sajátosságait!
 Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi
tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei
megismeréséhez, megbecsüléséhez vezetnek!
 Ismerjék meg környezetük hagyományait és jellegzetességeit!
 Ismerjék meg nemzeti kultúránk nagy művészeit és alkotásait!
 Kapcsolat Európához és a nagyvilághoz:
 Legyenek érdeklődőek és nyitottak az európai kultúra iránt!
 Ismerjék az egyetemes kultúra kiemelkedő egyéniségeit, művészeti alkotásait, a
társművészekkel együtt!
 Legyenek érzékenyek a problémák lényege iránt!
 Környezeti nevelés:
 Ismerjék meg környezetüket!
 A tanulók kapcsolódjanak be a környezet értékeinek megőrzésébe!
 Életmódjukban nyilvánuljon meg a természet tisztelete!
 Kommunikációs kultúra:
 Segítse elő a jelek útján a képi megfogalmazásokban az üzenetváltást!
 Segítse az ismeretek megszerzésében és továbbadásában!
 Tudja használni a mesterséges közvetítő rendszereket!
 Testi, lelki egészség:
 Minden tevékenységében törekedjen a testi, lelki egészség megőrzésére!
 Fordítson figyelmet a családi életre! Harcoljon a káros szenvedélyek ellen!
 Legyen toleráns és segítőkész a sérült, beteg társaival szemben!
 Tanulás:
 Törekedjen ismeretszerzésre!
 Ismereteit használja fel más területeken!
 Fejlessze a szemléletes és elvont ábrázolási készséget!
 Pályaorientáció:
 Fejlessze önismeretüket!
 Tudatosan készítsen fel pályaválasztásra!
 Nyújtson lehetőséget a tehetséggondozásra!
A rajz és vizuális kultúra tantárgy témaköreire, azok tartalmára és követelményeire vonatkozó
kerettantervi ajánlások az SNI-s tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével
érvényesíthetők, a tanítási-tanulási folyamat azonban speciális pedagógiai módszerrel és
eszközzel irányított.
A hallássérült tanulók fejlesztése
Az önkifejezés, az információszerzés széles skálája teremthető meg e műveltségi terület
tartalmain keresztül. A kreativitás fejlesztése szempontjából megkülönböztetett jelentőséggel
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bír a vizuális kultúra sokoldalú művelése. A tanulók teljesítménye e részterületen eléri,
esetenként meghaladhatja a halló társak produktumait.
A beszédfogyatékos tanulók fejlesztése
A műveltségi terület jól szolgálja a téri orientáció, mozgás-, ritmus-, beszédkoordináció
követelményeinek megvalósítását.
Az autizmus-spektrumzavarokban szenvedő (autisztikus) tanulók fejlesztése
A műveltségi területen megjelenő valamennyi fejlesztési feladat fontos terápiás lehetőséget
jelent. A művészeti tevékenységek a szabadidő tartalmas eltöltésében is jelentős szerepet
játszanak.
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott tanulók fejlesztése
A Művészetek műveltségi területen belül a komplex művészeti terápia, a drámapedagógia, az
akusztikus és vizuális észlelés fejlesztésének kiemelt szerepe van.

Követelmény
 A NAT Vizuális követelményeket az alábbi témakörökben határozza meg:
 A vizuális nyelv alapjai
 Kifejezés képzőművészet
 Vizuális kommunikáció
 Tárgy és környezetkultúra
 A vizuális nyelv témakörben el kell jutniuk a tanulóknak az alapvető kifejező eszközök
megismerésétől a kompozíciós szerkesztésekig, illetve az ábrázolási
rendszerekig.Jártasságot kell szerezniük a látvány, a kép és a műalkotás
megismerésében, elemzésében.
 A kifejezés, képzőművészet témakörben a tanulók váljanak képessé a mindennapi
látványok, valamint a művészeti élmények befogadására és értékelésére.
 El kell érnünk, hogy a tanulók számára nyújtson élményt valamely művészeti érték
(hazai és egyetemes művészet, népművészet) megismerése, befogadása.
 Tanulmányaik során ne csak passzív szemlélők legyenek, hanem legyenek nyíltak
esztétikai élmények befogadására, meg tudják különböztetni az értékest az
értéktelentől.
 Nem csak a művészeti stílusok jegyeit, kimagasló képviselőinek alkotásait ismerjék
meg, hanem a képzőművészet sajátos technikáit és művészeti eljárásait.
 Ugyakkor legyenek képesek saját élményeiket, érzéseiket, hangulataikat is kifejezni
alapvető kifejezőeszközök segítségével.
 Ezek érdekében a fejlesztő követelményeket három területen határozzuk meg:
 Alkotás: amelyben a tanulók képessé válnak a mindennapi és művészeti élmények
vizuális eszközökkel történő megjelenítésére.
 Befogadás, megismerés: amelyben a tanulók képesek egy-egy művészeti
alkotásról, illetve egy-egy korstílusról alkotott vélemény kifejtésére,
 az egyes művészeti ágak műfaji sajátosságainak megkülönböztetésére,
 saját, és tanulótársai munkájának megértésére és megítélésére,
 képesek eligazodni a társművészetekben, a közös stílusjegyeket megtalálni, és
egyes műveket ennek megfelelően egymás mellé rendelni.
 Technikák:
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 E részterület magába foglalja mind a különböző korstílusok alkotásainak
technikai ismeretét (pl: olaj, freskó, szekko, metszet, grafika, stb), valamint
azokat a technikákat, amelyeket a tanulónak a látvány, élménykifejezéséhez el
kell sajátítani (pl: rajzolás, festés, bábozás, fotó stb).
 Vizuális kommunikáció témakörben el kell érni, hogy
 a tanulók megértsék az információkat, amelyek vizuális nyelven, illetve információs
eszközök útján jutnak el hozzájuk,
 valamint azt, hogy saját gondolataik közlésére a tartalomnak leginkább megfelelő
képi közlésformát tudják kiválasztani.
 E témakör három részterülete ennek megfelelően:
 Alkotás:
 magyarázó, eligazító, közlő ábrázolásban való jártasság,
 a legfontosabb ábrázolási eljárások megismerésére és folyamatos alkalmazása.
 Befogadás, megismerés:
 a hazai és nemzetközi jelek megismerése, értelmezése és alkalmazása.
 információs jelek, ábrák más területeken való felhasználása,
 az újság, reklám műfaji sajátosságainak megkülönböztetése,
 a sajtó, televízió, elektromos médiumok, a fotózás, metakommunikáció
műfajainak jellemző közlési sajátosságai, felismerése és megértése.
 Technikákkal való ismerkedés, melynek során meg kell ismerkedniük a
 szabadkézi rajz,
 szerkesztő rajz,
 alaprajz,
 makett fogalmával, ezek készítésében jártasságra tesznek szert,
 Tárgy- és környezetkultúra
 E témakörön belül el kell érni hogy a tanulók ismerjék meg az őket körülvevő
tárgyak, eszközök, épületek funkcióját.
 Ismerjék meg a hazai és Európán kívüli tárgykultúra:
 egy-egy jellegzetes darabját,
 tudatosan törekedjenek olyan ismeretek megszerzésére, amelyek segítségével
megőrzik a tárgyi emlékeket, és környezetük védelmét figyelemben tartva maguk
is képesek valamely eszközt, tárgyat konstruálni.
 Ennek érdekében ismerkedjenek meg:
 Az alkotás folyamatával (tervezés, kivitelezés, értékelés),
 alkotásaikban tükröződjön a praktikusság, környezetkímélet,
 jussanak el az egyes tárgyak reprodukálásától az önálló tervezésig.
 Befogadás, megismerés:
 tudjanak egy adott, megfigyelt tárgyat leírni, rendeltetését értelmezni, a tárgy
anyagát meghatározni,
 alkotótevékenységükben a konstruált tárgyhoz a megfelelő anyagot
hozzárendelni.
 Technikák:
 ismerjék meg a különféle anyagokat: - modellezőanyagok
 papífajták
 ragasztók,
 ismerjék meg a technikai műveletekhez szükséges egyszerűbb eszközöket,
azok működését,
 legyenek képesek az alkotás örömét átélni,
 tudatosan vigyázzanak önmaguk és társaik testi épségére,
 ismerjék a balesetvédelmi szabályokat,
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 legyenek jártasak egy kézműves technikában, valamint a szerelés, építés és
modellezés műveleteiben.
Követelmények 5 – 6. , 7 – 8. osztályokban:
 A vizuális nyelv alapjai;
 5 - 6. évfolyamok
 Az alapvető képi kifejezőeszközök, ábrázolásmódok, kompozíciós eljárások
megismerése és alkalmazása
 Jártasság a látvány, tárgy, kép, műalkotás megfigyelésében
 7 - 8. évfolyamok
 A legfontosabb síkbeli és térbeli kifejezőeszközök (színek, formák) ábrázolási
konvenciók, kompozíciós eljárások ismerete és alkalmazásának képességei.
 A megfigyelés, leírás, elemzés, értelmezés, ítéletalkotás képességei a tárgyak,
képek, műalkotások elemzésében.
 Kifejezés képzőművészet
 5 - 6. évfolyamok
 A mindennapi látványok esztétikumának és a művészeti élményeknek a
befogadása, átélése; a gondolatok vizuális kifejezése. Az esztétikai minőségre
nyitott magatartás.
 7 - 8. évfolyamok
 Ismerkedés a kifejezési technikákkal, eljárásokkal (rajzolás, festés, mintázás,
bábozás, fotomontázs)
 Vizuális kommunikáció
 5 - 6. évfolyam
 Vizuális jelenségek, információk megértése, és a saját gondolatok közérthető
megjelenítése.
 Az információt megbecsülő és kritikus szemlélő magatartás alapjai
 Jártasság az ábrázolásban, magyarázó közlő ábrázolásokban.
 Látvány, jelenség, ábrák, információs jelek megértése.
 A vizuális kommunikáció (újság, reklám, jelek) műfaji sajátosságainak.
 Ábrák készítésének technikai jártasságai (szabadkézi rajz, grafika, szerkesztési
eljárások)
 7 - 8. évfolyam
 Képesség látvány, jelenség magyarázó közlő ábrázolására
 A legfontosabb ábrázolási eljárások önálló alkalmazása
 A vizuális kommunikáció műfajainak (sajtó, televízió, fotózás, elektromos
médiumok) megismerése
 Tárgy- és környezetkultúra
 A mindennapi tárgyak , eszközök, épületek funkciójának és jelenségének megértése
 Hazai és európai, Európán kívüli tárgykultúra megismerése
 Mérlegelő, környezettudatos magatartás kialakítása.
 Alkotás
 5 - 6.
 A tárgykultúra modellező anyagainak ismerete
 Néhány egyszerű tárgy elkészítése minta után
 Jártasság és tervezési folyamat alaplépéseinek bemutatása
 Európán kívüli tárgyak összehasonlítása
 Jártasság egyszerű eszközök használatában
 7 - 8.
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Egyszerű tárgyak, terek tervezése
Képesség tárgyak, árucikkek, épületek elemzésére
A történelmi korszakok tárgyainak felismerése
A környezetkultúra ( építészet, tárgykultúra) műfaji tulajdonságainak
megkülönböztetése
 Befogadás, megismerés
 5 - 6.
 A közvetlen környezetben található tárgyak megfigyelése, megbeszélése,
megítélése a legfontosabb tervezési alapelvek ( a forma megfelelése a
rendeltetés, a jelentés, az anyag szempontjai szerint.
 Néhány régi, népi tárgy megfigyelése Európán kívüli példákban is (eszkimó
kunyhó). Különböző kultúrák azonos tevékenységhez kapcsolódó tárgyainak
összehasonlítási képessége (kanál-evőpálcika).
 7 - 8.
 Képesség tárgyak, árucikkek, épületek elemzésére, értékelésére.
 A tervezés elveinek őnálló alkalmazása (használhatóság, gazdaságosság, anyag,
szerkezet...). A történelmi korszakok néhány jellemző tárgyának ismerete, a
korstílus felismerése.
 Technikák
 5 - 6.
 Jártasság az egyszerű, eszköz nélküli, és kéziszerszámokkal végzett
anyagalakításban.
 7 - 8.
 Jártasság egy kézműves technikában, valamint a szerelés, építés és modellezés
műveleteiben.
 Részletes követelmények 6., 8. évfolyam végén az egyes témakörökben:
 Vizuális nyelv:
 6. évfolyam végén;
 Tudják mi a textúra és a faktúra,
 ismerjék fel a kompozíciós megoldások kifejező hatását (festményen, plakáton,
filmen)!
 8. évfolyam végén;
 Ismerjék meg a természetes és mesterséges fény hatásait a plasztikus forma
megjelenítésében,
 tudják, mi az önárnyék és vetett árnyék,
 bővítsék színtani ismereteiket: tudják kikeverni a másodlagos kevert színeket
is,
 tudják a nézőpontnak megfelelően ábrázolni a látványt!
 Kifejezés, képzőművészet:
 6. évfolyam végén:
 Alkotás;
Tudjanak élményeket térben és síkban megjeleníteni,
tudjanak a társművészetek (irodalom, zene, tánc) élményeiből képi
megfogalmazást, vagy plasztikai kompozíciót létrehozni!
 Befogadás, megismerés:
Legyenek képesek művekről vélemény fogalmazni,
ismerjék a közismertebb művészeti technikákat,
tudjanak képzőművészeti műfajokban tájékozódni, azokból egy-egy alkotást
felismerni,
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ismerjék meg a festészet, szobrászat, grafika jellemzőit, valamint a freskó,
mozaik fametszet technikát!
 Technika:
Legyenek jártasak térbeli és síkbeli ábrázolásban,
tudjanak vázolni: ecsettel, filctollal, ceruzával,
tudjanak -papírplasztikát,
textilplasztikát,
drótkompozíciót alkotni,
használjanak vegyes technikát!
 8. évfolyam végén
 Alkotás;
Tudjanak kompozíciót készíteni egy szabadon választott technikával,
tudják a hangulatot, érzelmet megkomponálni,
tudjanak történeteket megjeleníteni!
 Befogadás, megismerés;
Legyenek képesek műalkotások értelmezésére,
ismerjék a művészeti korszakok egy-egy kiemelkedő alkotását,
ismerjenek meg néhány speciális művészi technikát!
 Technika;
Legyenek jártasak az eddig tanult technikákban,
tudjanak szénnel, tollal, náddal rajzolni,
 Vizuális kommunikáció
 6. évfolyam
 Alkotás;
Legyenek jártasak magyarázó rajz készítésében
tudjanak építészeti rajzot készíteni,
tudjanak információs táblát készíteni ábrák és betűk segítségével,
tudjanak gondolati tartalmakat sűríteni!
 Befogadás, megismerés;
Legyenek jártasak magyarázó ábrák értelmezésében,
legyenek jártasak képi közlésformák ismeretében,
ismerjék a sokszorosított információ jellegzetességeit, és a képi
közlés szabályait!
 Technika;
Tudjanak foltot képezni ceruzával, tollal,
tudjanak egyenletes tónust létrehozni grafikai eszközökkel, festékkel,
legyenek jártasak szerkesztőrajz készítésében!
 8. évfolyam
 Alkotás;
Tudjanak piktogramot tervezni,
legyenek képesek mennyiségi viszonyokat ábrákkal szemléltetni,
ismerjék az egyszerűbb használati eszközök működését, a azt magyarázó
rajzon ábrázolni,
tudjanak összetettebb formákat ábrázolni metszettel, magyarázórajzzal és
vetületi ábrázolással!
 Befogadás, megismerés;
Ismerjék a tömegkommunikáció legfontosabb formáit,
tudják értelmezni a tanulmányaikhoz kapcsolódó tankönyvek, térképek, egyéb
kiadványok ábráit,
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ismerjék fel a tartalom és forma összefüggéseit könyvekben, újságokban,
plakátokon!
 Technika;
Legyenek jártasak tussal való betű, és szövegfolt írásában,
ismerjék fel és alkalmazzák azokat a betűtípusokat (szabványon kívül),
amelyekkel tanulmányaik során megismerkedtek,
tudjanak betűsablont készíteni!
 Tárgy és környezetkultúra
 6. évfolyam
 Alkotás;
Ismerjék a tervezési folyamatot,
tudjanak olyan tárgyat konstruálni, melyben variációs lehetőségek is
megnyilvánulnak!
 Befogadás, megismerés;
Tudják tágabb környezetük, és azok tárgyainak rendeltetését megérteni,
tudják szűkebb környezetükben a tárgyak stílusát, a funkció és forma közötti
viszonyt felismerni!
 Technika;
Ismerjék a kézműves technikák közül a batikolást és a nemezelést,
legyenek képesek térbeli modell létrehozására!
 8. évfolyam
 Alkotás;
Tudják a lakóház és környezetének összhangját felismerni,
ismerjék a ház modellkészítésének technikáját, mechanikáját!
 Befogadás, megismerés;
Ismerjék a különböző korok építészeti stílusát,
lássák meg az épületek forma és funkcióbeli összefüggéseit,
legyenek képesek felismerni az adott stílusú épület és berendezési tárgyainak
összhangját!
 Technika;
Tudjanak modellezni, fa, fém, textil és gipsz felhasználásával!
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv adott
évfolyamra tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
A tanulócsoportok a program során megérthetik és elfogadhatják különlegesen fejlődő társuk
viselkedését, kommunikatív kezdeményezéseit. Értékként fogadhatják el az autizmussal élő
gyermekek különleges, szenvedélyes érdeklődését adott témában, s ezt a közösség számára
kiaknázhatják. A program bővülhet kortárs segítők képzésével, amely elősegíti a tolerancia,az
empátia, a segítőkészség, az önzetlenség fejlődését.

Tartalom
 Tananyag évfolyamokra lebontva az egyes témakörökben
 Vizuális nyelv
 5. évf.
 A textura és a faktura
 A kompozíció hatásai festményen, plakáton, filmen
 Alkotások formai jegyeinek összehasonlítása
 A vizuális nyelv alapelemeinek és a megjelenítés anyagának összefüggései
 6. évf.
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 Kompozíciók térben és síkban
 A textura és a faktura
 Kompozíciók összeállítása és rajzolása tartalom, forma és anyag összefüggései
tekintetében
 7. évf.
 Természetes és mesterséges fény
 Színtani ismeretek
 színek hangulati hatásai
 hideg-meleg színek kompozíciókon
A látvány és a nézőpont
A stílus fogalma
 8. évf.
 A megvilágítás és fényerősség
 Plasztikusság
 Korstílus, egyéni stílus
 Kifejezés, képzőművészet
Alkotás:
 5. évf.
 Élmények, fantáziatörténetek színbeli megjelenítése
 Események előadása képsoron
 6. évf.
 Élmények síkbeli és térbeli megjelenítése
 Művészi élmények (irodalmi, zenei, filmélmény) feldolgozása síkban és térben
 7. évf.
 Látványok, műalkotások képi átírása
 Történések megjelenítése
8. évf.
 Hangulatok, érzelmek megjelenítése
 Mozgás kifejezése sorozatokkal, montázzsal
Befogadás, megismerés:
 5. évf.
 A festészet műfaji sajátosságai
 Műalkotáselemzés
 Néhány klasszikus műalkotás elemzése
 6. évf.
 A szobrászat és grafika műfaji sajátosságai
 A megfigyelt műalkotások technikája
 A freskó, mozaik, fametszet
 7. évf.
 Művészeti korszakok és művészeti ágak jellegzetes vonásai az őskortól a
XVIII. sz.-ig
 Műalkotások önálló és közös elemzése
 8. évf.
 Művészeti korszakok és művészeti ágak a XIX. sz., és XX. sz.-ban
 Speciális művészeti technikák
 Műalkotások irányított elemzése
Technika:
 5. évf.
 Vázolás ecsettel, ceruzával, tollal
 Egyszerű lenyomatok
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 Papírplasztika
 6. évf.
 Vázolás tanult technikákkal
 Monotípia
 Textil- és drótkompozíció
 7. évf.
 Rajzolás tollal, náddal, szénnel
 8. évf.
 Sokszorosító technikák
 Technikai kísérletek
 Vizuális kommunikáció
Alkotás:
 5. évf.
 Tárgyak rajzolása: elöl, fölül és oldalnézetből
 Tárgyak felépítését magyarázó rajzok
 6. évf.
 Térbeli modellek készítése
 Gondolatok tartalmi sűrítése
 Forma- és színredukció
 7. évf.
 Téri helyzeteket, összefüggéseket magyarázó rajzok
 Szabványbetűk
 Összetett formák értelmezése metszősíkkal
 Tárgyak működését szemléltető rajzok
 8. évf.
 Szabvány betűk írása
 Kép és szöveg összekapcsolása
 Piktogram tervezése
 Mennyiségi viszonyok ábrázolása
Befogadás, megismerés
 5. évf.
 A gesztus és a jelbeszéd
 Sokszorosított információ értelmezése: könyv, plakát
 Plakáttervezés
 6. évf.
 Sokszorosított információ értelmezése: film, video
 A képi közlés szabályai
 Szimbólumok
 7. évf.
 Térábrázolási konvenciók különböző korokban, kultúrákban
 A tömegkommunikáció legfontosabb formái
 8. évf.
 A tartalom és közlési szándék összefüggései újságokban, folyóiratokban,
plakátokon
 Leggyakoribb térábrázolási módszerek
Technika
 5. évf.
 Foltképzés ceruzával, tollal. Festés temperával.
 6. évf.
 Szöveg és képsor összeállítása (betű, kép, foto). A már megismert technikák.
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 7. évf.
 Vegyes technikák: festés, ceruza, szén, toll, fénymásolás együttes alkalmazása
 8. évf.
 Grafit. Szövegírás tussal.
 Tárgy- és környezetkultúra
Alkotás:
 5. évf.
 Élmények feldolgozása. Tervezési folyamat megismerése.
 6. évf.
 Vágyak feldolgozása. Tárgyalkotás: használati eszköz tervezése.
 7. évf.
 Összetett rendszer alaprajza
 8. évf.
 Lakóház elemeinek ismeretében makett készítése
Befogadás, megismerés:
 5. évf.
 A tágabb környezet témáinak feldolgozása. A környezetben található tárgyak
formáinak, funkciójának értelmezése.
 6. évf.
 Az életmód, a tárgy, a berendezés stílusa. A stílusjegyek felismerése.
 7. évf.
 Művészettörténeti stíluskorszakok formai jegyeinek felismerése épületen,
tárgyon.
 8. évf.
 Elképzelt környezet rendeltetése és üzenete
Technika:
 5. évf. - Kézműves technika: nemezelés
 6. évf. - Modellezés eszközei, anyagai
 7. évf. - Modellezés textilből
 8. évf. - Modellezés gipszből
 Módszerek:
 Tanári magyarázat, problémafelvetés, bemutatás
 Táblai vázlat
 Tanári és tanulói értékelések
 Műelemzés, beszélgetés
 Megfigyeltetés
 Gyűjtőmunka
 Kiállítás, összehasonlítás
 Technikák ismertetése
 Filmvetítés, diavetítés
 Óraközi értékelés, korrektúra

A tanulók munkájának értékelése





Diagnosztizáló: 5. évfolyamon.
Formatív értékelés: tanári és tanulói értékelés (feladat befejezése után).
Teljesítmény értékelése:egy-egy téma befejeztével.
Gyűjtőmunka, egyéb tanórán kívüli munka érdemjeggyel.
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 Pályázati eredmények, kiállításon való aktív részvétel az iskolában szokásos
jutalommal.
Feltételek
 Az életkori sajátosságoknak megfelelő bútorzat (szék, pad, esetleg rajzbak)
 Szertár vagy idomdarabok tárolására alkalmas szekrény
 Diavetítő, televízió, videó, kazetták, filmgyűjtemény
 Diapozitívek, filmek, reprodukciók, tablók, reflektor stb.
 Fényképezőgép
 Folyóiratgyűjtemény
 Szaktanterem, 3-4 modellbeállításra alkalmas terem
 Előírt tanulócsoportok az egyes évfolyamokon
 Szaktanár
 Tanári, taneszközök:
 Tanári eszközök:
 Nagyobb méretű idomdarabok, legalább 3 tárgyasztal, drapériák különféle
színekben, reflektor, diavetítő, filmvetítő vászon, táblai körző, vonalzó,
betűsablonok, tanulói munkák bemutatására alkalmas tárlók, paravánok.
 Reprodukciók és albumok, demonstrációs táblák, diafilmek
 és diapozitívek
 Házi olvasmányok videófilmen, fényképezőgép, folyóiratgyűjtemény, kamera
 Művészeti lexikon
 Tanári és tanulói tankönyvek:
 Apostol Éva: Maskarák. Reflektor Kiadó, 1987.
 Varga Péter: Hajtogatás. Móra Kiadó, 1981.
 Papp László: Papírvarázs I-II. Méliusz Kiadó 1966.
 Léderer Emma: Egyetemes művészettörténet. Aqua K. Bp., 1992.
 Szemtanú művészet Park Kiadó 1995.
 Képelemzés. Park Kiadó., 1995.
 Világkerék. Altern füzetek. OKI Iskolafejlesztési Központ. Bp., 1991.
 Herendi Miklós: Művészettörténet I-II.
 Pázmány Ágnes-Permay Éva: Látás és ábrázolás I-III.
 Kovács Károly: Népművészet
 Horváth Lászlóné: Barangolás a művészettörténetben V-XVIII. sz.
 Horváth Lászlóné:
 Őskor és ókor művészete
 A művészet születése. Holnap K. 1992.
 Mezei Éva: Játsszunk színházat!
 Zolnay Vilmos: A művészetek eredete. Magvető, 1983.
 Reisinger János:
 A Biblia a társművészetekben
 Bibliográfia és antológia. Kecskemét, 1987.
 Tóthné Sándor Zsuzsa: Ábrázolás és művészet. Tankönyvkiadó, 1988.
 Origami mindenkinek Buda Péter figuráiból. Nemzeti Tankönyvkiadó Bp.,
 Artner Tivadar: Évezredek művészete. Gondolat K. 1968.
 Karla Bilang: Felfedezők és művészek. Művészetről gyerekeknek. Corvina.
1982.René Berger: A festészet felfedezése. I-II. Gondolat. 1984.
 Péter András: A trecentó festészete. Corvina. 1983.
 Művészeti lexikon I-IV. Akadémiai Kiadó 1965.
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Művészettörténeti ABC Akad. Kiad. 1961.
Dercsényi Dezső-Zádor Anna: Kis magyar művészettörténet
A képzőművészet iskolája. I. Képzőműv. Alap K. 1979.
A képzőművészet iskolája. II. Képzőművészeti Alap. K. 1979.
Csillag Julianna-Baricz Katalin: Első nagyításaim. Műszaki K., 1979.
Falus Róbert: Az aranymetszés legendája. Magvető, 1982.
Telepy Katalin: Benczúr. Józsa András Múzeum kiadványa. Nyíregyháza, 1963.
Henri Moore: A szobrászatról. Helikon, 1985.
Granaszlói Pál: Szép magyar városok egy építész szemével. Corvina, 1978.
Hímzés mintalapok
Népi hímzések a lakásban. Népművészet Prop. Ir.
Nagy Pál: Barangolás a képzőművészetben. Kriterion. Bukarest, 1979.
Ezer év mesterművei. Corvina, 1987.
Lyka Károly: Nagy magyar művészek. Gondolat. 1957.
Sztrókay Kálmán: Barkácskönyv. Ifjúsági K., 1952.
A televízió és a film felhasználásának módszertani kérdései. OPI 1970.
Magyar néprajz
Mihály Ottó-Trencsényi László:Világkerék. Altern füzetek. OKI Iskolafejlesztési
Alapítvány Bp., 1991.
Valter Konrad: Távolbalátás. Gondolat, Bp., 1962.
Fehér Imre - dr. Horváth Árpád: Fizika és haladás I-IV. Tankönyvkiadó, Bp.,
1967.
Fizikai kislexikon: Műszaki kiadó, Bp., 1977.
Aver Kálmán: Fényképezőgép ma és holnap, Gondolat, Bp., 1979.
Színészlexikon
Magyar életrajzi lexikon, Akadémia, Bp.
Életrajzi lexikon, Kossuth, 1992.
Esztétikai kislexikon, Kossuth, 1972.
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Vizuális kultúra 5. évfolyam
Óraszám heti 1 óra, évi 37 óra
Megjegyzés
 Kapcsolat:
 Ember és természet: filmvetítés
 tárgyak a természetben
 konstruálás, mesterséges formák
 Ember és társadalom: ősművészet, Egyiptom művészete, busójárás
 Magyar irodalom:
 Petőfi János vitéz
 népmesék
 Ének-zene: népdalfeldolgozás monotypián
Óraterv és témakörök
Vizuális nyelv:
4 óra
Kifejezés, művészet:
14 óra
Vizuális kommunikáció:
12 óra
Környezetkultúra:
5 óra
Egyéb didaktikai feladat
2 óra
Cél
 A valóság tudatos megfigyeltetésének és a képi ábrázolásnak a fejlesztése.
 A látáskultúra fejlesztése.
 Esztétikai nevelés a világ képi, képzőművészeti elemzése.
 A képességek kibontakoztatása.
 Gondolkodni, felfedezni, alkotni vágyó és tudó emberekké nevelés.
 A vizuális jelenségek vizuális értelmezése, az ok-okozati összefüggések megláttatása.
 A képi információk áradatában való eligazodás.
 Művészeti értékek ápolása, hagyományőrzés.
 Konstruáló képesség fejlesztése.
 A változás, fejlődés folyamatának megláttatása és helyes ábrázolása.
 A vizuális nyelv használata kompozíciós elemzések során.
 Az egyes képzési területeken szerzett ismeretek felhasználása, azok kölcsönösségének
megláttatása.
 A környezet tudatos védelme.
Követelmény
 Tudják mi a testesség, formakontraszt, pozitív, negatív forma!
 Tudják mi a hossz- és keresztmetszet!
 Tudjanak metszetrajzokat készíteni!
 Tudják mi a három nézetű vetületi ábrázolás!
 Tudja az egyszerűbb tárgyak vetületi ábráját elkészíteni!
 Tudják mi a vonal, folt, forma, szín, fény-árnyék szerepe az ábrázolásban!
 Ismerjék fel a ritmust a szimmetriát a kopozíciókon!
 Képeiken tükröződjön az egyensúly!
 Tudjanak sor-, és terülődíszeket tervezni!
 Tudják a monotípia és a dekoratív papírplasztika technikát alkalmazni!
 Tudják a mellékszíneket kikeverni!
 Legyenek képesek néhány másodlagos szín kikeverésére!
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 Tudjanak néhány műalkotásról véleményt mondani!
 A műalkotás élményét legyenek képesek a vizuális nyelv kifejező eszközeivel
megfogalmazni!
 Ismerjék az ősművészet néhány alkotását!
 Tudjanak egyszerű maszkokat, álarcokat készíteni!
 Tudjanak természetes tárgyakból kopozíciót összeállítani!
 Tudjanak a mindennapi élet egyszerűbb jeleiben eligazodni!
 Tudjanak tanulmányaikhoz jeleket tervezni!
 Ismerjék fel a különféle betűtípusok jegyeit!
 Tudják mi a kódex, iniciálé, miniatúra!
 Tudják a diafilm és leporelló készítésének módjait!
 Tudjanak változatos technikát alkalmazni képi és plasztikai megfogalmazásokra!
 Ismerkedjenek meg egy kézműves technikával!
 Ismerkedjenek meg a fotózással mint művészeti ággal!
 Ismerkedjenek a népi díszítő művészet ágaival (fazekasság, batikolás, nemezelés)!
 Egy technikában legyenek jártasak!
 Vegyenek részt foto vagy képzőművészeti tárlaton!
 Lehetőség szerint ismerkedjenek meg egy kézműves műhellyel!
Tartalom
 Vizuális nyelv:
 A textúra, a faktúra
 A kompozíció hatásai festményen, plakáton, filmen
 Az alkotások formai jegyei és összehasonlításuk
 A vizuális nyelv alapelemeinek és a megjelenítés anyagának hatásai
 Az ellipszis fogalma
Fogalmak
- textúra
- faktúra
- formaismétlés, mozgásfázisok, ritmus
- képzőművészeti ágak
- képzőművészeti műfajok
- iparművészet
- népművészet
- művészeti technikák
 Kifejezés, képzőművészet
 Alkotás:
 Élmények, fantáziaképek síkbeli megjelenítése rajzos és színes technikával
 A tanulói munkák elemzése tartalom és kifejező forma egységében
 Élmények térbeli megjelenítése
 Bábkészítés és bábokkal való előadás Petőfi: János vitéz c. elbeszélő
költeményének valamely választott részletéhez.
 Események megjelenítése képsorokban:
 Diafilm tervezése adott aktuális eseményhez vagy valamely irodalmi, zenei
élményhez (csoportmunka)
 Befogadás, megismerés:
 A festészet műfaji sajátosságai:
 táblakép, ikonfestés,
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 olajtechnika
 freskó és szekko
 Műalkotáselemzés reprodukcióról, diákról
 Ajánlott művek:
 Andrej Rubljov ikon
 MS Mester: Mária és Erzsébet találkozása
 Szinnyei Merse Pál: Lilaruhás nő
 Leonardo da Vinci: Mona Lisa
 Michelangeló Buonarotti: Ádám teremtése
 Vasarely: Alakzat III.
 Csontváry K. Tivadar: Magányos cédrus
 Technika:
 Vázolás ceruzával, ecsettel, tollal
 Levonatok készítése
 Papírplasztika
 Kisautó ábrázolása elöl-, felül-, oldalnézetben
 Változást, folyamatot, fejlődést, egész-rész arányt tükröző rajzok készítése:
alma, kenyér fogyását, fogyasztását ábrázoló rajzok, kréta fogyását (kopását)
bemutató rajzok az arányok pontos megfigyeltetésével
 Magyarázó rajzok készítése egyszerű tárgyak működéséhez
 Befogadás, megismerés:
 Természetfilm közös megtekintése és közös elemzése
 Ajánlott: Homoki Nagy István: Gyöngyvirágtól lombhullásig
 Közismert jelek, szimbólumok tanulmányozása: nemzetközi jelek
 A közlés szabályai a mozgóképi egységekben
 A sokszorosított információ jellegzetes jegyei és használatuk
 Különféle betűtípusok gyűjtése, és a jellemző jegyek tanulmányozása
 Irodalom: Az írás története
 A gesztus és jelbeszéd mint közvetlen közlés
 Különféle tankönyvek magyarázó rajzainak helyes értelmezése ( házi feladat,
gyűjtőmunka)
 Plakáttervezés aktuális témára
 Technika:
 Foltképzés ceruzával, tollal
 A tónusérték
 Az önárnyék kifejezése rajzban grafittal
 Színárnyalatok
 Gyakorlatok: adott beállítás variáns színekkel való megoldása
 Vizuális kommunikáció:
 Alkotás:
 Tárgyak rajzolása többféle helyzetből
 Tárgyak jellemző nézetei: kisautó ábrázolása elöl-, fölül-, oldalnézetben
 Változást, folymatot, fejlődést egész-rész arányt tükröző rajzok készítése:
 alma, kenyér fogyását (fogyasztását) ábrázoló rajzok
 kréta fogyását (kopását) bemutató rajzok az arányok pontos megfigyeltetésével
 Magyarázó rajzok készítése egyszerű tárgyak működéséhez
 Befogadás, megismerés:
 Természetfilm közös megtekintése és közös elemzése
 Ajánlott: Homoki Nagy István: Gyöngyvirágtól lombhullásig
 Közismert jelek, szimbólumok tanulmányozása: nemzetközi jelek
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 A közlés szabályai a mozgóképi egységekben
 A sokszorosított információ jellegzetes jegyei és használatuk
 Különféle betűtípusok gyűjtése, és a jellemző jegyek tanulmányozása
 Irodalom: Az írás története
 A gesztus és jelbeszéd, mint közvetlen vizuális közlés
 Különféle tankönyvek magyarázó rajzainak helyes értelmezése (házi feladat,
gyűjtőmunka)
 Plakáttervezés aktuális témára
 Technika:
 Foltképzés, ceruzával, tollal
 A tónusérték. Az önárnyék kifejezése rajzban grafittal
 Színárnyalatok
 Gyakorlatok: adott beállítás variáns színekkel való megoldása
Fogalmak
- nézet, arány
- forma és színredukció
- plakát, meghívó, felhívás
- viszonyítás
- nagy rálátás
- síkszerűség, testesség
- fény-árnyék
- telt színek, tört színek
- testbeszéd, gesztus
- írás, képírás, ábrázolás
- tömegtájékoztatási eszközök
 Tárgy- és környezetkultúra:
 Alkotás:
 Élmények feldolgozása
 Adott zenei, irodalmi élmény, bábelőadás, farsangi mulatság képi
megfogalmazása a tanult technikával
 Farsangi álarcok készítése
 A tervezés folyamatának megismerése egy adott tárgyon keresztül
 Játék tervezése, csomagdíszek tervezése vagy
 Saint Saens: Állatok farsangja - zeneműrészlet képi feldolgozása
 Befogadás, megismerés:
 A tágabb környezet formáinak megértése
 Az ősember barlangjaitól a jurtán át az Országházig (gyűjtőmunka elemzés)
 Technika;
 Egy kézműves technika megismerése: nemezelés
 Népművészeti munkák (tárgy, foto) gyűjtése és elemzése
 Nemeztechnikával készült munkák a lakásban
 Minták készítése filcből vagy papírból
 Egyszerűbb munkaeszközök működésének ismerete
Fogalmak
- nyelvi elemek funkcionális és díszítő szerepe
- felhasználói igény, stílus
- formatervezés, iparművészet, népművészet
- természeti és épített környezet
- papírmetszet
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- tónus, tónusértékek
Értékelés
Osztályzat 1 - 5-ig.
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Vizuális kultúra 6. évfolyam
Óraszám heti 1 óra, évi 37 óra
Megjegyzés
 Kapcsolatok:
 Ének-zene: Illusztráció, diafilm készítése
 Magyar irodalom: Irodalmi adaptációk filmen
 Illusztráció Toldihoz
 Képregény-ballada
 Mozgóképkultúra: betűtípusok, jelek, film, diavetítés
 Médiaismeret: plakát
 Tánc és dráma:ballada
Óraterv és témakörök
Vizuális nyelv:
4 óra
Kifejezés, művészet:
14 óra
Vizuális kommunikáció:
12 óra
Tárgy- és környezetkultúra:
5 óra
Egyéb didaktikai feladatok:
2 óra
Cél
 A tanulók 1-5. osztályos tanulmányai során érzékelt, megtapasztalt ismereteinek
megszilárdítása, önálló kifejezésmódjuk, alkotó fantáziájuk gazdagítása a megismert
technikai eljárások kiválasztása a témának megfelelően.
 A műalkotások befogadása igényének fejlesztése.
 Műélvezet mind a népművészetben, mind a képzőművészetben.
 Megismert technikák és technikai ismeretek önálló alkalmazása más területen.
 Látáskultúra fejlesztése.
 A környezet védelme, óvása, gondozása.
 Tisztelet és megértés más népek kultúrájának megismerése során. Hagyományok
ápolása.
Követelmény
 A tanulók tudjanak elemeket elhelyezni képsíkon, térben!
 Tudják a tárgyak vetületét három képsíkon ábrázolni!
 Tudjanak önálló véleményt alkotni egy műről (kompozíció, mondanivaló, technika)!
 Tudjanak műveket elhelyezni korban stílusjegyeik alapján (román, gót, reneszánsz)!
 Ismerjék az emberi test arányait (az aranymetszés)!
 Legyenek képesek valamely irodalmi, zenei élmény képi, plasztikai megfogalmazására!
 Ismerjék a képregény és a diafilm fogalmát, jellegzetes technikáját!
 Tudják felhasználni a média adta ismereteiket ismeretbővítéshez!
 Tudjanak olvasni a televízió ábráiból, jeleiből!
 Tudjanak eligazodni a könyv, térkép, plakát jeleiben!
 Legyenek képesek új jelek megfogalmazására, a tömörítés, érthetőség, egyszerűség elve
alapján!
 Legyenek képesek monotípia technikát önállóan alkalmazni!
 Tudjanak önállóan bábokat készíteni!
 Ismerjék a plakátkészítés technikáját, funkcióját!
 Tudjanak adott aktuális eseményhez plakátot tervezni!
 Ismerjék az egyszerűbb kéziszerszámokat!
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 Tudják használni az egyszerűbb kéziszerszámokat!
 Tudjanak összetett tárgyakat látványnak megfelelően megrajzolni és megfesteni!
 Tudjanak kicsinyíteni, nagyítani, árnyékot szerkeszteni!
 Ismerkedjenek meg a fülszerkesztéssel!
 Tudjanak egyszerű kézi szerszámokat lerajzolni, műkődésüket ábrázolni!
 Tudják az álló, szabvány nagy és kisbetűit írni!
 Ismerkedjenek meg a népművészet tájegységeivel!
 Vegyen részt filmvetítésen, amely valamely irodalmi mű alapján készült!
 Tudjanak 1-2 soros szöveget írni a tanult betűtípusokkal!
Tartalom
 Vizuális nyelv:
 Kompozíciók térben és síkban
 A textúra és a faktúra
 A teljes színkör
 Kompozíciók összeállítása és rajzolása a tartalom, forma és anyag
 összefüggései alapján
 Kompozíciók hatásai filmen, plakáton festményen
 Ajánlott: Delacroix: Kivégzés
 Film: Honfoglalás
Fogalmak
- statika, dinamika
- képzőművészeti ágak
- képzőművészeti műfajok (táblakép, szárnyas oltár, freskó, mozaik)
- műtípusok (tájkép, csendélet, portré)
- technika: poncolás, tarsolylemez
- korstílus: román, gót, reneszánsz
- népművészeti ágak (fonás, szövés, hímzés, viselet)
 Kifejezés, képzőművészet:
 Alkotás:
 Élmények megjelenítése képen festéssel egyéni munkával
 Élmények megjelenítése térben csoportmunkával
 Művészeti élmény feldolgozása síkban és térben (irodalmi, zenei, filmélmény)
 Ajánlott:
 Fazekas Mihály: Ludas Matyi
figurák, bábok készítése csoportmunkával
vagy Matyi és Döbrögi az erdőben (agyagozás) csoportmunkával
 vagy Gárdonyi Géza: Egri csillagok c. alkotásához illusztráció egyéni
munkával
 Vivaldi: Négy évszak - illusztráció
 Hemingway: Az öreg halász és a tenger filmadaptációhoz készült szoborterv
agyaggal
 Befogadás, megismerés;
 A szobrászat és a grafika műfaji sajátosságai
 A megfigyelt műalkotások technikája: a freskó, a fametszet és a mozaik
 Ajánlott:
 Theodóra mozaik
 Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora
 Derkovits: Dózsa sorozat
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 Sadr: Az utcakő a proletárok fegyvere
 Rodin: Gondolkodó
 Michelangelo B.: Dávid
 Mózes
 Reprodukciók gyűjtése (házi feladat)
 Műelemzések közösen, tanári irányítással - A román, gót reneszánsz művészet
stílusjegyei
 Technika:
 Vázolás a tanult technikákkal
 A monotípia
 Textil- és drótkompozíció
 Képalkotás vegyes technikával
 Vizuális kommunikáció:
 Alkotás:
 Látványok tanulmányozása
 Tárgyak felépítését magyarázó rajzok készítése kalapács, franciakulcs, flakkonok,
népművészeti edények
 Térbeli modellek készítése: mértani testek: kocka, hasáb, kúp, henger készítése
 Szabvány (álló) betűk írása
 Monogram, 1-2 soros idézetek írása
 Rajz és szöveg együttes alkalmazása plakátokon
 Plakáttervezés aktuális témához: pl.: kiállítás
 A jó plakát ismérvei
 Testcsoportok (szögletes és hengeres) ábrázolása grafittal, szénnel, festékkel
többféle nézetből látványnak megfelelően
 Változást, folyamatot szemléltető ábrák készítése
 Építészeti rajz készítése
 Befogadás, megismerés:
 A sokszorosított információ értelmezése: film, video, könyv, folyóirat alapján
 A képi közlés szabályai; komponálás, kiemelés, rész-egész aránya egyensúly
 Szimbólumok: történelmi korok zászlói
 Jelképek a mindennapi élet területéről (megismerés, elemzés)
 Technikák:
 A tanult technikák látványnak, témának megfelelő alkalmazása
 Szöveg és képsor összeállítása
 A montázs
 Montázs készítése adott témára pl,: nyelvészeti hét
 Az iskola névadójának napjához kapcsolódó téma feldolgozása
Fogalmak
- nézőpont
- vetületi ábra
- kevert színek, színkontrasztok
- magyarázó rajz, közlő ábra, metszősík, tengely
- arány, belső szerkezet
- képi sűrítés, redukálás
- formakarakter, formakontraszt
- sokszorosított információ és fajtái
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 Tárgy- és környezetkultúra:
 Alkotás:
 Vágyak feldolgozása, élmények feldolgozása, egy tárgy tervezése
 Témák: az én kiskertem vagy szobám vagy iskolám kedvenc játék, használati
tárgy tervezése
 A tervezéstől a kivitelezésig. A munkafolyamat egyes fázisainak összehangolása,
egymásra épülése
 Befogadás, megismerés:
 A tágabb környezet rendeltetésének, formájának megértése
 Összefüggések az életmód és berendezés formái között
 Technikák:
 Batikolás (csak csoportbontásban)
 Modellezés
 A modellezés anyagainak, eszközeinek ismerete
Fogalmak
- jelképes és funkcionális elemek
- jelentés, funkció, forma, anyag, szerkezet, technika
- kézművesség
- sorozatgyártás
Értékelés
Tanári és tanulói értékelés óra közben (korrekció), tanóra végén. Osztályzat.
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Vizuális kultúra 7. évfolyam
Óraszám heti 1 óra, évi 37 óra
Megjegyzés
 Kapcsolatok:
 Magyar irodalom: expresszionista, impresszionista versek
 Ének-zene: érzelmek ábrázolása színekkel, zeneművek tétele
 Mozgóképkultúra: dia- és filmvetítés
 Médiaismeret: a betű és plakát
 Ember és társadalom: a környezet ésszerű átalakítása
Óraterv és témakörök
Vizuális nyelv:
9 óra
Kifejezés, művészet:
9 óra
Tárgy- és környezetkultúra:
8 óra
Vizuális kommunikáció:
9 óra
Egyéb:
2 óra
Cél
 A tanulók térlátásának fejlesztése.
 Ábrázolási módok elsajátítása a gyakorlati életre való nevelés.
 A természet ábrázolása a megtanult technikai eljárásokkal.
 Egyetemes és nemzeti képzőművészeti értékeink megismerése és az alkotások helyes
értelmezése.
 Önálló értékelések műalkotásokon és népművészeti alkotásokon, műelemzési készség
fejlesztése.
 A művészetek, társművészetek egymásra hatása, hatása az emberre és környezetére.
 Az egészséges életmódra való felkészítés.
 Felkészítés a tudatos pályaválasztásra.
 A művészeti műfajok mint kifejezésmódok.
 A műszaki ábrázolás a konstruáló ember fontos eszköze.
 Eligazodás a jelekben és jelrendszerben.
 Az önértékelés fejlesztése.
 Más népek művészi értékeinek megismerése.
 Hagyományápolás.
 A megszerzett ismeretek önálló alkalmazása más területeken.
 Precíz, rendes, tiszta munka; pontos megfigyelés jelentősége nem csak vizuális
területen.
 A médiák szerepe az ismeretnyújtásban.
 Tudatosan védjék környezetüket, ápolják hagyományaikat.
Követelmény
 Tudjanak különbséget tenni természetes és mesterséges fény közt!
 Tudják ábrázolni a fényt és árnyékot a képi kifejezés különféle technikáiban!
 Ismerjék a teljes színkört és tudják kikeverni azokat!
 Tudják kikeverni a másodlagos kevert színeket!
 Tudják mi a színvázlat!
 Legyenek képesek beállításokhoz színvázlatot készíteni!

870

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

 Ismerkedjenek meg népszokásokkal, amelyek a színeik érzelemközvetítő szerepét
fejezik ki (ünnep, szertartás, esküvő, gyász stb.)!
 Használják a hideg-meleg színeket kompozíciókon!
 Tudják mi a kontraszt!
 Tudjanak szerkezeti egységeket ábrázolni színekkel!
 Tudják mi a plenair!
 Legyenek képesek képzőművészeti alkotásokat önállóan elemezni (Munkácsy, Szinyei
M. Pál)!
 Ismerkedjenek meg a nonfiguratív ábrázolással!
 Legyenek képesek néhány Vasarelly kép önálló elemzésére!
 Ismerkedjenek meg a művészeti ágakkal az egyes korokban (Tiziano, Dürer, El Greco)!
 Ismerjék fel a dőlt szabvány betűk jellegzetességeit!
 Tudjanak dőlt szabvány kis és nagy betűket írni!
 Tájékozódjanak a betűk világában: pl. gót betű, kínai ecsetírás!
 Tudják, az adott aktuális eseményhez készített plakátokon a tanult betűtípusokat
alkalmazni!
 Ismerkedjenek meg a nyomattal!
 Tudjanak vetületi ábrákat készíteni!
 Tudjanak adott vetületből rekonstruálni!
 Tudjanak téri helyzeteket rekonstruálni!
 Tudják mi a makett!
 Tudjanak makettet készíteni egy létező vagy fiktív épületről!
 Ismerkedjenek meg az ipari formatervezéssel!
 Ismerkedjenek meg a román, gót, reneszánsz, barokk építészeti stílusokkal!
 Ismerkedjenek meg a népi építészet jellegzetes elemeivel, jegyeivel: nád, zsindely,
paticsfal stb. illetve pitvar, tornác, küzlő stb. fogalmával!
 Képelemzések, fotók alapján ismerkedjenek meg saját építészeti szokásaikon kívül más
települések építészeti szokásaival!
 Tudjanak belső teret ábrázolni!
 Ismerkedjenek meg a tervezőmunka folyamatával!
 Ismerkedjenek meg a belső és külső tér díszítő elemeivel!
 Vegyen részt tárlaton legalább egy ízben!
Tartalom
 Vizuális nyelv:
 A természetes és a mesterséges fény
 Színtani ismeretek
 A stílus fogalma
 A stílusjegyek felismerése adott tárgyakon, műalkotásokon a tanult művészeti
korokból
 A nézőpont jelentősége a látvány megítélésében
 Érzéki csalódások:
 vonalperspektívában
 színhatásokban
Fogalmak
- tömeg, anyag, méret, szerkezet, arány, tagoltság, felület az építészetben
- redukált, átírt forma
- látvány, karakter
- átírás, fokozás, átalakítás
871

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

- természetes és mesterséges fény
- színvázlat
 Kifejezés, képzőművészet:
 Alkotás:
 Látványok képi átírása
 Látványok plasztikus átírása
 Ajánlott témák: Toldi illusztráció vagy
 Kádár Kata ballada vagy valamely bábos jelenet képi átírása pl.: Vitéz László.
 Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása c. elbeszéléshez bábok készítése vagy
a szereplők figuráinak megformálása agyagból.
 Történések megjelenítése
 Befogadás, megismerés:
 Művészeti korszakok és művészeti ágak jellegzetes vonásai az őskortól a XVII.
sz.-ig
 Műalkotások elemzése
 Az alkotás funkciója
 Az alkotó szándéka
 Az alkotó egyéni stílusjegyeinek vizsgálata diapozitíveken, reprodukciókon
közös és egyéni elemzéssel.
 Közös képzőművészeti album készítése gyűjtőmunkával (házi feladat)
 Ajánlott témák:
 altamírai barlangrajz
 idolok
 Egyiptom építészete, festészete, szobrászata
 Nofrete- szobor, Írnok szobra
 görög művészet: szobrászat vázafestés
 római művészet: építészet szobrászat festészet
 a reneszánsz művészete, építészet, kódexek festészet
 a barokk és a rokokó stílusjegyei
 Műalkotások: diapozitív sorozat
 Technikák:
 Rajzolás tollal, náddal szénnel
 Vázlatrajzok készítése adott látványhoz
 A széntechnika a plasztikus ábrázolásban
 Vizuális kommunikáció:
 Alkotás:
 Téri helyzetek összefüggéseit magyarázó rajzok készítése
 Perspektívikus ábrázolás rajzban grafittal
 Városképek, utcarészletek perspektívikus vonalainak berajzolása
 Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora elemzése képszerkezet és perspektíva
szempontjai alapján
 Magyarázó rajzok készítése működő munkaeszközökről pl,: harapófogó,
franciakulcs
 Metszetrajzok készítése a különféle egyszerűbb gépek működésének ábrázolására
Pl.: a dugattyú működése
 Szabvány betűk írása dőlt kis- és nagybetűk
 Szövegfolt elhelyezése meghívón, plakáton - szimmetria - aszimmetria
 Befogadás, megismerés:
 Térábrázolási konvenciók különböző korokban és kultúrákban
 Ajánlott:
872

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

 egyiptomi művészet: Halastó, szántás-vetés alsós gyermekrajzok
 Dűrer térábrázolási módszerei (kicsinyítés, nagyítás)
 Másolatok technikái
 Egy-két XX. századi irányzat térábrázolási módjai pl.: kubisták
 A tömegkommunikáció legfontosabb formái
 Technikák:
 Vegyes technikák alkalmazása plakáton, látványok rajzolásában
 Rajzolás, fénymásolás együttes alkalmazása (pl.: iskolaújság szerkesztése)
 A nyomat
Fogalmak
- nézőpont
- távlat
- konvenció
- szerkezet és távlati rajz
- csonkolás, összevonás, nagyítás
- Monge-vetület
- Axonometrikus ábrázolás (egyméretű)
- diagram
- önárnyék, vetett árnyék
- telítettség, világosság, telített, derített, tört szín
- alkalmazott grafika
 Tárgy- és környezetkultúra
 Alkotás:
 Összetett rendszerek alaprajza
 A Tér, forma, szín tankönyv alaprajzaiban való eligazodás
 Makett alapján ház alaprajzának elkészítése vagy egyszerűbb (egyhajós) templom
alaprajzának elkészítése
 Befogadás:
 Művészettörténeti stíluskorszakok formai jegyeinek felismerése épületen, tárgyon:
 timpanon
 kupola (csegely és hagyma)
 támpillér
 bélletes kapu
 oszloptípusok (ion, dór, korinthoszi)
 barokk báb
 a rokokó díszítőelemei
 Mátyás korabeli szentségtartó: gót, reneszánsz stílusjegyek
 Látogatás múzeumban
 Technikák:
 modellezés
 A kékfestő technika megismerése
Fogalmak
- vázlat
- szabásrajz
- funkció és forma kapcsolata
Értékelés
 A szokásos tanórai, tanulói - osztályzat
 A vetületi ábrázolásról tanultak szummatív értékelése és tanári értékelés (formatív).
 A vetületi ábrázolásról tanultak szummatív értékelése.

873

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Vizuális kultúra 8. évfolyam
Óraszám heti 1 óra, évi 37 óra
Óraterv és témakörök
A vizuális nyelv:
Kifejezés, képzőművészet:
Vizuális kommunikáció:
Egyéb didaktikai feladatra:

7 óra
15 óra
13 óra
2 óra

Cél
 A tanulók 1-8. osztályban szerzett ismereteinek rögzítése.
 A taneszközök helyes használatának önálló alkalmazása.
 A látáskultúra fejlesztése.
 A vizuális kultúra területein való önálló eligazítás.
 Az ember, a környezet (mikro és makro) esztétikussá tételének belső igénye.
 Tájékozódás társművészetekben.
 Nemzeti kulturális értékeink megbecsülése.
 Önálló alkotó emberfők kiművelése.
 A technikai eszközök ismerete és alkalmazása.
 Az alkotás örömének megismerése.
 A tanult ismeretek alkalmazása más területeken.
Követelmény
 Legyenek képesek egyéni stílusok fejlesztésére
 Ismerjék fel a korstílusok formai jegyeit
 Legyenek tájékozottak az egyes korstílusokban
 Legyenek képesek kronológia (időbeli) sorrendbe helyezni az egyes stílusokat
 Tudjanak mozgásokat ábrázolni képen és térben;
 tárgyak, eszközök növekedése, fogyása
 emberi mozgások
 Tudjanak történéseket megjeleníteni, diafilmen követve a művek tartalmát és
szerkezetét
 Ismerkedjenek meg speciális művészeti technikákkal (pl. goblin, tűzzománc)
 Tudjanak jeleket tervezni a mindennapi élet területén
 Használják a tanult betűket és jeleket egy adott témában (pl. plakát aktuális témához,
vagy ex libris tervezése)
 Tudjanak valamely sokszorosító eljárást alkalmazni
 Ismerkedjenek meg az axonometrikus ábrázolási móddal
 Tudjanak összetettebb ipari formát ábrázolni képsíkon, vetületi ábrázolással
 Tudjanak összetettebb tárgyakat és a belőlük összeállított kompozíciókat a nézőpontnak
megfelelően grafittal, (rajzon) festéssel (tónuson) ábrázolni
 Tudjanak alaprajzból eligazodni, és ismereteiket makett készítésekor alkalmazni
 Tudjanak egyszerűbb tárgyat tervezni és kivitelezni
 Ismerjék fel az építészeti stílusok jegyeit a műelemzések során
 Legyenek képesek egy-egy historikus kép önálló elemzésére, valamint egy-két kortárs
művész alkotásának elemzésére (pl Székely Bertalan, Picasso)
 Ismerkedjenek meg néhány mozgást ábrázoló szoborral, azokat tudják elemezni (pl
Műron, Rodin alkotásai)
 Legyenek képesek valamely tárlaton önálló műelemzést végezni
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Tartalom
 Vizuális nyelv:
 A megvilágítás és fényerősség
 A plenair
 Plasztikusság
 Egyéni stílus és korstílus: az impresszionizmus, az expresszionizmus
 Az aranymetszés szabálya
Fogalmak
- szórt, vonalas, sűrített, ritkított elrendezés
- egyensúly, nyugalom, mozgalmasság, feszültség
- mesterséges fényhatások
- színbeli bontás, redukálás, analízis
- érzéki csalódás
- mozgás és idő
- álló- és mozgókép
- a fauvizmus, kubizmus, futurizmus, expresszionizmus, konstruktivizmus,
szűrrealizmus, op-art
 Kifejezés, képzőművészet:
 Alkotás:
 Hangalakok, érzelmek megjelenítése képeken
 A színek hangulata
 Szomorúság, vidámság téri megformálásokon: Álarcok, maszkok készítése
 Történések megjelenítése térben
 Mozgás kifejezése sorozatokban:
 Mozdulattanulmányok készítése tanulói modellek alapján (arányok,
mozdulatok)
 A kéz mozgáselemeinek ábrázolása rajzon
 Sorozatok készítése montázstechnikával csoportmunkában
 Petőfi szerelmi lírája néhány darabjának feldolgozása
 Látványok átírása képeken
 Befogadás, megismerés:
 Művészeti korszakok és művészeti ágak a XIX. századtól a XX. századig Realista
törekvések a XIX. században
 Szecesszió és izmusok
 XX. századi realista törekvések
 A tanulók 8. osztályos diapozitíveket és reprodukciókat önállóan elemeznek tanári
irányítással
 Ajánlott:
 Corot, Millet egy-egy alkotása
 Rodin: Gondolkodó
 Glatz Oszkár: Birkózó fiúk
 Picasso: Vasalónő, Guernica
 G. Braque: Kerek asztalka
 Egri József: Balatoni táj
 Speciális művészeti technikák és eljárások megismerése
 Műelemzés:
 Monet: A roveni katedrális délben és este (apointizmus)
 Kovács Margit kerámiák
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 Tűzzománc technika
 Konstruktivista irányzat egy-egy kompozíciója
 Technikák:
 sokszorosító technikák
 technikai kísérletek
 Vizuális kommunikáció:
 Alkotás:
 Szabvány betűk írása, a tanult betűtípusok gyakoroltatása
 Szövegfolt
 Adott témában szöveg írása. Pl.: kiállítás szövege, szállóigék írása
 Téri helyzeteket magyarázó rajzok készítése
 Összetett formák magyarázó rajzai
 Befogadás, megismerés:
 A tartalom és közlési szándék összefüggései újságokon, folyóiratokon (elemzés)
 Plakátok készítése adott témára
 Betűtípusok megválasztása a közléshez:
 ballagási meghívók terve
 tánctanfolyam meghívója
 Leggyakoribb térábrázolási módszerek:
 Monge-féle vetületi ábrázolás
 Visszaállítás, rekonstruálás vetületből
 Vetületi ábrák készítése modell után
 Szögletes testek perspektívikus ábrázolása
 Összetett tárgyak testcsoportok látványszerű ábrázolása
 Vetett árnyék szerkesztése
 Fény-árnyék hatások kifejezése a tanult technikákkal
 Technikák:
 Szövegírás tussal
 Redisztoll, fapálcika és kínai ecsetírás
Fogalmak
- kétiránypontos perspektíva
- szintvonal, keresztmetszet, hosszmetszet
- grafikon, diagram
- látszati rövidülés
- hőfokkontraszt, komplementer, szimultán, mennyiségi és minőségi kontrasztok
- logotípia, embléma
- fiktív terek, térillúziók
 Tárgy- és környezetkultúra:
 Alkotás:
 A lakóház elemei
 Lakóház alaprajza
 Lakóház makettjének készítése
 Befogadás, megismerés:
 Az egyházi, a világi építészet, a népi építészet jellemzői, összehasonlításuk
 Elképzelt környezet rendeltetése és üzenete
 Fiktív városrész, épületkomplexum tervezése csoportmunkában
 Technikák:
 Modellezés: egyszerű tárgy tervezése
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 Gipszmunkák, éremtervezés
Fogalmak
- külső és belső építészeti tér
- kicsinyítés
- dokumentáció
- környezetvédelem, környezettudatosság
Értékelés
 Formatív értékelés tanóra közben és tanóra végén.
 Egyéni és csoportos értékelések.
 Szummatív értékelés feladatlappal a művészettörténeti ismeretekből, valamint egy-egy
képelemzésből.
I. A megismerő- és befogadóképességek fejlesztése.
a.) Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége,
motoros készségek.
A vizuális nevelés egyik célja az érzéki tapasztalás, a környezettel való
közvetlen kapcsolat fenntartása, erősítése. Fejlődjön a tanulók esztétikai
érzéke.
b.) Ismeretszerzési képességek- tanulási képességek- térbeli tájékozódás.
A fejlesztés átfogó célja, segíteni a tanulókat abban, hogy képesek
legyenek a nagy mennyiségű képi információt kritikusan feldolgozni, a
megfelelő szelekciót elvégezni, értelmezni, arról önálló véleményt
megfogalmazni.
c.) Kommunikációs képességek.
A fejlesztés célja a művészi és a hétköznapi vizuális közlések
értelmezésének segítése, a környezet információinak felfogása, jelek,
szimbólumok jelentésének megértése és értelmezése.
II. Kreativitás.
a.) Alkotóképességek.
A vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a kreativitás működtetése,
illetve fejlesztése. A fejlesztés célja az örömteli, élményt nyújtó
alkotótevékenység megszerettetése, ezáltal a motiváció fokozása.
b.) Problémamegoldó képesség.
A feladatok fokozatosan önálló megoldása bizonyos rutinok, készségek
kialakítása.
III. Önismeret, önértékelés, önszabályozás.
A vizuális nevelés személyiségfejlesztő hatású. Segíti az érzelmi gazdagodást, az
empátiát, az önálló ízlést, a belső igényesség kialakulását.
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1.13. Dráma és tánc helyi tanterve
Helyi tantervünket a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ által a dráma és tánc tanításához
kiadott segédlet alapján készítettük.

A tantárgy céljai, feladatai:
A tantárgyak tananyagán belül a drámajátékos ismeretek és technikák elsajátítása
életkornak megfelelő irodalmi műalkotások felhasználásával.
Művészeti alkotások befogadására való fogékonyság fejlesztése.
A tananyag cselekvő feldolgozásával a saját élethelyzetek megoldásában.
Az önismeret, emberismeret alapozása.
A tánc és mozgásművészet mint tantárgy nyújtson lehetőséget
- a mozgásban fellelhető öröm, s az ezzel járó szabadságélmény megtapasztalására;
- nonverbális jelek vételére és az e módon való közlésre;
- a ritmus mozgásbeli megjelenítésére, illetve a mozgás adott ritmushoz igazítására;
- egy adott mozgás, táncstílus karakterének, stílusjegyeinek átvételére;
- közösségi helyzetben az alkalmazkodás és együttmozgás megtapasztalására, illetve a
közös szándék megteremtésére és megjelenítésére a mozgás eszközeivel;
- a tánc- és mozgásművészet különböző ágainak megismerése;
- a tradicionális és kortárs mozgásművészeti alkotások megtekintésére és elemző
értékelésére;
- a táncot felépítő technikai elemek elsajátítására és ezek kötött programban, illetve
improvizáció során történő felhasználására;
- különböző emberi szituációk, illetve fiktív drámai történések mozgásban való
megjelenítésére a színház szabályai szerint.
A dráma mint tantárgy nyújtson lehetőséget
- minél változatosabb dramatikus tevékenységformákban való részvételre;
- differenciált feladatokon keresztül a dramatikus technikák és konvenciók széles körű
alkalmazására és a megfelelő forrásanyagok használatára;
- a drámai formával való kísérletezésre, továbbá a drámának mint művészi
kommunikációs formának a megtapasztalására;
- arra, hogy a tanulók a tanterv más területein elsajátított ismereteiket, készségeiket a
drámában is alkalmazni tudják;
- az önértékelésre annak érdekében, hogy a tanulók képessé váljanak saját
eredményeik felismerésére, és azokat a dráma továbbfejlesztése során hasznosítani
is tudják;
- arra, hogy a tanulók egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek,
létrehozhassanak, illetve a létrejött előadást bemutathassák;
- minél több élő és felvett színházi előadás – köztük társaik által készített produkciók
– megtekintésére;
- az alapvető színpadtechnikai eljárások megismerése;
- a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív
szókincsének bővítésére;
- a hagyományos ünnepi szertartások megismerése;
- a tradicionális értékek mai szerepének elemző vizsgálatára.
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Hallássérült, beszédfogyatékos tanulók fejlesztése:
A személyiség fejlesztésében a dráma és a tánc adta lehetőségek kihasználása
megkülönböztetett jelentőséggel bír. A Dráma és a tánc sokoldalú személyiségfejlesztő
lehetőségeinek kiaknázása a rehabilitációs célok megvalósításához is hozzájárul.
Az autizmus-spektrumzavarokban szenvedő (autisztikus) tanulók fejlesztése
A műveltségi területen megjelenő valamennyi fejlesztési feladat fontos terápiás
lehetőséget jelent.
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott tanulók fejlesztése:
A Művészetek műveltségi területen belül a komplex művészeti terápia,
drámapedagógia, az akusztikus és vizuális észlelés fejlesztésének kiemelt szerepe van.

a

Követelmények
A tantárgy fejlesztési követelményei az alábbi táblázatban találhatók, a továbbhaladás feltétele
a minimális teljesítmény elvégzése.
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Tananyag
Készségfejlesztő
gyakorlatok.
Dramatikus
improvizációk – a tanár által
megadott és/vagy a tanulók
által létre-hozott történetváz
alapján.
Ismerendő
fogalmak:
mese, cselekmény, szándék,
feszültség,
konfliktus,
fordulópont.
Különböző technikák a
szereplők /hős és a többiek/
jellemzésére.
A
drámai
konvenciók
megismerése
és
alkalmazása.
A színházi forma- nyelv
tanulmányozása.
Színházi
előadás
megtekintése
és
véleményezése.
Néhány
hagyományos,
ünnepi szertartáshoz kötődő
rövid szöveg- és dalanyag
megismerése.
Hagyományos ünnepek mai
megfelelőinek ismerete.

Fejlesztési követelmények
1. Koncentráció és lazítás
(pihenés).
2. Beszédgyakorlatok.
3. Légzéskapacitás növelése.
Modorosságok javítása.
4. A pontos kifejezés igénye.
5. Monológtechnika.
Könnyed szerepcserék.
6. Helyzetek pontos, kollektív
elemzése.
7. Saját ötletek és egyes
történetek
drámává
szerkesztése a tanulók vagy
tanulói csoportok önálló
munkájával.
8. Látott vagy részvételükkel
zajló drámamunka vagy
színházi előadás értéke-lése.
9. Az egyes hagyományos
ünnepi szertartások időbeli
egymásutániságának,
eseményrendjének ismerete.
10. A szertartások tárgykultúrájának ismerete.
11. Drámamunka az egyes
ünnepkörökhöz kötődő mai
tevékenységformák
vizsgálatára.
12. A tradicionális értékek mai
szerepének ismerete.
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Minimális teljesítmény
Részvétel a játékokban, a
gyakorlatokban
és
az
elemző beszélgetésekben.
2. A rögtönzés szabályainak
betartása.
3. A
színházlátogatás
szabályainak ismerete.
4. Az egyszerűbb drámai
konvenciók alkalmazása.
5. A hagyományos ünnepi
szertartásrend
megismerése.
6. Az
egyes
ünnepi
szertartásokra rímelő mai
helyzetek
vizsgálata
drámamunkában.
1.
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Dráma és tánc 5. évfolyam
Heti 0,5 óra, évi 18 óra
Óraterv és a tananyag tartalma:
1. Bibliai témák
2. Petőfi János Vitéz
3. Molnár Ferenc Pál utcai fiúk
4. Színházi formanyelv tanulmányozása
5. Tánc (improvizáció, népi játékok)

8 óra
4 óra
2 óra
5 óra
4 óra

Dráma és tánc 6. évfolyam
Heti 0,5 óra, évi 18 óra
Óraterv és a tananyag tartalma:
1. Magyar balladák
3 óra
(Kádár Kata, Kőműves Kelemen, Rege a csodaszarvasról)
2. Arany János: Tetemrehívás
1 óra
3. Arany János: Toldi
3 óra
4. Gárdonyi Géza: Egri csillagok
2 óra
5. Fazekas Mihály: Ludas Matyi
1 óra
6. Színházi formanyelv tanulmányozása
5 óra
7. Tánc (leány karikázó, fiú verbunk)
4 óra

A tanuló munkájának értékelése
A drámamunka, illetve a tanulók fejlődésének értékelése a tanulók és a tanár közös
tevékenysége, a drámatanterv alapvető része kell legyen; az értékelés csak így szolgálhatja jól a
drámamunka folytonosságát és fejlődését.
Az alakító (formatív) értékelés során a tanárok a drámamunkán belül visszajelzéssel
szolgálnak a tanulóknak fejlődésüket illetően. Az alakító értékelés célja a tanulói munka
segítése és motiválása; arra ösztönzi a tanulókat, hogy új lehetőségeket tárjanak fel a drámai
kifejezőeszközök alkalmazása terén, valamint egyre nagyobb mértékben vállaljanak
felelősséget saját tanulásukért.
Az összegző értékelést az egyes témák, tantárgyszakaszok végén zajló beszélgetések előzik
meg, mivel jellegéből fakadóan a számszerű értékelés csak igen korlátozott visszajelzéssel
szolgálhat.
Szakaszvégi értékelés fokozatai: 5; 4; 3; 2; attól függően, hogy a tanuló milyen
aktívan vett részt a közös játékokban, ötleteivel mennyire segítette azt. Természetesen
mindenkit önmagához kell mérni, az elején visszahúzódó gyerekeket már az első
megnyilvánulásuknál érdemes jeles osztályzattal jutalmazni.
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1.14. Mozgóképkultúra és médiaismeret helyi tanterve
Helyi tantervünket z OM által jóváhagyott Mozaik kerettanterv rendszer adoptálásával
készítettük.
Alapelvek
Miért van szükség a MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET tanítására? Az utóbbi
évek kutatásai és a mindennapok tapasztalatai egyfelől azt mutatják, hogy megszűnt az írott
szöveg kizárólagossága, átrendeződnek az olvasási szokások, jelentősen csökken az esztétikai
élményt (is) nyújtó olvasmányokra fordított idő, a fiatalok körében romlik a jól-rosszul
elolvasott szöveg jelentésrétege(i) feltárásának eredményessége, ezáltal olykor
megkérdőjeleződik értelme is. Másfelől az sem titok, hogy miközben nő a modern technikára
alapozott médiakínálat; a mozgókép, a számítógép, a televízió stb. a szobánkba (is) jön, sokan
vagy válogatás és szellemi-érzelmi feldolgozás nélkül e téren „mindenevővé” válnak, vagy
teljesen elfordulnak az egyre inkább kommercializálódó, manipuláló kínálat elől. Ebbe pedig
nem nyugodhatunk bele!
A sikeres továbblépés csak a párhuzamos fejlesztés lehet: mind az írott, mind a képi
szövegek formanyelvének ismeretében (közvetlen és közvetett kommunikáció formájában)
megtalálni a nekünk küldött üzeneteket, felfogni és hasznosítani a minket érdeklő, érintő
információkat, ember voltunk kiteljesedése érdekében örömet találni, magunkra ismerni az
olvasottakban, látottakban-hallottakban.
Éppen ezért valamennyi magyar iskolának magáévá kell tennie az UNESCO 2003-ban
nyilvánosságra hozott „A műveltség - szabadság” jelszavát. A tanítás-tanulás megszervezése
mellett ebben segítenek az iskolai és a nagyobb könyvtárak, az időbeli és térbeli korlátozás
nélkül hozzáférhető, szükség esetén letölthető, másolható digitális információk a világhálón, a
sorozatelv szerint szerkesztett hírszolgáltató és egyéb műsorok a rádióban, televízióban, a
megtekinthető, változatlanul megőrzött, archivált filmek a tanórán vagy azon kívül. Ezek egyes
részei az alaposabb tanulmányozás végett bármikor kiemelhetők, átszerkeszthetők, sőt a
folytatás, a másfajta előzmény vagy következmény elképzelésében aktivizálhatók az egyébként
passzivitásra kényszerült tanulók, a nézők. Íme információs korunk csodái! Most már csak meg
kell ismerkednünk velük alaposabban!

Célok, feladatok
Témánk iskolai tantárggyá emelése a mozgóképi szövegértés szerepének fejlesztését, az
egyre nagyobb jelentőségre szert tévő média társadalmi szerepének és működésmódjának
megismertetését célozza az audiovizuális írás-olvasás megalapozásával és a kritikus
médiafogyasztási szokások kialakításával. A médianevelés olyan képességek kifejlesztése a
tanulókban, melyek birtokában a rájuk zúduló információk között el tudnak igazodni,
kiválasztva a kínálatból mindenkor azt, amire valóban szükségük van és elhárítani az őket
károsan befolyásolni, manipulálni akarókat. Az oktatás hozzásegíti a gyerekeket ahhoz, hogy
életük folyamán szabadon, nyitott szemlélettel használják a hagyományos és az új médiumokat.
A kitűzött célok meghatározott feladatok elvégzésével érhetők el. Mindent meg kell
tennünk a látáskultúra, az esztétikai érzékenység, az ízlés csiszolása, az érzelemvilág
gazdagítása, a lelki tényezők mozgósítása, a kombinatorikus gondolkodás érdekében, megtéve
az utat a gondolkodás képszerűségétől az absztrakcióig. Ez utóbbiban kiemelt szerepet kap a
megalapozottabb valóságérzék, amely segíti az életben való helyes tájékozódást, a valóságos
események, emberek és a virtuális világ történéseinek, szereplőinek elkülönítését. Így lehet
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eljutni a film felszíni elemeinek közvetlen látványától a mélyebbre hatoló, összetettebb
valóságot elénk táró teljességhez (v.ö.: művészi totalitás). Így lehet műértésre nevelni,
fogékonyságot és kritikai szellemet egyidejűleg erősíteni, szemléletet és magatartást formálni.
Így lehet a modern irodalom egyes jelenségeit, módszereit megismertetni, elfogadtatni
(montázs, síkváltás stb.), sőt még a természettudományos-technikai fantáziát is hatékonyan
megmozgatni.

Követelmények a tanuló számára
- legyen képes a közvetlen emberi kommunikáció elemeinek (beszéd, vokális kód: hangerő,
hangsúly, hanglejtés és a testbeszéd: mimika, gesztus, tekintet, testtartás, térközszabályozás,
külső megjelenés (test- és arcfestés, haj- és ruhaviselet stb.) megfejtésére és alkalmazására;
- legyen ismerete a közvetett, azaz valamilyen médium által létesített kommunikáció
elemeinek (írás, könyv, újság, levél, szórólap, hirdetmény, kép, képsor, plakát, zörej, zene,
szag, valamint a hangos mozgókép médiumai: film, televízió, videó, multimédia, CD, DVD
stb.) formanyelvének birtokában üzeneteket „olvasni” és küldeni;
- szerezzen gyakorlatot az írott szöveg megértésében (a fogalmak nyomán belső látással
felfogott cselekményláncolat, sokféle indíték, magatartásmód, szavakkal megnevezett térbeliidőbeli viszonyok, kifejtett összefüggések együttes jelentése(i)nek felfogása, átélése) és az attól
eltérő mozgóképolvasásban (a konkrét elemi látvány részleteinek érzékelése után felismerni és
megfogalmazni a térbeli, időbeli, oksági összefüggéseket, megkülönböztetni a megtörtént vagy
csak elképzelt eseményeket, felfogni az alkotás egészét a mögöttes indulatokkal, célokkal
együtt, mindebből absztrahálni a lényeget, a képekbe kódolt gondolatiságot;
- ismerje a mozgóképi közlésmód alapvető kifejezőeszközeit (közelkép, fény, szín, hossz,
tempó, ismétlés), ezek szerepét a hatás létrejöttében;
- ismerje a filmműfajokat (western, burleszk, bűnügyi film, sci-fi, játékfilm, kalandfilm,
akciófilm, történelmi film, horror, thriller, stb.), a televíziós műsortípusokat (hír, reklám,
videoklip, műsorelőzetes, magazin, talk-show, showszerű szórakoztató műsor, sportközvetítés,
szappanopera, teleregény, tévéjáték stb.);
- ismerje a tömegkommunikáció hatásait (tájékoztatás, ismeretnyújtás, véleményformálás,
szórakoztatás, befolyásolás);
- legyen képes a tanultakkal élve kritikus attitűd kialakítására, a másság elfogadására,
önmaga jobb megismerésére, demokratikus magatartásra;
- tudjon a kínálatból tudatosan választani, a programról megalapozott véleményt alkotni.

Mozgóképkultúra és médiaismeret 8. évfolyam
Heti 1 óra, évi 37 óra
Óraterv és a tananyag tartalma:
1. Új ismeretek, fogalmak:
8 óra
2. Mozgóképi szövegek olvasása, elemzése, értékelése:
13 óra
3. Megfigyelések, felvetett problémák megbeszélése:
4 óra
4. Közös filmnézés (mozilátogatás):
4 óra
5. Kreatív feladatok (mozgóképi szövegek létrehozása, szerepjáték stb.): 8 óra
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A tevékenységek rendszere
Munkaformák

A tudatosítást
irányító kérdések

Fejlesztési feladatok

Fogalmak

Megfigyelés

Mi a szerepe a
médiának (mozi,
tévé, rádió, újság)
az
életünkben?
Hogyan
befolyásolja
a
média
a
napirendünket?

A közönség (ezen belül a
tanuló
saját)
médiafogyasztási
szokásainak tanulmányozása
megadott
szempontok
alapján, az eredmények
lejegyzése.
Az emberek viselkedésének
azonos és eltérő vonásai a
valóságban, a filmeken, a
televíziós műsorokban. (A
megadott és a tanulók által
javasolt szempontok alapján
tapasztaltak
lejegyzése.)
Helyszín-, idő-, karakter- és
konfliktusviszonylatok
felismerése
a
médiaszövegekben, lényeges
információk,
tények
azonosítása a közösen látott
és elemzett produkciókban
vagy azok részleteiben.

Médium, média,
médiafogyasztás,
médiafogyasztási
szokás,
hangos
mozgóképi
médium,
film,
televízió,
számítógépes
játék,
videó,
multimédia, CD,
DVD; helyszín(tér-),
idő-,
karakter-,
konfliktusviszonyl
atok.

Ismeretszerzés

Melyek
a
mozgóképi
szöveg alapvető
kifejezőeszközei?
Milyen
eszközökkel tereli
a
mozgóképi
szöveg szerzője a
figyelmünket?
Hányféleképpen
olvassa
a
mozgóképi
szöveget
az
alkotó, a néző, a
különböző nézők?

Mozgóképi
szövegek
felidézése
(elmesélése,
lejegyzése), a mozgóképi
memória
működtetése.
Ismeretszerzés a témáról
személyes beszélgetésekből,
tanári
előadásokból,
médiaismereti
tankönyvekből, kritikákból,
statisztikai
táblázatokból,
lexikonból,
könyvtárból,
internetről.

Mozgóképi
szöveg,
kép,
képsor, közelkép,
totál,
megvilágítás,
fény, színkezelés,
hossz,
tempó,
ismétlés,
vágás,
montázs, kamera,
- mozgatás, geg;
rendező,
gyártásvezető,
producer, stáb.

Kommunikáció

Miben
Az
elemi
mozgóképi
különbözik
szövegalkotó
kódok
egymástól
a felismerése,
személyes
mozgóképolvasás közösen,
(közvetlen)
egyénileg.
kommunikáció és Az
elemi
mozgóképi

Közvetlen
kommunikáció:
beszéd,
vokális
kód,
metakommunikáci
ós
eszközök;
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a
médiumokon
keresztül történő
(közvetett)
kommunikáció?
Mi minden lehet
médium? Milyen
közös tulajdonság
kapcsolja össze a
különböző
médiumokat?
Miért
élt
az
ember mindig a
közvetett
kommunikáció
(pl. a képiség)
eszközével?
Mi köze van a
valóságnak
a
médiában
megjelenő
világhoz? Milyen
világot
jelenít
meg a média?
Melyik médium
ábrázol
és
reprodukál
egyszerre?
Miért és hogyan
akarja az ember
magát és a világot
természethűen
megörökíteni?

szövegalkotó
kódok
alkalmazása, mozgóképírás
tanári irányítással, önállóan.
Egyszerű (időben és térben
egybefüggő) cselekmények
képsorozatokkal
történő
megjelenítése,
tagolása.
Átélt, elképzelt vagy hallott
esemény
képi,
majd
mozgóképi megjelenítésének
megtervezése az életkornak
megfelelő szinten (képsor,
képregény,
animáció:
rajzfilm, árnyfilm, kollázs,
fotóanimáció,
bábfilm,
gyurmafilm, interjú stb.).

közvetett
kommunikáció:
írás, könyv, levél,
szórólap,
újság,
hirdetmény, kép,
képsor, képregény,
plakát, zörej, zene
szag;
médium;
ábrázolás,
reprodukálás;
mozgóképírás,

Milyen
szempontok
szerint
különböztethetők
meg egymástól a
mozgóképi
szövegek?
Mi a szerepük a
mozgókép
hangeffektusaina
k, a zörejnek, a
zenének?
Miért hasznosak
vagy károsak a
mozgóképi
sztereotípiák,
konvenciók?

Mozgóképi
szövegkörnyezetben
megfigyelt
emberi
kommunikáció
és
hanghatások
értelmezése
szóban
vagy
írásban.
Sztereotípiák és konvenciók
azonosítása
mozgóképi
szövegkörnyezetben
(kontextusban).
Mozgóképi
szövegkörnyezetben
megfigyelt egyszerű (teret és
időt formáló) képkapcsolatok
értelemzése közös munkával.
Mozgóképi
szövegkörnyezetben

Hangeffektus
(hanghatás),
mozgóképi
sztereotípiák,
mozgóképi
konvenciók,
a
média társadalmi
szerepe:
tájékoztatás,
véleményformálás
,
befolyásolás,
manipulálás.
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Milyen
hatást
képes gyakorolni
a fogyasztóra a
média?
Miért
fontos
a
szelektálás?

megfigyelt
kép-hang
kapcsolatok
értelmezése
szóban.
Vita a média használatával
kapcsolatos
megfigyelések
alapján a média társadalmi
szerepéről, működésmódjáról.
Saját vélemény kifejtése
érvekkel, ellenérvekkel.

Kritikai
gondolkodás,
problémaérzéke
nység

Mit
jelent
a
nyilvánosság az
életünkben?
Hogyan és miért
alakult ki a mai
nyilvánosság és
annak
intézményrendsz
ere?
Kinek az érdeke,
hogy
sok
csatorna sokféle
műsort
közvetítsen?
Miért van annyi
reklám
a
médiában? Mit
nem
szabad
reklámozni?
Miért és hogyan
lesz valamiből hír
a médiában?

Önálló
kérdések
megfogalmazása a tárgyalt
médiaproblémákkal
kapcsolatban.
A lényeg kiemelése írott,
látott, hallott szövegekből. A
különböző típusú szövegek
egymástól eltérő megértési
módjának megtapasztalása,
gyakorlása.
Mozgóképi
szövegek
értelmezése
alapján
feltevések,
állítások
megfogalmazása a szöveg
keletkezésének hátteréről, a
közlő
(szerző,
médiaintézmény)
szándékairól. Érvek gyűjtése
a feltevések mellett és ellen.
A
tömegkommunikáció
hatásainak
megfigyelése,
értékelése
(ismeretközléstájékoztatás,
véleményformálás,
befolyásolás-manipulálás).

Az írott szöveg
megértési
mechanizmusa, a
médiaszöveg
értelmezésének
lépései,
a
médiaközlő
szándékai,
manipulálás.

Önismeret,
együttműködés,
választás,
tolerancia,
alkotásra
való
beállítódás

Milyen
filmműfajokat és
televíziós
(rádiós)
műsortípusokat
ismersz?
Melyiket és miért
választod
szívesen?
Mi a véleményed
a sorozatelvről és
az
újságok
rovatairól?
Hogyan
függ

A gazdag médiakínálat és a
saját - korábban megfigyelt médiahasználati
szokások
ismeretére alapozó tudatos
műés
műsorválasztás.
A művekben, műsorokban
megjelenő
konfliktusok,
viselkedési
módok
és
megoldások tudatos-kritikai
elemzésén,
illetve
a
valóságismereten
alapuló
szerepjátékok, szövegképzési
gyakorlatok
végzése.
Egyszerű
mozgóképi

Filmműfajok:
western, burleszk,
bűnügyi film, scifi,
játékfilm,
történelmi film,
akciófilm,
kalandfilm,
horror, thriller stb.
televíziós
műsortípusok: hír,
reklám, magazin,
videoklip,
műsorelőzetes,
beszélgetés,
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össze
a szövegek
létrehozásának
sztárkultusz
az előkészítése és kivitelezése.
öltözködési,
hajviseleti,
szokásbeli,
viselkedési stb.
minták
divattá
válásával,
majmolásával?

helyszíni
közvetítés, sport,
szórakoztató
műsor,
show,
talk-show,
riportfilm,
oknyomozó
riport,
dokumentumfilm,
sport, teleregény,
tévéfilm,
szappanopera stb.

Módszertani javaslatok
A mozgókép- és médiaismeret tanítható az irodalomhoz, a rajzhoz vagy az informatikához
kapcsoltan, miután a helyi programban meghatározták az ehhez szükséges személyi feltételeket.
Ki kell emelni a különböző művészetekkel való szoros és kölcsönös koncentráció fontosságát.
A pedagógiai folyamatban a szoktatásnak, gyakorlásnak, a közös feladatmegoldásnak, a
kreativitásnak van meghatározó jelentősége a bevezetőben már említett párhuzamosság elve (és
gyakorlata) mellett. Meghatározónak kell lennie az újszerűségnek, az élménynek, a felismerés
és az alkotás mélyen átélt örömének, és természetesen soha nem maradhat el a szemléltetés.
Csak ezek révén juthatunk el a követelmények teljesüléséhez, a kitűzött célok
megvalósulásához.
Feldolgozásra ajánlott filmek:
Makk Károly: Szerelem
Ranódy László: Árvácska
Szabó István: Apa, Mephistó

Az értékelés eljárásai
A tanórai munkában való részvételt, az érvekkel alátámasztott véleményeket, a
kezdeményezéseket, az újszerű ötleteket szóban értékeljük. A nagyobb önállóságot, alaposabb
felkészülést igénylő feladatok elvégzését (kiselőadás, beszámoló, rajz, újság-, látványtervezés,
interjúkészítés, kisfilm, videoklip elkészítése stb.) érdemjeggyel nyugtázzuk. Mivel általában a
gyerekek szívesen vesznek részt a kreatív tevékenységben, nem lehet kérdés,
továbbhaladhatnak-e vagy sem. Emiatt nem képzelhető el a bukás sem. Helyette a motiváció, a
kis lépések elismerése, a segítségnyújtás, a munkacsoportok szervezése vezet célra.
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1.15.Informatika helyi tanterve
Helyi tantervünket az OM kerettanterve alapján készítettük.

Célok és feladatok

A történelem során minden társadalomban lényeges szerep jutott bizonyos információs
folyamatoknak, például a társadalom önszervezéséhez és irányításához elengedhetetlen
politikai és gazdasági információk megszerzése, továbbítása, tárolása, feldolgozása. A
technikai, tudományos és művészi információs szellemi termékek is hasonlóan fontosak voltak
a közösségek életében. A 21. század elején kialakuló információs társadalom különösen abban
tér el más társadalmaktól, hogy az IKT (információs és kommunikációs technológia) gyors
fejlődésével párhuzamosan, folyamatosan nő az információs termékek és szolgáltatások
gazdasága, az adat (általános értelemben) árúvá válik, és az információs szektor egyre több
munkaerőt alkalmaz.
A mai iskolarendszer feladata a tanulók felkészítése az információs társadalom viszonyaira
(kihívásaira). Nevelni kell a tanulókat az információs termékek és szolgáltatások kritikus,
etikus és értő befogadására (fogyasztására), hogy az IKT használatával tudjanak tanulni,
művelődni és szórakozni. Törekedni kell az érdeklődés felkeltésére, a kreativitás fejlesztésére,
hogy az informatika iránt különösen fogékony gyermekek - megfelelő továbbtanulás után később az információs gazdaságban, mint alkotó munkaerő munkát vállalhassanak. Ennek
érdekében meg kell tanítani a gyermekeket a korszerű eszközök kezelésére, az
információszerzési, -tárolási, -feldolgozási és átadási technikákra, valamint meg kell ismertetni
velük az információkezelés jogi és etikai szabályait. Ennek leghatékonyabb módját a több éven
keresztül tanult informatika tantárgy és az iskolai élet egészében jelen lévő informatikai nevelés
biztosíthatja.
Ahogyan az ipari társadalom kialakulásával az iskola átalakult, ugyanúgy megváltozik a mai
iskola az információs társadalom igényeinek megfelelően. Az információs és kommunikációs
kultúrát minden gyermek számára hozzáférhetővé kell tenni a közoktatásban. Ehhez azonban
nem elég az informatika tantárgy. A tanulóknak ismerniük és használniuk kell az informatikai
eszközöket a különböző órákon és a felkészülésük során is. Az informatikai nevelésnek - amely
közös követelmény - meg kell mutatnia, hogy a természeti és a technikai környezet mellett
létezik a jelek, kódok, szoftverek virtuális környezete is (szöveg, kép, mozgókép, hang, stb. - a
jelentésükkel együtt), amely az emberiség praktikus, tudományos, művészi és sok másféle
szempontú információit "hordozza" és megjeleníti. A jelek, szoftverek virtuális környezete
különösen szemléletesen (vizuálisan) nyilvánul meg a digitális médiában. (Lásd a
médiainformatika, infokommunikáció, alkalmazói informatika témáit). Az oktatás célja, hogy a
tanuló mozogjon otthonosan ebben az egyszerre valóságos és virtuális informatikai
környezetben.
Az informatikai eszközök, a médiainformatika és az infokommunikáció lehetőségei új
tanulási technikákat kínálnak minden tantárgyban a tanórákon és az órán kívüli felkészülésben.
Az elektronikus oktatási anyagokat és a különböző elektronikus információforrásokat egyre
gyakrabban alkalmazzák a tanulók. A pedagógus munkája megváltozik, nő az információk
közötti eligazodást segítő, tanácsadó szerepe. Az informatikai eszközök lehetőséget teremtenek
az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel való speciális foglalkozásra. A számítógéppel
végzett feladatok egy részének megoldása megköveteli a csoportmunkát, az ismeretek
gyakorlati alkalmazását és a másokkal való kommunikációt is.
A számítástechnika - beleértve a médiainformatikát, a mobilkommunikációt és az internethasználatot is - a könyvtári informatikával együtt alkotja az informatika tantárgy legfontosabb
területeit.
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Az informatika tantárgy fontos szerepet vállal az alkotó munkára nevelésben, hiszen akár
programot írunk, akár alkalmazásokkal dolgozunk, a végeredmény egy új "információs termék"
lesz. Cél az algoritmikus gondolkodás fejlesztése is, amely a hétköznapi életben is alapvető
fontosságú.
Az iskolai számítógépes hálózat, az internet és a könyvtár "forrásközpont”-ként történő
felhasználásával fejleszteni kell az önműveléshez szükséges attitűdöket, képességeket és
tanulási technikákat. A könyvtári informatikának fel kell készítenie a tanulókat az információk
elérésére, kritikus kiválasztására, feldolgozására és közlésére. Cél az iskolai és más típusú
könyvtárakban a könyvtári eszközökkel végzett tevékenységek gyakoroltatása, tudatos és biztos
használói magatartás kialakítása is.
A tantárgy célja megismertetni az informatika eszközeit, módszereit és fogalmait, amelyek
lehetővé teszik a tanulók helyes informatikai szemléletének kialakítását, tudásuknak,
készségeiknek és képességeiknek fejlesztését, alkalmazását más tantárgyakban, későbbi
tanulmányaikban, a mindennapi életben, a szórakozásban és a munkában. Cél az is, hogy
felhívjuk a tanulók figyelmét az informatika veszélyeire, és ezek elkerülésének módjaira.
Fontos, hogy a tanulóknak sikerélményük legyen az informatika órákon, és törekedjenek
ismereteik folyamatos megújítására, mert ez egy rohamosan fejlődő terület. Cél olyan attitűd
kialakítása, hogy az egyén érezze, képes tevékenyen bekapcsolódni az egész világra kiterjedő
információs társadalomba.
A beszédfogyatékos és a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott tanulók fejlesztése:
Az információszerzésben, tanulásban, szociális-kommunikációs fejlesztésben az informatikai
eszközök segítő szerepe kiemelkedő. A számítógép írástechnikai segédeszközként tanulási és
munkaeszköz a beszéd útján nehézségekkel kommunikáló tanuló számára.
Az informatikai eszközök tanulás során történő megfelelő és tudatos alkalmazásának különösen
az írás-és olvasási nehézséggel küzdő tanulók esetében van kiemelt szerepe.
A hallássérült tanulók fejlesztésének elvei, fejlesztési feladatok:
A hallássérült tanulóknak az információszerzésben és kommunikációban meglévő
akadályozottságuk következtében alapvető szükségük van a vizuális információszerzés,
feldolgozás és átadás legkorszerűbb technikáinak ismeretére és ezek alkalmazására. Ezeknek az
ismereteknek a jelentős részét a számítástechnika fogja át. Megkülönböztetett a jelentősége az
írásos kommunikációban.
A lehető legkorábbi életkortól javasolt, hogy megismerkedjenek az információcsere technikai
lehetőségeivel. A fentiek indokolják, hogy a hallássérült tanulók elsajátítsák a gépírást és a
számítógép kezelését is.
Az autizmus-spektrumzavarokban szenvedő (autisztikus) tanulók fejlesztése
Az informatikai eszközök lehetőséget nyújtanak az élő nyelv és a szociális közvetítés
helyettesítésére, a kölcsönös kommunikáció segítésére, az önálló ismeretszerzésre. A későbbi
munkavállalás szempontjából is szerepe lehet az informatikának, mivel számos autisztikus
tanuló mutat érdeklődést e terület iránt.

Fejlesztési követelmények

A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes és más intelligens informatikai eszközökkel
végzendő munka szabályait, különös tekintettel a balesetek megelőzésére. Sajátítsa el a
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számítógép-kezelés alapjait. Legyen képes a számítógéppel és más intelligens informatikai
eszközökkel való kommunikációra (interaktív kapcsolat tartására). Ismerje fel, és alkalmazza a
számítógépes kommunikációban leggyakrabban előforduló vizuális és manuális jeleket,
jelkombinációkat. Tudja alkalmazni az operációs rendszer és a segédprogramok legfontosabb
szolgáltatásait. Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait. Szerezzen jártasságot az
informatikai eszközök és információhordozók használatában. Ismerje a használt informatikai
eszközök működési elveit.
Legyen képes a különböző formákban megjelenő adatokat felismerni; tudjon adatot különféle
formákban megjeleníteni, szemléltetni, vizsgálni. Ismerje a legalapvetőbb szöveges-rajzostáblázatos dokumentumformákat, ezeket minta alapján legyen képes megvalósítani, legyen
igénye a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására, különböző formában
való megjelenítésére. Tudja kezelni és szerkeszteni a multimédiás dokumentumok alapelemeit.
Szerezzen tapasztalatokat az adatok különféle formáinak (szöveges, hangzó, képi) együttes
kezelésében, tudjon adatokat megkeresni, elérni adatbázisból, számítógépes hálózatból. Tudja a
digitális tudásbázis-rendszert és az oktatóprogramokat használni.
Legyen képes egy probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert eszközök,
programok, alkalmazások és módszerek közül a megfelelőt.
Legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében, az iskolában előforduló
tevékenységek algoritmizálható részeit. Helyesen használja a logika bizonyos elemeit (és, vagy,
nem, ha … akkor …). A problémamegoldás során segítséggel ismerje fel az adatok közötti
összefüggéseket. Ismerje fel az adatok és az eredmények kapcsolatát. Legyen képes a feladat
megoldására készített algoritmust megvalósítani számítógépen (a használt fejlesztő
rendszerrel). Legyen képes értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat.
Kísérletezzen egyszerű folyamatok számítógépes modelljeivel, figyelje meg a paraméterek
módosításának hatását.
A tanuló értse a közvetlen és a közvetett (technikai) kommunikáció lényegét. Legyen jártas a
hálózat alapszolgáltatásainak önálló használatában. Tudjon információt szerezni és elhelyezni
az interneten. Tudjon kapcsolatot teremteni másokkal a hálózat révén: csoportos
kommunikációs formák, elektronikus levelezés. Tudja használni a mobilkommunikáció
lehetőségeit.
Legyen tájékozott a média (internet, televízió, rádió) szerepéről. Ismerje a hagyományos
médiumok elektronikus megfelelőit (például elektronikus könyv, folyóirat, zene). Ismerje és
használja az internetes portálokat, digitális fényképezést, a multimédiát. Ismerkedjen az új
médiumokkal (virtuális valóság, interaktív média). Tudjon használni médiainformatikai
eszközöket a tanulási folyamatban és a szabadidős tevékenységben.
A tanuló ismerkedjen meg a számítástechnika történetével, a mai informatika alkalmazásaival
és fejlődési irányaival. Ismerje meg és értékelje a magyar tudósok szerepét, tevékenységét a
világ informatikai kultúrájának fejlődésében.
Ismerje meg az informatika társadalmi szerepét, az információs társadalom főbb jellemzőit.
Ismerje a programok és adatok használatának jogi és etikai alapjait (szerzői jog, személyes
adatok, hitelesség). Ismerje a túlzott informatikai eszközhasználat személyiségre káros hatásait
(pl. játék-függőség, gerinc vagy a szem károsodása).
A tanuló rendszeresen használja az iskolai könyvtárat, mint információs-tanulási
forrásközpontot, vegye igénybe szolgáltatásait. Alkalmazza a könyvtárhasználat szabályait,
informatikai eszköztudását, és a megfelelő viselkedés normáit. Ismeretei bővítéséhez, tanulási
feladataihoz szerezzen jártasságot a könyv- és médiatár és az elektronikus könyvtár
használatában. Feladatai megoldásához rendszeresen használja a folyóiratokat, lexikonokat,
szótárakat, kézikönyveket, az ismeretterjesztő irodalmat, a különböző médiumokat, valamint az
interaktív multimédiát. A dokumentumtípusok ismeretében legyen képes azok önálló
használatára. Ismerje a könyvtártípusokat, a kézikönyvtár informálódásban betöltött szerepét.
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Tudjon különböző szempontok szerint dokumentumokat keresni a könyvtár adatbázisaiban,
katalógusaiban. Tudjon forrást és információt keresni a tájékoztató eszköznek megfelelő
keresési módszerek alkalmazásával. Tudjon a dokumentumokból idézni, és a forrásokra
szabályosan, etikusan hivatkozni.
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Informatika 5-6. évfolyam
Heti óraszám 1 óra, évi óraszám 37 óra.

TÉMAKÖRÖK

Fejlesztési feladatok
TARTALMAK
BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK

Az
informatikai
eszközök
használata
Hardver- és
Ergonómiailag megfelelő
szoftverkörnyezet
számítógépes
munkakörnyezet. A
számítógép és perifériái
(billentyűzet, egér, monitor,
lemezmeghajtók).
Informatikai eszközök
kezelése.
Egyes informatikai eszközök
működési elveinek
bemutatása.
Kommunikáció a
számítógéppel
("Jelelés" a
számítógéppel)

A jelek világa. Titkosírások.
Jelek a számítógépen, a
grafikus felhasználói felület.
Hogyan kommunikálunk a
számítógéppel? A
számítógépes manuálisvizuális kommunikáció
elemei.
Könyvtárszerkezet. Háttértár
váltása, könyvtár kiválasztása,
eligazodás a tároló
rendszerben. Fájlok keresése.
Könyvtárszerkezet kialakítása
a háttértárolón. Állományok
másolása, mozgatása,
átnevezése, törlése. Hálózati
belépés és kilépés módja.
Programok futtatása.

Informatikaalkalmazói
ismeretek
Rajzos-szöveges
Kisebb méretű rajzosdokumentumkészítés szöveges dokumentumok
tervezése, az elkészítés
szokásos menete.
Egy rajzoló program
alapszintű szolgáltatásai. A
rajzeszközök és a színek
kezelése. Rajzok, ábrák
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A számítógépterem rendjének, a
gépek balesetmentes
használatának megismerése. A
billentyűzet és az egér helyes
használata. A háttértárak
(lemezek) szerepének
megértése. Adott informatikai
eszközök kezelésének
gyakorlása.
Óravázlat készítése tanári
segítséggel.
Különféle jelek értelmezése.
Egyszerű titkosírások készítése.
Háttértár és könyvtárak váltása,
könyvtárba való belépés,
mozgás a könyvtárak között.
Ismert helyen lévő állomány
megkeresése. Be- és kilépés az
iskolai hálózatba. Kiválasztott
állományok másolása,
mozgatása, átnevezése, törlése.
Egyszerű oktatóprogramok
interaktív használata. A
számítógépes manuális-vizuális
kommunikáció gyakorlása a
programokkal.

Egy rajzoló és egy
szövegszerkesztő program
egyes alapszolgáltatásainak
alkalmazása. A megfelelő
rajzeszköz kiválasztása.
Egyszerű rajzok készítése.
Meghívó, vers, levél készítése.
Mentés és nyomtatás
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készítése.
Egy szövegszerkesztő
legegyszerűbb szolgáltatásai.
Szöveg begépelése, javítása,
módosítása. Karakterek
formázása: a betűtípus, a
betűméret beállítása, dőlt,
aláhúzott, félkövér betűstílus.
Mentés és nyomtatás.
Szövegek, képek másolása,
beillesztése a dokumentumba.

segítséggel.
A szöveg karakter szintű
formázása: betűtípus, betűméret,
félkövér, dőlt és aláhúzott
betűstílus beállítása.
Másolás, beillesztés, beszúrás a
dokumentumba.

Multimédiás elemek A multimédia alapelemei:
szerkesztése
szöveg, rajz, hang, zene,
fénykép, animáció és film
kezelése.

Hanganyagok és képsorok
lejátszása multimédia
számítógéppel.

Táblázatok

Táblázatok

Adatok csoportosítása,
értelmezése, táblázatba
rendezése.

Adatbázisban
keresés

Tantárgyi adatbázisok.
Közhasznú
információforrások.

Helyi (tantárgyi) adatbázis
használata, keresés az
adatbázisban. Menetrend,
moziműsor, telefonkönyv
használata.

Infokommunikáció
Adatok közlése és
Digitális Tudásbázis-rendszer Keresés az adatbázisokban.
keresése az
használata
Böngészés és keresés az
interneten
Adatbázisok az interneten (pl. interneten.
menetrend)
Céltudatos információszerzés
az internetről.
Hasznos webhelyek.
Internetes és
Az információ jelentése.
mobilkommunikáció Információátvitel (telefon). Az
elektronikus levelezés alapjai.
Csoportos kommunikációs
eszközök az interneten.
Médiainformatika

Infotechnológia
Problémamegoldás

Algoritmizálás,

Az információ köznapi
fogalmának helyes alkalmazása.
Hétköznapi távközlési eszközök
(pl. mobiltelefon) használata.
Levél küldése, fogadása.

Digitális média(eszközök).

Elektronikus könyv kezelése,
olvasása. Digitális fényképek
készítése. Multimédia program
interaktív használata. Internetes
portálok látogatása.

Problémák felvetése és
megoldása.

Egyszerű problémák
megfogalmazása. Algoritmusok
készítése hétköznapi problémák
megoldására.

Ismert adatokból az

Hétköznapi algoritmusok,
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programozás

eredmények meghatározása.
Táblázatok, diagramok.
Algoritmusok szöveges, rajzos
megfogalmazása, értelmezése.
Feladatmegoldás egyszerű
fejlesztőrendszerrel.
Szabályozó eszközök
működésének és hatásának
megfigyelése
oktatóprogramokban.

térbeli tájékozódási képességet
fejlesztő, egyszerű algoritmusok
készítése.
Adott probléma megoldásához
készült algoritmus
megvalósítása számítógépen.

Információs
társadalom

Az informatika történetéből.
Szabadon felhasználható
(információ)források.
Személyes adatok.
Informatikai eszközökkel
kapcsolatos etikai kérdések.

Kiselőadás, házi dolgozat az
informatika történetéből.
Szabadon felhasználható
források keresése.
Személyes adataink táblázatba
rendezése.
Beszélgetés az informatika
etikai kérdéseiről.

Könyvtári
informatika

Könyvtári szolgáltatások.
Irányított forrás- és
információkeresés.
Könyvtári médiumok
megkülönböztetése és
irányított használata.

A könyvtári szolgáltatások
megismerése. Tanulmányi
feladathoz keresőkérdések
megfogalmazása. Megadott
művek irányított keresése és
tematikus gyűjtőmunka a
könyvtár szabadpolcos
állományában.
Egyszerű irányított forrás- és
információkeresés. A médiumok
megkülönböztetése formai és
használati jellemzőik,
információs értékük alapján.
Különféle könyvtári médiumok
irányított használata.

A tananyag lebontása:
5. évfolyam
Cél:
 Bemutatni a tárgy sokszínűségét, gyakorlati alkalmazhatóságát a tanulásban a játékban
és a munkában.
 A tanulók algoritmikus gondolkodásának fejlesztése, amely nem csak az iskolában,
hanem a hétköznapi életben is alapvető fontosságú. Cél a térbeli tájékozódási
képességet is fejlesztő gondolkodás fejlesztése.
 Önálló munkára nevelés és tehetséggondozás. A számítógép lehetőséget teremt az
egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel és a lemaradókkal való különleges
foglalkozásra.
 Az iskolai könyvtár, könyvtári források, eszközök megismertetésével, valamint a velük
végzett tevékenységek elsajátíttatásával tudatos, használói magatartás kialakítása.
 A könyvtárra alapozott önművelés képességének fejlesztése a könyvtár
forrásközpontként történő használatával.
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Óraterv és a tananyag tartalma:
Informatikai alapok
A számítógép kezelése, az operációs rendszer használata
Algoritmusok és adatok
Rajzolás és szövegszerkesztés
Könyvtárhasználat

6 óra
10 óra
9 óra
9 óra
3 óra

Informatikai alapok
Információs társadalom
Mi az információ? Az ember és az információ, a telefon. A jelek világa. A jelek fajtái.
Titkosírások, kódolás. Bináris jelek és az adatmennyiség.
Tevékenységformák
Az információ köznapi fogalmának helyes alkalmazása. Ugyanannak az ismeretnek különféle
jelekkel való leírása. Egyszerű titkosírások alkalmazása, kódolási gyakorlatok. Tanulói
gyűjtőmunka és kiselőadás. Vázlat készítése tanári segítséggel.
A számítógép kezelése, az operációs rendszer használata
Hardver- és szoftverkörnyezet
Kommunikáció a számítógéppel
A számológép használata. A személyi számítógép. A monitor, a billentyűzet és az egér.
Háttértár
váltása,
könyvtár
kiválasztása,
eligazodás,
mozgás
a
háttértáron.
Állomány keresése. Hálózati belépés és kilépés módja. Programok futtatása.
Tevékenységformák
A számítógép balesetmentes, helyes használata. A billentyűzet és az egér használata. A monitor
és a háttértárak (lemezek) szerepének megértése. Háttértár és könyvtárak (mappák) váltása,
könyvtárba való belépés, mozgás a könyvtárstruktúrában. Ismert helyen lévő állomány
megkeresése. Be- és kilépés az iskolai hálózatba. Egyszerű oktatóprogramok használata.
Algoritmusok és adatok
Problémamegoldás
Algoritmizálás, programozás
Mi az algoritmus? A telefonálás algoritmusa. Algoritmusok szöveges, rajzos megfogalmazása,
értelmezése. Egyszerű alakzatok rajzolása, Logo algoritmusok. Algoritmusok kódolása
programozási nyelven és végrehajtása számítógépen.
Tevékenységformák
Hétköznapi távközlési eszközök (pl. telefon) használata. Hétköznapi algoritmusok, térbeli
tájékozódási képességet fejlesztő, egyszerű Logo algoritmusok. Szekvenciális vezérlés,
számlálós ciklusos programok értelmezése, futtatása.
Tantárgyi gyűjtőmunka az életkornak megfelelő folyóiratokból, könyvekből, a gyűjtött adatok
célszerű elrendezése, csoportosítása és felhasználása segítséggel.
Rajzolás és szövegszerkesztés
Rajzos-szöveges dokumentumkészítés
A rajzoló program alapszintű szolgáltatásai. A rajzeszközök és a színek. Rajzok, ábrák
készítése. A szöveg megfelelő begépelése, javítása, módosítása.
Karakterek formázása: a betűtípus, a betűméret beállítása, dőlt, aláhúzott, félkövér betűstílus.
Egyszerű mindennapi dokumentumok. Mentés és nyomtatás.
Tevékenységformák
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Bemutatás után közvetlenül tanulói gyakorlatok. Minta alapján dokumentumok, „művek”
készítése. Az ábraszerkesztő- és a szövegszerkesztő-program egyes alapszolgáltatásainak
alkalmazása. A szöveg karakter szintű formázása: betűtípus, betűméret, félkövér, dőlt és
aláhúzott betűstílus beállítása.
A megfelelő rajzeszköz kiválasztása. Egyszerű rajzok készítése. Meghívó, plakát, vers, levél
készítése. Mentés, megnyitás és nyomtatás segítséggel.
Könyvtárhasználat
Könyvtári informatika
Raktári rend: szépirodalom, betűrend. Ismeretközlő irodalom: szakrend. Dokumentumtípusok;
nyomtatott (könyv, sajtótermékek) és nem nyomtatott ismerethordozók. Betűrendes leíró
katalógus szerkezete, használata.
Tevékenységformák
Megadott művek keresése és tematikus gyűjtőmunka a könyvtár szabadpolcos állományában.
Különböző típusú és témájú dokumentumok formai, tartalmi, használati jellemzőinek
megállapítása. A katalóguscédula értelmezése. Tájékozódás a dokumentumokról szerző, cím
(és egyéb szempontok) szerint a betűrendes leíró katalógus segítségével

A továbbhaladás feltételei
5. évfolyam végén. Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret. A tanuló értse, hogy
ugyanazt az ismeretet különféle jelekkel leírhatjuk. Tudjon alapszinten kommunikálni az adott
programokkal. Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában. Tudjon mappákat és
fájlokat létrehozni, másolni, törülni. Képes legyen ábrákat, rajzokat készíteni rajzoló
programmal.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 5..
évfolyamra tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
A tananyag lebontása:
6. évfolyam
Cél:
 Fenntartani a tanulók érdeklődését az informatika iránt, bemutatni a tárgy
sokszínűségét, gyakorlati alkalmazhatóságát a tanulásban, a játékban és a munkában.
 A tanulók készség szinten használják a billentyűzetet és az egeret.
 Példák segítségével fejleszteni a tanulók szöveg, kép és hang kezelési ismereteit.
 A tanulók gondolkodásának fejlesztése. Cél a térbeli tájékozódási képességet is fejlesztő
algoritmikus gondolkodás fejlesztése is.
 Önálló munkára nevelés és tehetséggondozás. A számítógép lehetőséget teremt az
egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel és a lemaradókkal való különleges
foglalkozásra.
 Az iskolai könyvtár, könyvtári források, eszközök megismertetésével, valamint a velük
végzett tevékenységek elsajátíttatásával tudatos, használói magatartás kialakítása.
 A könyvtárra alapozott önművelés képességének fejlesztése a könyvtár
forrásközpontként történő használatával.
Óraterv és a tananyag tartalma:
Informatikai alapok
A számítógép kezelése, az operációs rendszer használata
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Algoritmusok és adatok
Rajzolás és szöveg, kép és zene
Adatok keresése az interneten
Könyvtárhasználat
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6 óra
12 óra
3 óra
3 óra
2 óra

Informatikai alapok
Információs társadalom
Médiainformatika
Táblázatok
Adatbázisban keresés
Az oktatóprogram és a kiberkönyv. A számítástechnika kezdetei. Az elektronikus számítógép
kifejlesztése. A Neumann-elv. Digitális Tudásbázis rendszer használata
Tevékenységformák
Tanulási gyakorlatok. Vázlat készítése tanári segítséggel. Tanulói gyűjtőmunka és kiselőadás a
számítástechnika történetéből és a legkorszerűbb informatikai eszközökről. Összetett állítások
igazságának elemzése. Logikai áramkörök vagy kapuk összeállítása és kipróbálása.
A számítógép kezelése, az operációs rendszer használata
Hardver- és szoftverkörnyezet
Kommunikáció a számítógéppel
A háttértárak szerepe. Háttértár váltása, könyvtár (mappa) kiválasztása, eligazodás, mozgás a
háttértáron. Állományok és mappák kezelése: másolás áthelyezés, átnevezés, törlés. Hálózati
belépés és kilépés módja. Programok futtatása.
Tevékenységformák
A számítógép balesetmentes, helyes használata. A billentyűzet és az egér használata. A monitor
és a háttértárak (lemezek) szerepének megértése.
Háttértár és könyvtárak (mappák) váltása, könyvtárba való belépés, mozgás a
könyvtárstruktúrában. Ismert helyen lévő állomány megkeresése, másolása mozgatása más
könyvtárba és másik adathordozóra. Állomány törlése. Be- és kilépés az iskolai hálózatba.
Egyszerű oktatóprogramok használata.
Algoritmusok és adatok
Problémamegoldás
Algoritmizálás, problémamegoldás
Algoritmusok megfogalmazása, értelmezése. Egyszerű geometriai alakzatok Logo algoritmusai.
Ismétlések, eljárások alkalmazása. Algoritmusok kódolása valamely programozási nyelven és
végrehajtása számítógépen.
Tevékenységformák
Hétköznapi algoritmusok, térbeli tájékozódási képességet fejlesztő, egyszerű Logo
algoritmusok. Szekvenciális vezérlés, számlálós ciklusos programok értelmezése, futtatása.
Tantárgyi gyűjtőmunka az életkornak megfelelő folyóiratokból, könyvekből, a gyűjtött adatok
célszerű elrendezése, csoportosítása és felhasználása segítséggel.
Rajzolás és szöveg, kép és zene
Rajzos-szöveges dokumentumkészítés
Multimédiás elemek szerkesztése
A rajzeszközök és a színek. Szabadkézi rajzolás (egérrel). Síkidomok rajzolása. Mozgatás,
másolás, beillesztés. Tükrözés, átméretezés, finomítás. Rajzok, ábrák készítése, mentése,
megnyitása, nyomtatása. A szöveg megfelelő begépelése, javítása, módosítása. Karakterek
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formázása: a betűtípus, a betűméret beállítása. A multimédia alapelemei: szöveg, hang és kép
prezentáció.
Tevékenységformák
Bemutatás után közvetlenül tanulói gyakorlatok. Minta alapján rajzok, „művek” készítése. Az
ábraszerkesztő-program egyes alapszolgáltatásainak alkalmazása. A szöveg karakter szintű
formázása betűtípus, betűméret, (félkövér, dőlt és aláhúzott), betűstílus beállítása.
A megfelelő rajzeszköz kiválasztása. Egyszerű rajzok készítése. Meghívó, plakát, képeslap,
prezentáció készítése. Mentés, megnyitás és nyomtatás segítséggel. Hanganyagok és képsorok
lejátszása multimédia számítógéppel.
Adatok keresése az interneten
Adatok közlése és keresés az interneten
Internetes és mobilkommunikáció
Tanulmányi feladatokhoz keresőkérdés megfogalmazása.
Tevékenységformák
Egyszerűbb irányított keresés.
Könyvtárhasználat
Könyvtári informatika
Raktári rend: szépirodalom, betűrend. Ismeretközlő irodalom: szakrend. Dokumentumtípusok;
nyomtatott (könyv, sajtótermékek) és nem nyomtatott ismerethordozók. Betűrendes leíró
katalógus szerkezete, használata.
Tevékenységformák
Különböző típusú és témájú dokumentumok formai, tartalmi, használati jellemzőinek
megállapítása. A katalóguscédula értelmezése. Tájékozódás a dokumentumokról szerző, cím
(és egyéb szempontok) szerint a betűrendes leíró katalógus segítségével
A továbbhaladás feltételei
6. évfolyam végén. Tudjon szöveget karakter szinten formázni és egyszerű dokumentumot
készíteni. Tudjon használni néhány közhasznú információforrást. Tudjon webhelyekre
látogatni, és ott adott információt megkeresni. Küldjön és fogadjon elektronikus leveleket.
Legyen képes egyszerű, hétköznapi algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani. Tudjon
eligazodni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában. Tudja, hogy milyen könyvtári
szolgáltatásokat nyújt az iskolai könyvtár. Tudjon irányítással információt keresni a
segédkönyvekben és helyi adatbázisban. Legyen képes megkülönböztetni a főbb könyvtári
médiumokat.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 6. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
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Informatika 7. évfolyam
Heti óraszám 1,5 óra, évi 55,5 óra
Fejlesztési feladatok
TÉMAKÖRÖK

BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK

TARTALMAK

Az informatikai
eszközök használata
Hardver- és
A számítógép fő részei.
szoftverkörnyezet
Számítástechnikai eszközök
kezelése. Billentyűzet, egér,
lemezmeghajtók, nyomtató,
szkenner (mikrofon,
hangszóró, fülhallgató),
digitális fényképezőgép.
Hordozható számítógép.
Mobil-kommunikációs
eszközök.
A jelek csoportosítása és
átalakítása. Digitális jelek és
az adatmennyiség. A
számítógéppel való
kommunikáció alapelemei és
szabályai.
A használt informatikai
eszközök működési elveinek
bemutatása.

Az operációs rendszer Az operációs rendszer
használata
és/vagy egy segédprogram
alapszolgáltatásainak
használata.
Lemez formázása,
használhatóságának
ellenőrzése.
Könyvtárszerkezet
kialakítása a háttértárolón.
Kiválasztott állományok
másolása, mozgatása,
átnevezése, törlése. A
tömörítés fogalma.
Állományok tömörítése és
kibontása. A hálózat
használatának alapszabályai.
Informatika-
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A személyi számítógép fő
részeinek és működése
lényegének megértése; a
billentyűzet és az egér
gyakorlott kezelése, a lemez és
más perifériák használata.
Különféle jelfajták
csoportosítása; az információ
és adat megkülönböztetése;
különféle informatikai
eszközök és kommunikációs
rendszerek kipróbálása.
A számítógépes programokkal
való kommunikáció
leggyakoribb jeleinek
megismerése és szabályainak
(elsősorban a manuális
algoritmikus
tevékenységeknek) tudatos
használata az operációs
rendszer és a különféle
alkalmazói rendszerek kezelése
során.
Floppy formázása, azon az
előírt könyvtárszerkezet
kialakítása a formázás,
létrehozás, törlés parancsok
használatával. Állományok
kijelölése, másolása,
mozgatása, átnevezése, törlése.
Ismert nevű állomány
megkeresése adott háttértáron.
Kiválasztott állomány vagy
könyvtár tartalmának
tömörítése programmal, a
tömörített állomány
kicsomagolása.
A helyi hálózat használata.
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alkalmazói ismeretek
Multimédiás
Képek bevitele (szkennelés),
dokumentumok
digitális fényképezés.
készítése
Mozgókép, animáció.
Hangrögzítés és lejátszás.
Multimédiás dokumentumok
készítése.
Bemutató készítése.

Adatbázisban keresés Információszerzés
adatbázisból, számítógépes
hálózatból.

Infokommunikáció
Adatok keresése az
interneten

Képek szkennelése. Digitális
fényképek és mozgóképek
készítése, használata. Animáció
szerkesztése.
Hangfelvétel készítése
(segédprogrammal).
Egyszerű multimédiás
dokumentumok összeállítása.
Egyszerű bemutatók készítése.
Információszerzés
adatbázisból, a hálózatról ill. az
internetről. A megtalált
információ gyűjtése,
feldolgozása. Tematikus
térképek keresése az interneten.

Infokommunikáció,
adatátvitel.
Hasznos webhelyek, távoli
adatbázisok.

Hasznos webhelyek és
adatbázisok felkeresése Egy
letöltött weboldal részletének
elmentése saját háttértárra vagy
új állományba a vágólap
használatával. Fájlok letöltése.

Internetes és
mobilkommunikáció

Az elektronikus levelezés,
kiegészítő információk,
levélmellékletek.
Mobilkommunikáció.

A címzett, a tárgy, a másolat és
más adatok kitöltése.
Állományok csatolása a
levélhez. Saját e-mail cím
létrehozása és használata.
A mobiltelefon
szolgáltatásainak bemutatása
(sms, mms).

Médiainformatika

A hagyományos médiumok
digitális (elektronikus)
változatai. Multimédia
oktatóprogramok, oktatási
anyagok.

A digitális médiumok
(elektronikus könyv, folyóirat,
digitális zene, video, tévé)
alkalmazása a megismerési
folyamatban. Tantárgyi
multimédia oktatóprogramok
kezelése.

A feladatmegoldáshoz
szükséges adatok és az
eredmények kapcsolata.
Elemi és összetett adatok
megkülönböztetése, kezelése.
Algoritmusok tervezése.
Algoritmusok készítése,
leírása algoritmus-leíró

A feladatmegoldáshoz
szükséges adatok és az
eredmények kapcsolatának
feltárása, elemzése.
Adott feladat megoldásához
algoritmus tervezése.
Szekvenciális és feltételes
vezérlés, számlálós és feltételes

Infotechnológia
Feladatmegoldás,
algoritmizálás
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nyelven. A feladatok
megoldása fejlesztő
rendszerrel. Feladatok
megoldásához algoritmusok
kódolása programozási
nyelven. A program futtatása,
tesztelése, javítása.
A lépésenkénti finomítás
elve.

ciklusos programok
értelmezése, kódolása,
kipróbálása.
Grafikával, szöveggel
kapcsolatos programok
készítése. Egyszerű logikai és
matematikai feladatok
megoldása. Különböző
számtípusú adatok használata.

Folyamatok
modellezése

Kísérletezés véletlen
jelenségek modelljeivel.

Néhány véletlen jelenség
modelljének megismerése, a
paramétermódosítás hatásainak
megfigyelése.

Információs
társadalom

Az informatikai
eszközhasználat veszélyei.

A túlzott informatikai
eszközhasználat (számítógépes
játékok, tévé, videó)
veszélyeinek, személyiséget
károsító hatásainak
megbeszélése. A függőség
megakadályozása.

Könyvtári
informatika

Könyvtártípusok. Az
elektronikus könyvtár
lehetőségei és alkalmazása a
tanulási folyamatban, a
közhasznú tájékozódásban és
a rekreációban.
A kézikönyvtár jellemző
könyvtípusai.
Irányított forrás és
információkeresés.

Különböző típusú könyvtárak
megismerése. Az elektronikus
könyvtárak szolgáltatásainak
igénybevétele.
A kézikönyvtár jellemző
könyvtípusainak felhasználása
a szaktárgyi tájékozódásban.
Tájékozódás a korosztálynak
készült informatika tárgyú
lexikonok, ismeretterjesztő
könyvek, folyóiratok körében.
Irányított forrás- és
információkeresés a direkt és
indirekt tájékoztató
eszközöknek megfelelő
keresési módszerek
alkalmazásával.

Célok
 A tanulókban kialakítani a számítógépek, a hálózat, a szoftverek és más informatikai
eszközök használatának képességeit.
 A megszerzett informatikai ismereteik rendszeres alkalmazása, az iskolai élet
eseményeihez, vagy a tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldására (dolgozat,
előadás, bemutatás, tantárgyi feladatmegoldás, szervezés, tanulás...).
 Az algoritmikus és logikus gondolkodás fejlesztése, amely nem csak az iskolában,
hanem a hétköznapi életben is alapvető fontosságú.
 Önálló munkára nevelés és tehetséggondozás, a számítógép lehetőséget teremt az
egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel és a lemaradókkal való különleges
foglalkozásra.
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Alkotó munkára nevelés, akár programot írunk a számítógéppel, akár rajzot vagy
szöveges dokumentumot készítünk, a végeredmény egy új „mű” lesz.
A korszerű információs technológiák (adatok szerzése, tárolása, megjelenítése,
feldolgozása és kommunikáció) társadalomban játszott szerepének felismertetése,
szerepük a munka és a szabadidő világában.
Az informatika néhány etikai és jogi szabályának megismertetése.

Óraterv és a tananyag tartalma:
Informatikai alapok
Hardvereszközök
Az operációs rendszer használata
Algoritmusok és adatok
Rajzolás és szöveg, kép és zene
Az internet használata
Könyvtárhasználat
Szabadon felhasználható órakeret

6 óra
10 óra
10 óra
6 óra
10 óra
8 óra
3 óra
2,5 óra

Informatikai alapok
Médiainformatika
Információs társadalom
Információ és adat. A jelek csoportosítása. Bináris kódok, az adatmennyiség. Jelhalmazok
(szöveg, kép) adatmennyiségének számítása. Adatátvitel, kommunikáció, információs
csatorna.
Tevékenységformák
Különféle jelfajták gyűjtése, csoportosítása; az információ és adat megkülönböztetése; bináris
kódok használata; különféle kommunikációs rendszerek, formák használata. Tájékozódás a
korosztálynak készült informatikai tárgyú lexikonok, ismeretterjesztő könyvek, folyóiratok
körében.
Hardvereszközök
Hardver- és szoftverkörnyezet
A számítógép fő részei. Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes
munkakörnyezet. Számítástechnikai eszközök kezelése: billentyűzet, egér, lemez, nyomtató.
Tevékenységformák
A személyi számítógép fő részeinek és működése lényegének megértése; a billentyűzet és az
egér gyakorlott kezelése, a lemez és más perifériák használata.
Ergonómiai szempontok megismerése egy számítógépes munkakörnyezet kialakításában. A
túlzott informatikai eszközhasználat (TV, videó, számítógép) veszélyeinek megbeszélése.
Tájékozódás a korosztálynak készült informatikai tárgyú lexikonok, ismeretterjesztő könyvek,
folyóiratok körében.
Az operációs rendszer használata
Az operációs rendszer használata
Lemez formázása, használhatóságának ellenőrzése. Könyvtárszerkezet kialakítása a
háttértárolón. Kiválasztott állományok másolása, mozgatása, átnevezése, törlése. Multimédia,
oktatóprogramok, oktatási anyagok.
Tevékenységformák
Floppylemez formázása, azon a kívánt könyvtárszerkezet kialakítása a formázás, létrehozás,
törlés parancsok használatával.
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Egymás után és szórtan elhelyezkedő állományok kijelölése, azok másolása, mozgatása,
átnevezése, törlése. Egy ismert nevű állomány megkeresése adott háttértáron.
Tantárgyi multimédia (hipermédia) oktatóprogramok kezelése.
Hasznos web-helyek önálló felkeresése (pl.: magyar honlap, MEK, vasúti információ,
önkormányzati oldalak, diákoldalak, érdeklődési körbe tartozó oldalak).
Algoritmusok és adatok
Feladatmegoldás, algoritmizálás
Folyamatok modellezése
Algoritmusok készítése, leírása algoritmus-leíró nyelven: algoritmus lépésenkénti leírás;
folyamatábra és mondatszerű leírás. Feltételes vezérlés és ciklusok alkalmazása. Algoritmusok
kódolása a számítógép számára „érthető” egyszerű programozási nyelven. Logikai,
matematikai és grafikával kapcsolatos egyszerű feladatok. A lépésenkénti finomítás elve. Elemi
és összetett adatok, egész és valós számok. Adatok sorozata.
Tevékenységformák
Hétköznapi tevékenységek algoritmusainak lépésenkénti vagy folyamatábrás leírása. A
mondatszerű leírás elemeinek gyakorlása. Szekvenciális és feltételes vezérlés, számlálós és
feltételes ciklusos programok értelmezése, megfogalmazása, kódolása, kipróbálása. Egyszerű
grafikával és szövegkezeléssel kapcsolatos programok írása. Eljárások használata. Egyszerű
logikai és matematikai (lehetőleg játékos) feladatok megoldása. Különböző szám-típusú adatok
(egész-, valós-), elemi és összetett adatok használata.
Rajzolás és szöveg, kép és zene
Multimédiás dokumentumok készítése
Képek bevitele, szerkesztése. Weblapkészítés alapjai
Tevékenységformák
Szkennelés, digitális képkészítés. Egyszerű grafikai program használata. Weblap készítése.
Az internet használata
Adatbázisban keresés
Adatok keresése az interneten
Internetes és mobilkommunikáció
Az iskolai hálózat vázlatos felépítése, a szolgáltató és a munkaállomások kapcsolata. A hálózati
szolgáltatások rövid története. A hálózat használatának alapszabályai. Hasznos Web-helyek.
Tematikus és kulcsszavas keresők. A hálózat használatának alapszabályai. Elektronikus
levelezés
Tevékenységformák
Hasznos web-helyek önálló felkeresése (pl.: magyar honlap, MEK, vasúti információ,
önkormányzati oldalak, diákoldalak, érdeklődési körbe tartozó oldalak). Saját e-mail cím
készítése
Könyvtárhasználat
Könyvtári informatika
Kézikönyvtár: könyvtípusok, használati jellemzőik.
Könyvtártípusok: nemzeti könyvtár, szak-, köz- és iskolai könyvtár.
Tevékenységformák
A kézikönyvtár összetételének és tájékozódásban betöltött szerepének megismerése.
A kézikönyvtár jellemző könyvtípusainak használata szaktárgyi feladatok megoldásában.
Különböző típusú könyvtárak megismerése könyvtárlátogatással illetve közvetett forrásokból.
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A továbbhaladás feltételei
A tanuló legyen képes a számítógép legfontosabb perifériáit kezelni. Tudjon tájékozódni a
számítógép könyvtárstruktúrájában. Tudja használni a számítógép karbantartásához szükséges
segédprogramok egyikét, vagy az operációs rendszer néhány szolgáltatását. Ismerje és tudja
kezelni a multimédia alapelemeit (szöveg, kép, mozgókép, hang). Tudja használja az
elektronikus levelezés alapszolgáltatásait. Képes legyen egyszerű feladatokhoz (néhány
utasításból álló) algoritmusokat készíteni. Ismerjen fel algoritmus-szerkezeteket (elágazás,
ciklus). Ismerje a könyvtártípusokat. Tudja használni az elektronikus könyvtárat. Tudjon
információt keresni a segédkönyvekben (szótár, lexikon, enciklopédia) és az interneten.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 7. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
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Informatika 8. évfolyam
Heti óraszám 1,5 óra, évi 55,5 óra
Fejlesztési feladatok
TÉMAKÖRÖK
Az informatikai
eszközök használata
Hardver- és
szoftverkörnyezet

Informatikaalkalmazói ismeretek
Szövegszerkesztés

TARTALMAK

BELÉPŐ
TEVÉKENYSÉGEK

Digitális számítógépek
A vírus fogalma, fajtái.
A vírusterjedés megakadályozása.

Adatok gyűjtése a mai
elektronikus
számítógépekről.
Védekezés a vírusok
terjedése ellen, vírus
irtása segítséggel.

Szöveges-rajzos-táblázatos dokumentumok
tervezése, az elkészítés szokásos menete. A
szövegegységek. Karakter-, bekezdés- és
oldalformázás. Műveletek vágólappal. Ábrák,
rajzok, képek, szimbólumok, objektumok
beszúrása. Kisebb méretű dokumentum
tervezése, szerkesztése (Például levél,
újságoldal készítése.)
Tabulátorok használata. Szöveg átrendezése,
keresés, csere, helyesírás. Táblázat beszúrása
szöveges dokumentumba.
Hipertext (hipermédia) dokumentum.

Az alapvető
szövegegységek ismerete,
kezelése. Többféle
formázást tartalmazó
dokumentumok készítése.
A vágólap használata
(kivágás, másolás,
beillesztés, mozgatás,
törlés). A dokumentum
mentése, megnyitása és
nyomtatása.
Dokumentumkészítés
szokásos menet szerint.
Képi adatok gyűjtése,
képek bevitele (a
dokumentumba).
Szöveges
dokumentumokban
tabulátorok használata.
Táblázat beszúrása,
formázása, feltöltése
adatokkal.
Dokumentumok formai
és tartalmi javítása, a
helyesírás ellenőrzése.
Szöveget, képet vagy
táblázatot tartalmazó
dokumentumok készítése.
Egyszerű hipertext
dokumentum
szerkesztése például
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szövegszerkesztővel.
Táblázatok, diagramok Táblázatok használata a hétköznapi és az
iskolai életben. Cella, sor, oszlop, hivatkozás,
képlet. Adatok formátuma, típusai (szöveg,
szám, pénznem).
Az adatok szemléltetését segítő eszközök
megismerése.
Az adatok csoportosítása értelmezése, azok
grafikus ábrázolása, következtetések
levonása.
Diagramok, grafikonok készítése táblázatból.

Az adatok táblázatos
formában történő
megjelenítése, előnyeinek
bemutatása.
A táblázatkezelés
alapfogalmainak (cella,
sor, oszlop, hivatkozás,
képlet) megismerése
egyszerű példákon.
Táblázatok létrehozása,
módosítása (adatbevitel,
mozgatás, másolás,
törlés). Az elkészült
munka tárolása,
kinyomtatása.
Táblázathoz diagram
készítése. Kész
táblázatból és diagramból
az adatok között meglévő
összefüggések
felismerése, olvasása.
Különböző tantárgyakhoz
kapcsolódó táblázatok
megismerése, egyszerű
tantárgyi feladatok
megoldása
táblázatkezelővel.
Keresés tantárgyi
adatbázisokban.

Problémamegoldás

Problémamegoldás informatikai
alkalmazásokkal.

A probléma
megoldásához szükséges
alkalmazói környezet
kiválasztása. Az
iskolához kapcsolódó
probléma, feladat
megoldása informatikai
eszközök használatával
önállóan vagy
csoportmunkában, tanári
irányítással.

Weblapkészítés.
Tematikus és kulcsszavas keresők.
Keresés meglévő adatbázisban.

Egyszerű weblapok
szerkesztése és
elhelyezése az interneten.
Böngészés. Tematikus és
kulcsszavas keresés az
interneten. Tantárgyi
anyag összeállítása.

Infokommunikáció
Adatok közlése és
keresése az interneten

905

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Internetes
kommunikáció

Az internet szolgáltatásairól.

Az internet egyes
kommunikációs
szolgáltatásainak
használata. Vásárlás az
interneten.

Információs
társadalom

A számítástechnika történetéből. Magyar
tudósok szerepe az informatikai kultúra
fejlődésében. A hálózati szolgáltatások
kialakulásának rövid története.
A számítógépek alkalmazási területei a
társadalomban.
Különféle számítógéppel ellátott eszközök,
rendszerek (például gépkocsi, lakás, robot).
Az informatika fejlődési irányai.
Informatikai biztonság, az információ
hitelessége.
Szerzői jog. Szabad felhasználás körébe
tartozó adatok, dokumentumok bemutatása
példákkal. Felhasználói etika.
Az emberi kapcsolatok változása az
információs társadalomban.
Infokommunikációs viselkedési szabályok
bemutatása példákkal.

A számítástechnika
történetére vonatkozó
adatok gyűjtése,
rendszerezése;
tájékozódás a mai
hardvereszközök
világában; adatok
gyűjtése a számítógép, a
robotok és más
informatikai eszközök
alkalmazási területeiről,
tanári irányítással,
könyveket, folyóiratokat
és az internetet forrásként
használva.
Források értékelése a
megbízhatóság
szempontjából.
A szerzői jog fogalmának
megismerése.
Informatikai eszközök és
szoftverek etikus
használata.
Előadások, dolgozatok
készítése az információs
társadalom egy-egy
jellemző vonásáról,
problémájáról.

Könyvtári informatika Az iskolai könyvtár teljes körű használata.
Tárgyi katalógusok (hagyományos és
elektronikus formában). A tematikus keresés
algoritmusa. Keresési szempontok kifejezése
a könyvtár kódrendszerével.
A forrásfelhasználás szabályai.
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Szaktárgyi problémához
megfelelő médium
kiválasztása. Források
keresése a könyvtári
katalógusokban
tárgyszavak, ill.
szakjelzetek segítségével.
Információkeresés
hagyományos és
elektronikus forrásokból.
Forrásfelhasználás
algoritmusának és etikai
szabályainak
alkalmazása.
Forrásjegyzék készítése.
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Célok
 Korszerű alkalmazói készség fejlesztése, a számítógépeket, hálózatot, alapvető
alkalmazásokat használni tudó tanulók képzése.
 Az algoritmikus, logikus gondolkodás továbbfejlesztése.
 Önálló munkára nevelés és tehetséggondozás, az interaktív programok lehetőséget
teremtenek az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel való különleges foglalkozásra.
 Együttműködésre nevelés, csoportmunka, egyes feladatok megoldása megköveteli a
csoportmunkát, feladatok részekre osztását, a másokkal való kapcsolattartást.
 Alkotó munkára nevelés, új "termék" létrehozása, akár programot írunk a
számítógéppel, akár szöveges dokumentumot vagy táblázatot, a végeredmény egy új
„termék” lesz.
 Az informatika társadalomban játszott szerepének felismertetése, az információs
társadalom kihívásai és lehetőségei.
 Az informatikai ismeretek rendszeres alkalmazása, az iskolai élet eseményeihez, vagy a
tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldására. (dolgozat, előadás, bemutatás,
tantárgyi feladatmegoldás, szervezés, tanulás...).
 Az informatika etikai és jogi szabályainak megismertetése. Tudatosítani kell a
tanulókban az információszerzés, feldolgozás és felhasználás etikai és jogi szabályait.
Óraterv és a tananyag tartalma:
Informatikai alapok
Segédprogramok
Szövegszerkesztés, dokumentumkészítés
Táblázatkezelés, adatkezelés
Hálózati ismeretek, kommunikáció
Könyvtárhasználat
Szabadon felhasználható órakeret

5 óra
6 óra
13 óra
15 óra
8 óra
3 óra
5,5 óra

Informatikai alapok
Információs társadalom
A számítógépek története, Neumann–elv.
Magyar tudósok szerepe az informatikai kultúra fejlődésében.
A számítógépek alkalmazási területei a társadalomban. Az információs és kommunikációs
technológiák távlatai. Robotok a társadalomban.
Intelligens (technikai) eszközök, rendszerek: lakás, autó, telefon…
Tevékenységformák
A számítástechnika történetére vonatkozó adatok gyűjtése, rendszerezése. Kiselőadások tartása
a témából, az év során több alkalommal. Tájékozódás a mai hardvereszközök világában; adatok
gyűjtése a számítógép és a robotok alkalmazási területeiről, tanári irányítással, az informatika
tárgyú ismeretterjesztő könyveket, folyóiratokat, CD-ket vagy az Internetet forrásként
használva. Könyvtári kutatómunka, kiselőadás.
Segédprogramok
Hardver- és szoftverkörnyezet
Tömörítés fogalma, célja, egyszerű tömörítési mód vázlatos bemutatása. Tömörített állomány
tartalmának megtekintése, kiválasztott állományok kicsomagolása. Kiválasztott könyvtár
tartalmának tömörítése.
Vírus fogalma, hatása. Víruskereső indítása, üzeneteinek értelmezése, vírus irtása segítséggel.
Vírusterjedés megakadályozása.
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Tevékenységformák
Tömörített állományok létrehozása, tömörített állományok megtekintése és kibontása.
Informatikai eszközök és szoftverek etikus használata.
Vírusok fajtái, védekezés terjedésük ellen, vírusirtó futtatása, vírus irtás segítséggel.
Szövegszerkesztés, dokumentumkészítés
Szövegszerkesztés
Problémamegoldás
Dokumentumok tervezése, az elkészítés szokásos menete. A szövegegységek.
A karakter-, bekezdés- és oldalformázás.
Műveletek vágólappal.
Kisebb méretű dokumentum tervezése, szerkesztése. Képek bevitele. Tabulátorok használata.
Szöveg átrendezése, keresés, csere, helyesírás.
Táblázat készítése.
Az Internetről letöltött dokumentumok elhelyezése saját dokumentumban.
Levél, esszé, újságoldal, kérdőív, feladatlap készítése, mentése, nyomtatása. Tantárgyi anyag
készítése.
Felhasználói etika. Szerzői jog.
Tevékenységforma
Az alapvető szövegegységek kezelése, ismerete.
Többféle formázást tartalmazó dokumentumok készítése.
A vágólap használata (kivágás, másolás, beillesztés, mozgatás, törlés).
A dokumentum mentése és nyomtatása.
Dokumentumkészítés szokásos menet szerint.
Képi adatok gyűjtése, képek bevitele (a dokumentumba, ill. a képszerkesztőbe), jellemző
vonásainak kiemelése, rendszerezése. Rajzok készítése.
Az iskolai életben használatos dokumentumok készítése.
Szöveges dokumentumokban tabulátorok használata.
Az iskolai és a családi élettel kapcsolatos táblázatok készítése.
Dokumentumok formai és tartalmi javítása, a helyesírás ellenőrzése.
Szöveget és képet is tartalmazó dokumentumok készítése.
Az Internetről letöltött dokumentumok elhelyezése saját dokumentumban.
A szoftverek etikus használata.
Valamely komplex probléma, feladat (például: osztálykirándulás tervének, dokumentumainak
elkészítése) megoldása informatikai (szoftver, hardver) eszközök használatával
csoportmunkában, tanári irányítással.
Táblázatkezelés, adatkezelés
Táblázatok, diagramok
Problémamegoldás
Bevezetés a táblázatkezelésbe, a táblázatkezelők előnyei. Cella, sor, oszlop, hivatkozás, képlet
a táblázatban. Táblázatok használata a mindennapi életben. Adatok táblázatos formába
rendezése, feldolgozása. Diagramok készítése táblázatokból. Keresés meglévő adatbázisban.
Tevékenységformák
Az adatok táblázatos formában történő megjelenítése - előnyeinek bemutatása.
Adatok táblázatos formába rendezése.
Adathalmazból következtetések megfogalmazása; kész táblázatból és diagramból az adatok
között meglévő összefüggések kiolvasása; táblázatok összetartozó adatainak, egyszerű
összefüggéseinek felismerése.
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A táblázatkezelés alapfogalmainak (cella, sor, oszlop, hivatkozás, képlet) megismerése
egyszerű példákon.
Táblázatok számítógéppel történő létrehozása, módosítása (adatbevitel, mozgatás, másolás,
törlés). Az elkészült munka tárolása, kinyomtatása. Táblázathoz diagram készítése. Különböző
tantárgyakhoz kapcsolódó (matematika, fizika, földrajz, gazdasági ismeretek) táblázatok
megismerése, egyszerű tantárgyi feladatok megoldása táblázatkezelővel.
Az adatbázis-kezelés élményszerű kipróbálása; adatok gyűjtése, feldolgozása (házi, iskolai
könyvtár; címlista nyilvántartása, megismerése); keresés tantárgyi oktatóprogramok
adatbázisaiban.
Hálózati ismeretek, kommunikáció
Adatok közlése, keresése az interneten
Internetes kommunikáció
Hálózatok csoportosítása összekötés és kiterjedtség szerint. A hálózati szolgáltatások
kialakulásának rövid története. A hálózat használatának alapszabályai.
Saját e-mail cím. Az elektronikus levelezés alapfunkcióinak használata: küldés, fogadás.
Tematikus és kulcsszavas keresők használata Web-hely kereséshez.
Csevegő program bemutatása.
Tevékenységformák
Egy levelezőprogram használata, levél küldése, fogadása, a fő mezők funkciójának
megismerése: a címzett, a tárgy és a saját másolat. Állományok csatolása a levélhez. Saját email-cím létrehozása (a rendszergazda segítségével) és használata.
Hálózati keresőgépek használata, az egyszerű kulcsszavas és tematikus keresés módjának
megismerése és gyakorlása. Hasznos Web-helyek önálló felkeresése (pl.: magyar honlap, MEK,
vasúti információ, önkormányzati oldalak, diákoldalak, érdeklődési körbe tartozó oldalak).
Egy letöltött Web-oldal részletének elmentése saját háttértárra vagy új állományba a vágólap
használatával. Csevegő program megtekintése.
Könyvtárhasználat
Könyvtári informatika
Tárgyi katalógusok: szakkatalógus, tárgyszó katalógus
Tevékenységformák
Források keresése szaktárgyi feladatokhoz tárgyi katalógusok segítségével. A keresett téma
kifejezése tárgyszóval, ill. szakjelzettel. (A keresés lépéseinek felismerése és gyakorlása.)
A könyvtár dokumentumainak vagy az Internetnek a felhasználásával egyszerű informatikai
téma feldolgozása, pontos megfogalmazása, problémafelvetés, forrásválasztás és –feldolgozás
segítségével, beszámoló készítése, hivatkozás forrása.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét a mai
társadalomban. Képes legyen többféle formázást tartalmazó szöveges-rajzos-táblázatos
dokumentumot készíteni. Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni. Tudjon adatokat
táblázatos formában és diagramon megjeleníteni. Tudja, hogy a tárgyszó és a szakjelzet a
könyv témáját fejezi ki. Tudjon a szakjelzet ismeretében a szabadpolcon műveket keresni.
Legyen képes - segítséggel - a tárgyi katalógust használva egyszerű keresési feladatokat
megoldani. Tudjon forrásokra hivatkozni.
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Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 8. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
A helyi tantervnek kerettantervhez kell illeszkednie, annak fejlesztési követelményeit,
témaköreit és tartalmait magába kell építenie. A tanulói teljesítmények értékelésekor nem
közvetlenül a kerettantervet, nem is a helyi tantervet kell alapul venni, hanem azt, amit a helyi
tantervből valóban kellő mélységgel és lelkiismeretességgel megtanítottunk.
Az informatika kerettanterv a továbbhaladás feltételeiként azokat a tevékenységeket és
követelményeket írja elő, amelyek a további eredményes munkához nélkülözhetetlenek. A
kerettantervnek ez a része azonban nem az elégséges szintet rögzíti, az függhet más tényezőktől
is.
Az átfogó tantárgyi mérésekkel megállapítható a helyi tanterv és a helyi oktatás
eredményessége valamely általánosabb - például a kerettantervi - követelményrendszerhez
mérten. Az ilyen típusú mérés azonban nem alkalmas a tanulói teljesítmények értékelésére,
mert nem képes figyelembe venni a helyi sajátosságokat.
A helyi tantervre alapozott feladatlap viszont már alkalmas lehet a tanulói-tanári teljesítmény
diagnosztizálására. Az ilyen mérés-értékelés olyan adatokat szolgáltat, amelyek elemzése
felhívja a figyelmet a hibákra, a hiányosságokra és lehetőséget teremt a korrigálásra. Ha helyi
tudásszint mérést végzünk, a feladatlapok összeállításánál ügyeljünk az ismert metodikai
szempontokra.
Az informatika tantárgy az eszközök gyakorlati használatára helyezi a hangsúlyt. Az
elméleti feladatok mellett, szerepeltetni kell a (számítógéppel ill. egyéb informatikai
eszközökkel megoldandó) gyakorlati feladatokat is. Az ismeretközlésnél nagyobb súlyt kap a
készség-, képességfejlesztés. Amikor azt állítjuk, hogy az informatika gyakorlatorientált
készségfejlesztő tantárgy, valójában nem egészen az elmélet és a gyakorlat arányára gondolunk.
A gyakorlat szó itt a különféle szoftverek (eszközök, rendszerek) használatára, kezelésére utal
és nem arra, hogy a jobbára manuálisan végzett kommunikációs műveletek közben nem kell
megfeszített szellemi (problémamegoldó, logikai vagy kreatív művészi) munkát végezni. Ezt a
számonkérésnél és értékelésnél is szem előtt kell tartanunk.
Fontos az is, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a feladatsor megoldásához. Törekedni
kell arra, hogy a feladat megoldásához más szaktárgyi tudást és készséget, vagy egyéb
ismeretet csak minimális mértékben használjunk, helyesebben, ha használunk, akkor azt kellő
alapossággal ismertessük, értelmezzük. (Különben nem csak informatika-tudást értékelünk,
hanem pl. a matematikatudást vagy szövegértést is.) A feladatok ne legyenek sem túl
szokatlanok, sem túl bonyolultak, az órai gyakorlathoz igazodjanak. De legyen olyan feladat is,
amely a tehetségesebb és gyakorlottabb tanulóknak szól. A feladatlapnak kellő számban kell
tartalmaznia egyszerű, az adott téma alapvető ismereteire építő, begyakorolt rutinfeladatot.
Ezeket a feladatokat az érdeklődő, szorgalmas de az informatika iránt nem túl fogékony tanulók
is sikeresen megoldják, így elkerülhetők a felesleges kudarcélmények. Ne feledjük, az
informatikaoktatás egyik általános célja; fenntartani a tanuló érdeklődését az informatika iránt.
Minden feladat egyértelmű legyen, pontosak legyenek az utasítások. Következetesen
használjuk a fogalmakat és a konvenciókat. Csak azt szabad értékelni, amit a feladat
egyértelműen kér (előír). A tanulónak ne kelljen kitalálnia, hogy a kérdéseken túlmenően mire
vagyunk még kíváncsiak. Amit a feladat kérdez, azt viszont mindenképpen értékelni kell.
A tanulók számonkérése során a hagyományos osztályozás mellett használjuk a rövidebbhosszabb szóbeli értékelést is. Legyünk következetesek és igazságosak. Különböztessük meg a
diagnosztikus értékelést a minősítő értékeléstől. A tanulást segítő diagnosztikus értékelés úgy
hatékony, ha megadjuk a javítás lehetőségét, hiszen legfőbb feladatunk a tanuló informatikai
kompetenciáinak fejlesztése. Ez az értékelés a tanulási folyamat irányításának eszköze, nem a
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tanulók rangsorolása. Ezzel szemben a végső minősítő jegynek az informatika tudásszintet kell
tükröznie, nem más szaktárgyi tudást, nem a magatartást vagy egyéb szempontot.
A tanulók számonkérése értékelése és önértékelése lehetőleg sokféle formában szóbeli,
írásbeli és gyakorlati módon elegendő gyakorisággal történjen. Javasolt a folyamatos órai
ellenőrzés és értékelés, például ellenőrző kérdések, gondolkodtató kérdések formájában, vagy
egy-egy gyakorlati részfeladat megoldása kapcsán.
Szóbeli felelet lehet egy-egy kérdésre adott válasz, hozzászólás, kiselőadás, például az
informatika történetéből, beszámoló valamely összetett feladat megoldásáról. Írásbeli munka
lehet fogalmakat, ismereteket, vagy a problémamegoldást ellenőrző dolgozat, nagyobb otthoni
vagy könyvtári munkára építő házi dolgozat, vagy témazáró elméleti feladatlap. A tanulóknak
legtöbbször gyakorlati feladatokat kell megoldaniuk az operációs rendszert és a különböző
alkalmazásokat vagy a könyvtárat használva.
A házi feladatok csak szorgalmi vagy nem rendszeres feladatok lehetnek, mert nincs minden
tanulónak számítógépe, illetve nincs elegendő délutáni gépidő az iskolákban. Javasolt a
csoportmunka, amelynek során a tanulók önálló munkavégzéssel oldanak meg komplex
(érdekes!) feladatokat, a tanultakat a gyakorlatban alkalmazzák. A munka célja lehetőleg
hasznos, szép, érdekes "termék" legyen.
Az értékelés része olyan követelmény legyen, mely a tanuló sérülését figyelembe véve,
társaival azonos szinten vagy módon teljesíthető. Az értékelésnél figyelembe kell venni az
egyéni fejlesztési terv követelményeit.

Függelék
A kerettanterv megvalósításának tárgyi feltételei
Az informatika oktatásához szaktanterem szükséges: elektromos hálózat, fehértábla,
ergonómiailag megfelelő számítógépasztalok, megfelelő világítás. Annyi számítógép, hogy
lehetőleg minden diáknak jusson. Szükséges helyi hálózat szerverrel, nagysebességű internet
kapcsolattal, hálózati nyomtatóval és szkennerrel. Ajánlott projektor, amely segíti a tanári
bemutatást, az irányított közös munkát.
Az informatika kerettanterv feltételezi a multimédia számítógépes hátteret, megfelelő méretű
memóriával és háttértárakkal CD-vel (DVD-vel), hangkártyával, hangszóróval, mikrofonnal.
Feltételezi továbbá a jogtiszta programokat: grafikus operációs rendszert, szükséges
segédprogramokkal, (vírusellenőrző, tömörítő programokkal, lejátszó programokkal) böngésző,
rajzoló, képszerkesztő programokkal, továbbá szövegszerkesztőt, táblázatkezelőt, bemutatókészítőt, valamint magas szintű programozási nyelvet. Szükségesek az oktatóprogramok és a
digitális oktatási anyagok. Használni kell a Sulinet Digitális Tudásbázis ingyenes oktatási
segédanyagait is.
Célszerű az informatika szakteremben nyomtatott anyagokat is hozzáférhetően elhelyezni:
hardver
dokumentációt,
felhasználói
kézikönyveket,
programozói
kézikönyvet,
feladatgyűjteményeket, számítástechnikai szakszótárt, szakkönyveket, folyóiratokat,
transzparenseket és képeket.
Legalább néhány példányban szükség van más informatikai eszközökre is: digitális
fényképezőgépekre, tévére, játék- és oktatórobotokra, mobiltelefonokra, számológépekre. A
hatékony oktatáshoz szükséges egy iskolai könyvtár is.
Fontosnak tartjuk a tevékenykedő, fölfedező tanulásra építő ismeretszerzést, melyhez
elengedhetetlen, hogy kellő mennyiségű és minőségű eszköz álljon a tanulók rendelkezésére.
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Taneszközök, segédeszközök: az integrált tanulók is ugyanazokkal a taneszközökkel
dolgozhatnak, mint a többiek. Ha szükséges, más, eltérő taneszközt is be kell szerezni, viszont
fontos, hogy ezeket ismerje meg a többi tanuló is és alkalmanként ők is használják.

A tankönyv kiválasztásának szempontjai
Az informatika oktatásához a megfelelő tankönyv ajánlott, amely alkalmas egyéni tanulásra,
felkészülésre is. A saját jegyzet készítése fontos, de nem pótolja a rendszerezett ismereteket
nyújtó tankönyvet. A tanulás tanítása az informatika tantárgynak is feladata. A multimédia
oktatóprogramok és oktatási részanyagok széles skálája segíti az önálló tanulást. A papír alapú
tankönyv mellett, célszerű „digitális könyvet” (digitális oktatási anyagot) is használni,
különösen, ha több tanulónak van otthon számítógépe. Fontos, hogy a hagyományos tankönyv
és az „elektronikus könyv” is vegye figyelembe a fejlesztési követelményeket, a tartalmakat és
a belépő tevékenységeket.
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1.16. Életvitel és háztartástani ismeretek
A tanterv a NAT modernizációját megfogalmazó Életvitel és gyakorlati ismeretek c.
műveltségterületet teljes egészében feldolgozza. A tanterv jellege, témamegfogalmazása,
tartalom- és követelményszintje olyan, hogy az a modernizált Nemzeti alaptanterv
műveltségterületének maradéktalanul megfelel, így az iskolák közötti átjárhatóság biztosított. A
tanterv összehangolja a modernizált NAT alapelveit és a célokat az iskola (várható) cél- és
értékrendszerét. A tanterv olyan témafeldolgozást javasol, mely szakít a modulos, szétszabdalt,
gyakran összefüggés nélküli feldolgozási menettel. A témacsoportok az épített környezetre, a
tanulói közvetlen környezetre támaszkodva dolgozzák fel a modernizált NAT főbb témaköreit,
melyek:
Munkakultúra
Közlekedéskultúra
Termeléskultúra
Gazdálkodáskultúra
Háztartáskultúra
Egészségkultúra
Környezetkultúra
Információs kultúra
Fogyasztói kultúra
Pályaorientáció
Szabadidő-kultúra
A tanterv messzemenően figyelembe veszi az előírt/ajánlott fejlesztési feladatokat, így:
– A munka, a technika szerepét, hasznát, veszélyét és kölcsönhatását a fenntartható fejlődéssel;
– Az alkotás folyamatát, a probléma-felismerés – tervezés – szervezés – kivitelezés – értékelés
láncolatán át;
– A munkavégzés és a tanulás szokásait.
– A tantervi feldolgozás „közös szervezője”, irányító gondolata a lakókörnyezet és ennek
körkörös bővítése.
– A feldolgozás témacsoportjai integráló, szintetizáló szemléletűek, míg a közbenső témák és
tartalmi tervek analizáló, a kreativitásra építő jelleget hordoznak.
A tanterv javaslatot tesz (az iskolai tapasztalatok alapján) a „technikaórák” maximális tanulói
létszámára. Ez nagy létszámú osztályok esetén csoportbontást jelent. Ezt a szerszámok és
eszközök használatából eredő balesetveszély és a feltételrendszer indokolja.
A Nemzeti alaptanterv általános szabályozásából eredő feladatok
– Nemzeti és európai értékek közvetítése.
– Az interdiszciplinitás elvének megvalósítása.
– A tanulás, a játék és a munka harmonikus kapcsolatának biztosítása.
– A nemzeti kultúra értékeinek ismerete (feltalálók, ...) a hagyományok megismerése és
folytatása.
– Az egyetemes emberi civilizáció értékeinek megismerése és megbecsülése.
– A kommunikációs és informatikai kultúra elemeinek elsajátítása.
– Az eredményes tanulás módszereinek hatékony alkalmazása.
– Az egészséges életmód igényének kialakítása (háztartás, közlekedés, …).
– A foglalkozások megismerése, pályaorientáció kifejlesztése.
– a komplex foglalkozások szervezése: projekt-oktatás, kiállításokhoz, múzeumokhoz
kapcsolódó foglalkozás, üzemek-intézmények látogatása, …
A tanterv szelleméhez igazodó lényeges módszertani elvek
– a problémacentrikus oktatás;
– a modellezés elveinek alkalmazása
– a technikatörténet felhasználása;
– a rendszerszemléletű tevékenység; –a környezetgazdálkodási szemléletű tanulás;
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– környezetkímélő rendszerek alkalmazása (intelligens konyha/ház/ stb.);
– a tervszemléletű tanítás–tanulás;
– holisztikus elvek alkalmazása a technikai környezet alakításában (egész–rész; hatások
összegzése; összefüggések);
– a használati-fogyasztói, esztétikai, formai és etikai szempontok érvényesítése;
– a műszaki kommunikáció eljárásainak alkalmazása;
– a kreativitás fejlesztése (kéz, gondolkodás stb.);
– az alkotó és cselekvő munkára ösztönzés, a pályaválasztás segítése, életpályák megismerése,
elemzése.

Célok




Rendszerszemléletű gondolkodásmód kialakítása.
A technikai környezet és kapcsolatrendszerének megismerése.
Olyan képességek, készségek, beállítódások kialakítása, melyek segítik a technikai
környezetben való eligazodást; a személyiség komplex fejlesztése.
 A környezeti problémák bemutatása, technikai megelőzési lehetőségek feltárása, a
környezet-gazdálkodás elveinek megismerése.
 A lakókörnyezet, a háztartás megismerése.
 Szobanövények ápolása, lakáson belüli növények elrendezése.
 Az egészséges életmód felismerése.
 A közlekedésben való önálló részvétel kifejlesztése.
 A technikai és életviteli problémák megismerése, tervező, modellező, kivitelező és
értékelő tevékenységek végzése.
Feladatok
 A technikai rendszer fogalomkörének megismerése.
 A technikai fejlesztés folyamatának jellemzése; a fejlesztésben szerepet játszó
egyéniségek és munkáik megismerése technikatörténeti érdekességeken keresztül.
 Az anyag, az energia és az információ átalakítás jellemzőinek és összefüggéseinek
ismerete.
 A technika társadalmi és természeti környezetre és rendszerekre kifejtett hatásainak
vizsgálata konkrét esetekben; az innováció szerepe.
 Az építészet és lakberendezés jellegzetességeinek elemzése.
 Közlekedési rendszer megismerése, a fontosabb közlekedési szabályok elsajátítása;
helyes közlekedési magatartás kialakítása.
 A nemzeti és egyetemes kultúra fontos életmódbeli és technikai elemeinek elsajátítása;
a városi és falusi élet, valamint azok feltételeinek megismerése.
 Az egészséges életmód jellemzőinek megismerése, az öltözködés, a táplálkozás, a
háztartás-gazdálkodás tudatos szervezése, a lakás és a tágabb lakókörnyezet fejlesztése.
 A kreativitás, a kézügyesség fejlesztése és fejlesztési eljárásainak megismerése; a
pályaválasztáshoz szükséges információk elsajátítása, szakmák, szakterületek,
foglalkozások megismerése.
 Önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése.
 Kooperációs készség fejlesztése.
 Saját és mások munkájának felelősségteljes értékelése.
Speciális feladatok
 Egészségfejlesztést segítő életmód kialakítása.
 A fogyasztói társadalom jellemzőinek megismerése, fogyasztóvédelmi elvek
megismerése.
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 Környezettudatos életmód és életvitel kialakítása.
Amikor ezt a szót halljuk, életvitel: úgy gondoljuk, értjük, hogy mit jelent. Könnyen zavarba
jövünk, ha valaki arra kér magyarázzuk meg ezt a fogalmat részletesebben, meglepetéssel
tapasztaljuk, ez a címszó még a lexikonokból is hiányzik. Ez is mutatja, egy olyan tantárgyat
kell tanítani, ami igen sok fogalmat, ismeretet és tényezőt foglal össze.
Az Etika segítségével sok kérdés összefoglaló megfogalmazását kell érthetővé tenni a
tanulók számára, az életvitel az a vezérfonal, melyre felfűzhetjük mindazt a tudást, amelyet
megtapasztalunk környezetünben, megtanulunk, de a10-14 éves korosztály még nem tudja
pontosan megfogalmazni.
Az életcél és az azt megvalósító életmód valamilyen értékrenden alapul, az egészséges
ember célokat tűz ki maga elé, és ezek elérésére törekszik. Ehhez reális célok és önismeret
szükséges.
Az általános iskolás korosztály számára fontos, hogy ne csak anyagi, hanem szellemi,
kulturális, emberi kapcsolatot érintő értékekre is koncentráljon, hiszen rendkívül sok negatív
életszemlélettel bombázza őket a média, szűkebb és tágabb környeztük.
A hallássérült tanulók nevelésében a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak,
de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok
fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének
függvényei. A legalacsonyabb életkortól megfigyelés, tevékeny részvétel útján lehet
hatékonyan eljuttatni a tanulókat a környezet alakításának, óvásának felismeréséhez. Tudatos
pedagógiai segítségre, sok vizuálisan érzékelhető élmény adására van szükség az ismeretek
elsajátításához.
A nyelvi kommunikációjukban és megismerő tevékenységükben akadályozott siket
tanulókat gyakorlati tevékenykedtetéssel juttassa olyan alkalmazható ismeretek birtokába,
melyek konvertálhatók a természeti környezet, a viszonylatok, összefüggések felismeréséhez.
A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai
tényezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális
összefüggésrendszerére.
. Az autisztikus tanulók A nevelés, fejlesztés tervezése a mért szociális alkalmazkodás,
fejlettségi kor, illetve a mért intelligencia szintje és a kommunikációs színvonal alapján
történik, az egyenetlen képesség- és készségprofil, valamint tanulási képességek miatt
egyénhez igazodó módon és a fejlődés erre alkalmas eszközzel (pl. fejlődési kérdőív) való
folyamatos követésével.
- Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása.
- Vizuálisan segített kommunikációs rendszer, a speciális környezeten belül és személyek
között: beleértve a gyermek felé irányuló minden kommunikációt.
- A szociális fogyatékossággal összefüggő tanítási nehézség miatt keresni kell az
információ átadására a gyermek szintjének megfelelő és szociális vonatkozásoktól leginkább
független módszereket és médiumokat (pl. írott utasítás, folyamatábra, számítógépes oktatás
stb.).
A módszerek megválasztásakor az életkor, a pszichikai sajátosságok, a beállítódás, az
értelmi képesség, a beszédhiba típusának és súlyosságának, és a korrekció adott szakaszának
figyelembevétele szükséges.
Célja az elsajátított ismeretek bővítése és a változatos aktivitásokban való minél önállóbb
részvétel iskolai, otthoni és egyéb iskolán kívüli környezetben.
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanulók - Diszlexia, diszgráfia
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Az olvasás-, írászavarok javításának feladata az iskolás korban, hogy kialakítsa a
tanulóban az intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás
készséget, fejlessze kifejező készségét, segítse az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek
megszerzésében.
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanulók - Diszkalkulia
Az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt,
intenzív fejlesztése.
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott
fejlesztési feladatok és tartalmak megvalósítása általában lehetséges.
Valamennyi pedagógiai szakasz kiemelt feladata a beszédhallás folyamatos fejlesztése.
Minden évfolyamon szükséges az egyéni anyanyelvi nevelés biztosítása, melynek célja a
nagyothalló gyermekek szükségleteihez igazított nyelvi korrekció, különös tekintettel a
beszédérthetőség javítására, a nyelvi megnyilvánulások szintjének minél jobb közelítésére a
halló gyermekek kommunikációjához.
Az integrált osztályokban elkerülhetetlen a differenciált oktatás, mivel a sajátos nevelési
igényű tanulók elé különböző célokat tüzünk ki, az ismereteket különböző mélységben és
terjedelemben, a gyermek domináns érzékszervi csatornájára építve tesszük hozzáférhetővé a
számukra. Az egyes tanulókhoz kell igazítani a tanulási folyamat szerkezetét, tempóját,
eszközeit. Figyelembe kell venni a gyermekek terhelhetőségét, fáradékonyságát.

Követelmények



A technika, a gazdaság világában, a környezetben kreatív módon tudjanak élni.
Problémamegoldó, elemző és rendszerező képességük a technikai tevékenység során
fejlődjön.
 Térszemléletük, képolvasási-rajzolási, tervezési, szervezési, modellezési, kivitelezési,
esztétikai érzékük, döntési képességük, kézügyességük fejlődjön.
 Értékelő és elemző készségük, beszéd- és kifejezőkészségük fejlődjön a tervező és
kivitelező munka során.
 Az elemi munkaszokásokat, algoritmusokat, a kulturált magatartást és életvitelt
sajátítsák el.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv adott
évfolyamra tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
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Életvitel és gyakorlati ismeretek 5. évfolyam
Óraszám heti 1 óra, évi 37 óra.
Cél:

















A tanulók 1–4. osztályban tanult technikai és háztartástani ismereteinek felelevenítése.
A technika főbb ismeretköreinek: az anyagátalakítás, a tervezés-építés, a modellezés, a
közlekedés és a háztartástan ismeretanyagának bővítése.
A háztartástan főbb ismeretköreinek – az egészség, a táplálkozás, a gazdálkodás, a
ruházkodás és a lakás-lakókörnyezet – bővítése.
Tudjanak otthonosan tájékozódni közvetlen környezetük technikai világában, kreatív
módon gondolkodjanak környezetükről.
Kézügyességük, térszemléletük, esztétikai érzékük fejlődjön.
Tudjanak önállóan és biztonságosan közlekedni.
Ismerjék a háztartási tevékenységeket és eszközöket, legyenek képesek részt venni a
családi munkamegosztásban.
Követelmény
Ismerjék a mesterséges környezet egyszerű rendszereinek funkcióit, szerkezetét és
működését.
Képesek legyenek ok és okozati összefüggések felismerésére.
Tudják az alapvető tervezési ismereteket – képzelet, lényegkiemelés, térérzékelés,
méretbecs-lés, rajzolvasás –, és legyenek képesek ezeket tudatosan alkalmazni.
Legyenek képesek egyszerű tárgyak, modellek megtervezésére, szakszerű
kivitelezésére, ételek elkészítésére.
Sajátítsák el az elemi munkafolyamatokat és algoritmusokat.
Ismerjék a legfontosabb közlekedési szabályokat és a helyes magatartás formák szerint
közlekedjenek.
Ismerjék fel a munkamegosztás jelentőségét és e szerint tevékenykedjenek a családban.
Ismerjék és alkalmazzák a kommunikáció eszközeit.

Speciális feladatok
Eszközök balesetmentes használata; kezelési utasítások megismerése és figyelembe vétele;
tiszta környezet kialakítása.
Felhasznált anyagok szavatosságának ellenőrzése, összetételek, hatóanyagok megismerése.
Tevékenységünk környezeti hatásainak megfigyelése, törekvés a kedvezőtlen hatások
mérséklésére.
Értékelés
 tevékenység megfigyelése és szóbeli megbeszélése;
 tervek, modellek, készített ételek stb. szóbeli értékelése előre megadott szempontok
alapján;
 szóbeli felelet; tervek, rajzok, készített ételek osztályzása;
 feladatlapok, gyűjtőmunka értékelése.
Feltételek
Tanulók száma legfeljebb: 16 fő
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1. Az ember átalakítja környezetét.
2. Anyagok és alkalmazásuk.
3. Települések kialakítása és fejlesztése.
4. Kommunikáció és technika.
5. Háztartástan és eszközei, ételkészítés.
6. Élet a településeken.
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2 óra
14 óra
10 óra
4 óra
5 óra
2 óra

1. Az ember átalakítja környezetét
Cél
A környezet bemutatása, a természeti, társadalmi és technikai környezet történeti
elemzése. Az életfeltételt jelentő szükségletek áttekintése.
Követelmény
A környezet alapfogalmainak megismerése. Tájékozódás a környezetben. A
mesterséges környezetben való helyes viselkedés. A rendszerfogalom megértése. Az
ember legfontosabb szükségleteinek ismerete.
Függőség
Mértékegységek, mérési módok ismerete.
Az 1–4. osztályos technikai ismeretek: tájékozódás a közvetlen környezetben.
Tartalom
A természeti környezet kialakulása. Az ember megjelenése és hatása a környezetre.
Eszközhasználat. A mesterséges (technikai) környezet.
Az ember alapvető szükségletei. Az ember környezet-átalakító tevékenysége a
szükségletek kielégítése érdekében. A szakképzettség szerepének és jelentőségének
felismerése.
2. Anyagok és alkalmazásuk
Cél
A természetes és feldolgozott anyagok főbb csoportjai. Az anyagok
megmunkálhatóságának és tulajdonságainak ismerete. A tervezés és a modellezés
szerepének felismerése. A lakás kialakulás történetiségének megismerése.
Az anyag, forma, funkció, esztétikum és gazdaságosság összefüggéseinek felismerése
az öltözködéskultúrában. A ruházkodás történetének feldolgozásán keresztül
megismerni a ruházat jelentőségét, a vele szemben támasztott követelményeket, a divat
szerepét.
Az egyes korok, ill. országok étkezéskultúrájának (a magyar konyhának) áttekintése.
Tápanyagok és az egészséges táplálkozás kapcsolata, étrendkészítés, ételkészítési
eljárások megismerése.
Követelmény
Ismerje a lakás és részeinek funkcióit, szerkezeti felépítését. Igazodjon el a
hagyományos építőanyagok között. Érzékelje a lakóépület pereme és az áramok közötti
összefüggést. Olvassa az egyszerű alap- és homlokzati rajzokat. Kreatív módon
modellezzen.
Ismerje a természetes és mesterséges szálas anyagok közti különbségeket. Szerezzen
jártasságot egyszerű öltözködési tervek összeállításában és a ruhaneműk tisztításában.
Ismerje az egészséges tápanyagokat, az értékmegőrző konyhatechnikai eljárásokat.
Tudjon egyszerűbb ételeket készíteni, tárolni és esztétikusan teríteni.
Függőség
Hosszmérések biztos és mm-pontos végzése.
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Az 1–4. osztályos technikai ismeretek.
Az emberi szervezet életműködéseinek ismerete; természetismeret. Esztétikai és
ergonómiai értékítélet. Dokumentumok használata a technikai környezet jobb
megismerése érdekében.
Tartalom
2.1. Lakás és anyagai (5 óra)
Lakás funkciói, szerkezete.
Hagyományos építőanyagok forrásai, szerkezetei, tulajdonságai és alkalmazásuk.
Épített lakószerkezetek viselkedése külső behatásokra.
2.2. Ruházkodás és anyagai (4 óra)
Az éghajlat változása és a ruházkodás; a divat.
Ruházattal szemben támasztott követelmények.
Öltözködési tervek készítése.
Ruházati alapanyagok. Szerkezeti és tulajdonságvizsgálatok.
Egyszerű fonal és textilmunkák tervezése, kivitelezése.
2.3. Táplálkozás anyagai (5 óra)
Táplálkozás különböző korokban. Magyar táplálkozási szokások.
Élelmiszerek összetétele, szerkezete és tulajdonságai.
A konyha. Ételfeldolgozó eljárások.
Az ételkészítés szabályai. Egyszerű ételek készítése receptek alapján.
Étrendek. A családi asztal.
Értékelés
A végzett tevékenység értékelő megbeszélése.
Makettek, modellek, munkadarabok értékelése megadott szempontok szerint.

3. Települések kialakítása és fejlesztése
Cél
A település kialakulás történetiségének megismerése. A városiasodás folyamatának
felisme-rése, a településen való eligazodás alapjainak elsajátítása.
A lakókörnyezet esztétikus kialakítási igényeinek felismerése. A zöldnövényzet
szerepének, a növényápolás alapjainak megismerése.
A közlekedéstörténet megismerése. Készítsenek járműmodellt, fejlődjék tervezői
készségük, munkakultúrájuk. A gyalogos és a kerékpáros közlekedés alapszabályainak
ismerete. A tömegközlekedés főbb sajátosságainak, jellegzetes közlekedési eszközeinek
bemutatása. A járműhasználattal járó veszélyhelyzetek felismerése, a balesetek
megelőzési lehetőségeinek megismerése.
Követelmény
Ismerje a települések kialakulásának történetét, a legfontosabb településtípusokat.
Legyen tájékozott a városi fejlődésben. Ismerje a város funkcionális egységeit,
szerkezeti megoldásait. Legyen képes településrészletről egyszerűsített helyszínrajzokat
és maketteket készíteni.
Ismerje a zöld növények szerepét, a haszonkertek és a díszkertek közötti különbségeket.
Tudja a környezetében található haszon- és dísznövényeket szakszerűen gondozni.
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Legyen jártas a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedésben, a legbiztonságosabb
közlekedési útvonal kiválasztásában. Legyen tájékozott a városi közlekedés, a
tömegközlekedés történetében, főbb sajátosságaiban.
Ismerje a tervezés, kivitelezés folyamatát. A munkadarab-, a makett- és a
modellkészítés szerszámait, munkafogásait és a kapcsolódó műveleteket.
Függőség
Az ember fejlődésének, a települések életének ismerete.
A növények felépítésének és az élettelen környezettel való kapcsolatának ismerete.
Jártasság a közlekedés alapvető szabályaiban; önálló közlekedési képesség megléte.
Tervbemutatás szóban.
Tartalom
3.1. Településtípusok és - szerkezetek
Településtörténet.
A városiasodás.
Településfunkciók és - szerkezetek.
Települési modellek.
3.2. Zöldterületek
A zöldnövényzet szerepe környezetünkben.
Növények ápolása.
3.3. Közlekedés a településeken
A közlekedés történetéből
A közlekedés rendszere.
Gyalogosan – kerékpárral.
Tömegközlekedés.
Kerékpáros közlekedés.
Értékelés
Az elkészített tervek és ételek osztályzattal való értékelése.
Rendszerezés, elemzés szóbeli értékelése.
4. Kommunikáció és technika
Cél
A műszaki kommunikáció fontosságának megismerése. Műszaki rajzi alapok
elsajátítása. Térszemlélet fejlesztése.
Követelmény
Ismerje és használja a méretezés szabályait. Összetett testek és vetületei között ismerje
fel a kapcsolatot.
Függőség
Az 1-4. osztályos technikai ismeretek megfelelő szinten való alkalmazása.
Helyes és tudatos kommunikáció. Ok-okozati összefüggések felismerése. Alapvető
környezeti technikai eszközök ismerete.
A családban használatos informatikai eszközök használata.
Tartalom
Érdekességek az információtechnika történetéből.
Értékelés
Egyszerű műszaki rajzok szóbeli értékelése.
Elemzések szóbeli értékelése.
5. Megmunkálás és eszközei
Cél
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Háztartási eszközök balesetmentes és szakszerű használatának kialakítása. A
gazdálkodás és az életmód összefüggéseinek felismerése.
Követelmény
Tudja önmagát és környezetét az igényeknek megfelelő szinten tartani. Képes legyen a
probléma felismerésére és környezetének tudatosan alakítására.
Függőség
A háztartásban megtalálható egyszerű szerszámok és eszközök funkciója és használata.
Az alkotás örömének átélése.
Tartalom :
A kommunikáció
Műszaki kommunikáció
Értékelés
Elemzések szóbeli értékelése.
6. Élet a településeken
Cél
Az egészséges életmód feltételeinek megismerése. A gazdálkodás és az életmód
összefüggéseinek felismerése.
Követelmény
Tudja önmagát és környezetét az igényeknek megfelelő szinten tartani. Képes legyen
környezetét tudatosan alakítani.
Legyen tájékozott a szakképzettség szerepéről, jelentőségéről, jövedelmekről és a
felhasználásukról. Értse a gazdaságosság és a takarékosság követelményét.
Függőség
Az 1–4. osztályos háztartástani ismeretek.
Az ember higiéniai igényeinek ismerete.
A család gazdálkodásában való részvétel.
Tartalom
Egészségünk fejlesztése.
Gazdálkodási teendőink.
Értékelés
Elemzések szóbeli értékelése.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 5. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
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Életvitel és gyakorlati ismeretek 6. évfolyam
Cél:








A tanulók 5. osztályban tanult, technikával és életvitellel kapcsolatos ismereteinek
felelevenítése és rendszerezése.
A fogyasztás és a fejlődés összefüggéseinek felismerése.
A korszerű anyagok tudatos alkalmazása.
A lakáskialakítás és - fejlesztés összefüggéseinek megismerése.
Ismerjék az egészséges életvitel feltételeit, az egyéni sajátosságok szerepét.
A gazdálkodói, vállalkozói szemlélet megértése. A gazdaságosság fontosságának
elismerése.
Tudják a közlekedés főbb szabályait, és képesek legyenek alkalmazni azokat.

Követelmény
 Ismerjék a környezetalakítás irányait és következményeit.
 Képesek legyenek a problémák felismerésére és a feladatok megtervezésére,
kivitelezésére.
 Legyenek tisztában az egészséges táplálkozás fontosságával. Tudjanak étrendet
készíteni.
 Tudják, mi a teendő, ha beteg van a családban. Diétás étrend összeállítása.
 Tudják terveiket szakszerűen, balesetmentesen kivitelezni, produktumukat reálisan
értékelni.
 Ismerjék az anyag összetételének, szerkezetének, tulajdonságainak és felhasználási
funkcióinak összefüggéseit.
 Tudjanak tájékozódni a szakmai dokumentumokban, szakirodalmakban.
 Ismerjék a gazdaságos és hatékony munkavégzés jellemzőit.
 Tanúsítsanak felelős alkotói és befogadói magatartást.
Függőség
Az 5. évfolyam háztartástechnika és életvitel tananyagban megfelelő szintű tájékozódás.
Értékelés
Tevékenység, modell, produktum, készített étel ... szóbeli megbeszélése és értékelése
előre rögzített szempontok alapján.
Szóbeli felelet.
Gyűjtőmunka szóbeli értékelése.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 6..
évfolyamra tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
Feltételek
Tanulók száma legfeljebb: 16 fő
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2 óra
12 óra
11 óra
2 óra
5 óra
2 óra
3 óra

1. Az ember átalakítja környezetét
Cél
A fejlődés értelmezése. A környezetalakítás elveinek megismerése. A növekedés és
határainak értelmezése. A fogyasztói társadalom jellegzetességeinek megértése.
Követelmény
A fejlődés és fogyasztás alapfogalmainak megismerése. Tájékozódás a jelen és jövő
környezeti problémáiban.
Függőség
Környezetünk gazdasági fejlődésének ismerete.
Az új életmód jellemzőinek ismerete: reklám, fogyasztás stb.
Tartalom
A fejlődés irányai. A környezetalakítás elvei. A növekedés határai.
Növekvő és változó emberi szükségletek.
Értékelés
Anyaggyűjtés szóbeli elemzése.
Reklámgyűjtemény értékelése előre megadott szempontok alapján.
2. Épített tér és alakítása
Cél
A lakások és lakóházak építési eljárásainak és anyagainak megismerése. A lakóépületek
tervrajzainak értelmezése, a kivitelezés folyamatának megértése.
A lakás anyag-, energia- és információáramainak megismerése. A kellemes közérzet
fontosságának felismerése.
A lakberendezés esztétikai szerepének tudatosítása. A berendezési tárgyak funkcionális
és formai szempontok szerinti megválasztása. A berendezési tárgyak lényegi
paramétereinek felismerése és alkalmazása. A háztartási textíliák kiválasztási
szempontjainak, karbantartásának, kezelésének elemzése.
A lakásokban elhelyezhető dísznövények megismerése, néhány jellegzetes növény
felismerése. A növények talaj- és tápanyagigényeinek és fontos ökológiai tényezőinek
ismerete.
Követelmény
Ismerje a lakásépítés menetét, az építkezési hatóság szerepét. Értelmezni tudja a házak
és lakások alap- és homlokzati rajzait.
Ismerje a lakás peremének tulajdonságait, az anyag-, energia- és információáramokat.
Ismerje a kellemes közérzet tényezőit, a komfortfokozatok jellemzőit.
Legyen tájékozott a lakás berendezésének alapelveiben. Képes legyen egy helyiség
alaprajza alapján berendezési tervet készíteni. Ismerje a bútorok funkcióit, a
népművészeti bútorok kialakulásának körülményeit. Ismerje a díszítő textíliák
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alkalmazásait, kezelésüket. Sajátítson el néhány textilkészítési módot, ismerje a
megmunkálás eszközeit.
Ismerje a lakás tájolásának kérdéseit a növények elhelyezése szempontjából.
Növénytartó edények tulajdonságainak ismerete. Önálló elképzelés alapján díszítsen
virágtartó edényeket.
Ismerje a lakásépítéshez és lakberendezéshez kapcsolódó foglalkozásokat.
Függőség
Az anyagok főbb tulajdonságainak ismerete.
A lakáshelyiségek funkcióinak ismerete.
A tárgyak síkbeli leképzésének ismerete.
A fény, a levegő szerepének figyelembevétele a növények elhelyezésénél.
Tartalom
2.1. Lakások és lakóházak építése
Építkezés hagyományos és korszerű anyagokkal.
Tervezéstől a kivitelezésig.
A lakás tervrajzai.
Szakipari munkák a lakásban.
2.2. A lakás mint technikai rendszer
A lakás pereme, áramok.
Közérzet és komfort a lakásban.
2.3. Lakberendezés
A lakás beosztása, berendezése.
Funkciószemlélet a lakás berendezésében.
Bútortörténet.
Rendezzük be a szobánkat.
Textil a lakásban.
Egy kis népművészet.
2.4. Növények a lakásban
Szobai dísznövények a lakásban.
Növénytartó edények.
Értékelés
Lakberendezési terv szóbeli értékelése. Munkadarabok értékelése megadott szempontok
alapján; önértékelés.
3. Mindennapjaink
Cél
A konyha és a konyhatechnikai berendezések változásának történeti elemzésén
keresztül a mai konyha és eszközeinek bemutatása. A higiénia fontosságának elemzése.
A rendszeres étkezés igényének kialakítása.
Az egyéni higiénia és a környezet tisztántartása iránti igény, szokások elmélyítése,
hibák javítása, fertőzési lehetőségek kiemelése.
A fogyasztási cikkek beszerzésével kapcsolatos ismeretek felelevenítése, bevásárlási
szokások és élelmiszerekkel kapcsolatos higiéniai követelmények összegyűjtése.
Követelmény
Ismerje a tanuló a konyha és eszközeinek funkcióját, balesetmentes kezelését. Képes
legyen a konyhában higiénikus munkavégzésre, egyszerűbb étel készítésére, ízléses
terítésre, tálalására.
Képes legyen a tanuló önmaga és környezete tisztántartására, ismerje a tisztálkodás
módjait és korszerű eszközeit.
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Legyen jártas a tanuló az élelmiszerek bevásárlásában, ismerje a gyakoribb fertőzési
lehetőségeket, és tudjon egyszerű vásárlási naplót készíteni.
Függőség
A konyhai munka alapvető szabályainak ismerete.
Bevásárlási tapasztalatok.

Tartalom
3.1. A korszerű konyha
Otthoni munkahelyeink.
Konyha története. A konyha mint munkahely.
Egyszerű ételek gyorsan, ízletesen.
Asztalok terítése.
Konyha és ételhigiénia követelményei.
Élelmiszereink és egészségünk.
3.2. Egészségünk fejlesztése (4)
A megjelenés előfeltételei.
3.3. Gazdálkodási teendőink (1)
Szolgáltatások igénybevétele.
Értékelés
A gyakran fogyasztott élelmiszerek tulajdonságainak ismerete. Elkészített ételek
kóstolás utáni szóbeli értékelése.
4. Kommunikáció és technika
Cél
Betekintés az információátadás történetébe. Az információátadás folyamatának
ismerete. Az elektromosság technikai alapfogalmainak megismerése.
Szabványok szerepének felismerése. Fontosabb műszaki rajz szabványok ismerete.
Műszaki rajz készítési algoritmus begyakorlása.
5. Technikai rendszerek
Cél
A technikai rendszerek elemzéséhez szükséges alapok elsajátítása.
Anyagtechnológiák megismerése. Az anyagok tulajdonságainak megismerése
vizsgálatokkal.
A gépek funkciójának, működésének és kialakításának felismerése. A gépek beillesztése
a technikai rendszerek körébe.
Követelmény
Tudja egyszerű technikai rendszerek funkcióit, szerkezetét, folyamatait elemezni.
Ismerje fel a gépek funkcióit, és tájékozódni tudjon a főbb szerkezeti egységek között.
Tudjon tájékozódni egyszerű gépek részfolyamataiban. Ismerje a jelentős
találmányokat.
Ismerje az anyagkiválasztás szempontjait.
Függőség
Jártasság a környezetünkben lévő kisgépek biztonságos működtetésében.
Tartalom
Környezetünk rendszerei.
Anyagtechnológiákról.
Gépesítés.
A gép és anyagfejlődés kölcsönhatásai.
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Anyagvizsgálat és biztonság.
Értékelés
Háztartási gépek szakszerű használatának szóbeli értékelése.

6. Közlekedés új módon
Cél
A tömegközlekedés eszközeinek, sajátosságainak, igénybevételének bemutatása. A
korszerű kerékpárok szolgáltatásainak megismerése és tudatos alkalmazása.
Követelmény
Ismerje a tömegközlekedés (költség, környezetvédelem, gyorsaság, kényelem)
sajátosságait. Ismerje a kerékpár biztonsági berendezéseit és követelményeit,
vizsgálatát, karbantartását. Váljon készséggé a kerékpározás, a rá vonatkozó
szabályismeret, a döntéshozatal.
Függőség
A balesetmegelőző magatartás ismerete.
A tömegközlekedés eszközeinek ismerete. Biztos kerékpározási tudás.
Tartalom
Tömegközlekedésről. Utazás gépjárművel.
A kerékpár reneszánsza.
Értékelés
A kerékpáros közlekedési szabályok betartásának elemzése.

7. Szobanövények ápolása
Cél
Szobanövény-szaporítás és -ápolás gyakorlati tudnivalóinak ismerete.
A virágok lakásdíszítő szerepének felismerése.
Követelmény
A növények téralakító, esztétikai és mikrokörnyezeti hatásainak ismerete. Önállóan
képes legyen szobanövényeket nevelni.
Függőség
Dísznövények ismerete.
Tartalom
Szobanövények ápolása.
Szobai dísznövények szaporítása.
Vágott virágok a lakásban.
Virágkötészet
Értékelés
Elemzések szóbeli értékelése. Szaporítási munkák elemzése, osztályozása.
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Életvitel és gyakorlati ismeretek 7. évfolyam
Cél:








A környezetbarát technika jelentőségének megértetése.
A környezet átalakításába való aktív, felelős bekapcsolódás.
Tudjanak lakókörnyezetük rendszereiben otthonosan tájékozódni, legyenek képesek a
problémák megfogalmazására és megoldására.
Tervezési képességeik fejlődjenek.
Legyenek képesek a közlekedési helyzetek helyes és gyors felmérésére.
Testüket, ruházatukat igényesen ápolják.
Tudatosan és helyesen táplálkozzanak.

Követelmény
 Ismerjék fel a szükségletek és a lehetőségek közötti összefüggéseket.
 Ismerjék a pályaválasztási lehetőségeket.
 Legyen véleményük a család fontosságáról, az emberi kapcsolatok értékéről.
 Legyenek gyakorlottak a műszaki ábrázolás alapjaiban.
 Ismerjék az energiaforrások főbb jellemzőit.
 Tudják a háztartási eszközöket kiválasztani, szakszerűen és balesetmentesen használni,
karbantartani.
 A közlekedésben kulturált magatartást tanúsítsanak.
Függőség
Az 5–6. osztályok háztartástechnika és életvitel ismereteinek megfelelő szinten
tájékozódás a közvetlen környezetben.
Összefüggések keresésének képessége.
Értékelés
Tervezési, rajzolási feladat értékelése.
Modellek, készített ételek osztályozása.
Szóbeli felelet.
Feladatlapok értékelése.
A munkavégzés algoritmusának elemzése.
Feltételek
Tanulók száma legfeljebb: 16 fő
Óraterv és a tananyag tartalma:
1. Anyagi javak előállítása
2. Korszerű rendszerek.
3. Lakókörnyezetünk rendszerei.
4. Élet a településeken.

4 óra
4 óra
18 óra
11 óra
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1. Anyagi javak előállítása
Cél
A fogyasztás és a termelés jellemzőinek megismerése. Környezetünk gazdasági
egységeinek megismerése. A rendszerszemléletű gondolkodás kialakítása.
Környezettudatos magatartás és gazdasági szemlélet fejlesztése. A hulladékprobléma
megértése. A technika szerepének felismerése a természeti környezet rehabilitációjában.
Követelmény
Ismerje a fogyasztás és a termelés jellemzőit (ráfordítás, eredmény, haszon stb.).
Legyen tájékozott a fontosabb technológiai vertikumokban. Ismerje a
szakmacsoportokat.
Képes legyen a környezet tárgyait, jelenségeit különböző szempontok szerint
rendszerezni. Ismerje a technológiák környezettel való kapcsolatát, a hulladékprobléma
különböző megoldásait. Tudjon egyszerű esettanulmányt készíteni.
Függőség
A település néhány üzemének, intézményének ismerete.
Egy átlagos család reális igényeinek ismerete.
Jártasság a különböző tárgyak tulajdonságainak felismerésében.
Tartalom
Fogyasztás és termelés.
Termelési centrumok környezetünkben.
Hulladékok környezetünkben. Újrahasznosítás.
Értékelés
Esettanulmány megbeszélése.
2. Korszerű rendszerek
Cél
Az energia jelentőségének felismerése. Az energiaforrások ismerete. A takarékos
energia-felhasználás ismérveinek elsajátítása.
Az információátadás folyamatának ismerete.
A technikai környezetünkben használt anyagok csoportosításának ismerete.
A géprendszerek szerkezetének (erőgép - közlőmű - munkagép) és a részrendszerek
funkciójának megismerése. Az egyszerűbb gépelemek vetületi ábrázolásának ismerete.
A rajzok olvasása. A metszeti ábrázolás értelmezése.
Követelmény
Ismerje az energia átalakításának problémáit. Legyen tájékozott az energiaátalakítások
környezeti hatásaiban. Ismerje az energiafelhasználás új útjait, a megújuló
energiaforrások használatának előnyeit és korlátait.
Legyen jól tájékozott az információátadás folyamatában.
Ismerje az anyagok csoportosításának fő szempontjait. Legyen jártas a méretek pontos
leolvasásában, rajzi méretmegadásból a méretek rekonstruálásában.
Függőség
Történelmi és technikatörténeti ismeretek. Lakókörnyezetünk technikai rendszereinek
felhasználói ismerete.
Természettudományi, történelmi előismereteik alapján legyenek képesek különböző
folyamatok összehasonlítására, párhuzamba állítására.
Tartalom
2.1 Energia előállítása és felhasználása
Energiafelhasználás különböző korokban.
Ásványi energiahordozók.
Megújuló energiaforrások.
928

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2.2 A gép
Géprendszerek szerkezete.
Gépelemek és ábrázolásuk.
Egyszerű mechanizmusok ábrázolása, műszaki rajz készítése.
Értékelés
Energiafelhasználási fénykép értékelése előre megadott szempontok szerint.
Technikatörténeti gyűjtemény értékelő megbeszélése.
Elkészített műszaki rajzok önértékelése megadott szempontok alapján.
3. Lakókörnyezetünk rendszerei
Cél
A növények szerepének felismerése. A kertek kialakításának és típusainak
megismerése.
A kellemes közérzet feltételeinek megismerése. Az energiatakarékos fűtési és szellőzési
rendszerek működésének és szerkezetének ismerete. Alternatív energiaforrások
ismerete. A napházak alkalmazásának felismerése.
A konyhatechnikai eszközök működésének vizsgálata, takarékossági lehetőségek
kiemelése. Az eszközhasználatot előtérbe helyező gyakorló feladatok végzése.
Követelmény
Tudja a szobanövényeket gondozni.
Képes legyen fűtési rendszert energiatakarékosan és környezetkímélő módon
üzemeltetni. Ismerje a korszerű fűtési és szellőzési rendszerek alapelveit. Tudjon
egyszerű energetikai számításokat végezni.
Jártas legyen a konyhatechnikai eszközök balesetmentes használatában. Képes legyen
az egyszerű ételkészítési eljárásokat alkalmazni, napi étrendet készíteni.
Függőség
Legyen előismerete a hagyományos fűtésekről.
Legyen tisztában a szellőzés egészségügyi szerepével.
Legyen tájékozott a konyhai berendezések körében.
Tartalom
3.1. Növények lakókörnyezetünkben
Szobai dísznövényeinkről.
A hagyományos díszkert jellegzetes növényei.
Környezetbarát kertművelés.
3.2. Lakóházak és lakások fűtési-szellőzési rendszerei
A kellemes közérzet biztosítása.
Fűtés és szellőzés.
3.3. Konyhatechnikai rendszerek és működtetésük, alkalmazásuk, ételkészítés
Korszerű konyhatechnikai rendszerek.
Konyhatechnikai kisgépek.
A hűtőgép és helyes használata.
Takarékosság a konyhában.
Egyszerű konyhatechnikai eszközök készítése.
Mélyhűtött félkész ételek a konyhában.
Egészséges táplálkozás, étrendek összeállítása, ételkészítés.
Értékelés
Energiafelhasználási számítások megbeszélése.
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Alkalmazott konyhai technológiák összehasonlító elemzése, a különbségek értékelése
előre megadott szempontok szerint.

4. Élet a településeken
Cél
Az ízléses és higiénikus öltözködés igényének kialakítása.
Az egyéniségnek megfelelő, korszerű, ízléses ruházat megválasztására, karbantartására,
egyszerűbb javítások elvégzésére vonatkozó ismeretek elsajátíttatása.
A különböző foglalkozások megismerése és a munka megbecsülése.
A vasúti, vízi, légi közlekedés technikai eszközeinek, a feltalálók munkásságának
megismerése. A segédmotoros kerékpár sajátosságainak, főbb szerkezeti egységeinek,
üzemeltetésének és a használat szabályainak megismerése. Közlekedés és a környezet
kapcsolatának megismerése.
Követelmény
Legyen jártas ruházatának ízléses, praktikus, alkalomhoz illő kiválasztásában,
tisztántartásában. Meg tudja határozni ruházkodásának időszakos, illetve alkalmi
költségeit.
Ismerje a munkahelyek feltételrendszereit, jellegzetességeit. Legyen tájékozott a
foglalkozások körében. Legyenek pályaválasztási elképzelései.
Legyen ismerete a vasúti, vízi, légi, közúti közlekedés eszközeinek történetéről, a
feltalálókról, kiemelve a hazai mérnököket. Ismerje a segédmotoros kerékpár
működését, szerkezeti egységeit, üzemeltetési sajátosságait. Ismerje a gépjárművek
üzemanyagait, az üzemelés környezeti hatásait. Tudjon udvariasan viselkedni
gyalogosként, járművezetőként, utasként egyaránt. Rendelkezzen ismeretekkel a
segédmotoros kerékpár vezetésére vonatkozó KRESZ-szabályokról.
Függőség
A ruházat funkcióinak ismerete.
A fontosabb foglalkozások körében képes legyen eligazodni.
Önállóan, balesetmentesen és szabályosan közlekedjen.
Tartalom
4.1. Egészségünk fejlesztése (8)
Kellemes megjelenés, ízléses öltözet. Divat. Ruházatunk, ruházati üzletek és
szolgáltatások.
4.2. Közlekedés gépjárművel
A személygépkocsi üzeme.
A kulturált közlekedés.
4.3. A munkahely
Munka és munkahelyek.
Foglalkozások és jellemzőik.
Pályaválasztás.
Értékelés
A mindennapi ruházatok elemzése előre megadott szempontok szerint.
A pályaválasztással kapcsolatos elképzelések értékelő elemzése az egészséges önkritika
szerepének figyelembevételével.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 7. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
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Életvitel és gyakorlati ismeretek 8. évfolyam
Heti 1 óra, évi 37 óra.
Cél
 A kulturáltan használt technika előnyeinek és szükségességének felismerése.
Csúcstechnika a háztartásban.
 A gazdálkodási ismeretek fontosságának megértése.
 Legyen képes meghatározni céljait.
 Rendelkezzen kellő önismerettel.
 Tudjon kapcsolatokat kialakítani.
 Tudja a környezet tárgyait egyértelműen ábrázolni.
 Alakuljon az algoritmizálás képessége.
 Tudja a szakmai könyvtárakat tudatosan használni.
 Ismerje a közlekedés szabályait, és jól alkalmazza a gyakorlatban.
 Tudja ruházatát gondozni, javítani.
 Legyen tisztában a megjelenés és az életmód közötti összefüggéssel.
Követelmény
 Képesek legyenek környezetbarát rendszerekben gondolkodni.
 Legyenek képesek a technikai újdonságok befogadására.
 Tudják a rendszerek irányításának alapjait.
Értékelés
Tevékenységek megfigyelése és szóbeli megbeszélése.
Elkészített ételek, gyűjtőmunkák értékelése előre megadott szempontok alapján.
Feltételek
Tanulók száma legfeljebb: 16 fő
Óraterv és a tananyag tartalma:
1. Az ember átalakítja környezetét.
2. Korszerű rendszerek.
3. Élet a településeken.
4. A megjelenés higiéniája.
5. Magánélettan.

4 óra
8 óra
6 óra
4 óra
15 óra

1. Az ember átalakítja környezetét
Cél
A környezetbarát rendszer fogalomkörének bemutatása. Belsőépítészet szerepe,
lakáskultúra alkalmazása. Tervrajzok olvasása, felismerése. A szelektív hulladékgyűjtés
fontosságának megértése, az újrahasznosítási törekvések ismerete.
Követelmény
Ismerje a modern építészet szerkezeti megoldásait, jellegzetes anyagait. Keressen az
interneten modern épületeket. Ismerje a hulladék fogalmát, típusait, a háztartási
hulladék gyűjtésének és feldolgozásának módjait. Tájékozott legyen az energiaféleségek
között. Ismerje és alkalmazza az energialánc fogalmát. Képes legyen
energiatakarékosságra javaslatokat megfogalmazni. Ismerje a villamos energia
felhasználásának főbb jellemzőit. Szerezzen jártasságot a világítástechnika történetében.
Képes legyen az irányítási feladatok rendszerezésére.
Függőség
Lakókörnyezetünk vízellátási és hulladékgyűjtési rendszereinek ismerete.
Halmazalgebrai fogalmak alkalmazása.
Technikatörténeti ismeretek.
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Elektromos áramköri alapismeretek.
Tartalom
1.1. Környezetbarát építkezés
Hagyományos és modern irányzatok az építészetben.
Épületek és építmények környezeti kapcsolatai.
1.2. Közműrendszerek létrehozása és működtetése
A víz útja
Korszerű vízellátás-csatornázás.
Vízellátó rendszer.
A háztartási hulladék kezelése korszerű módon, az újrahasznosítás lehetőségei.
1.3. Energiaellátó rendszerek
Elsődleges és átalakított energiák.
A világítás fejlődése.
Környezetbarát energiarendszerek.
Értékelés
Vízfelhasználási számítások szóbeli elemzése.
Gyűjtőmunka osztályozása.
2. Korszerű rendszerek
Cél
Konyhatechnikai eljárások alkalmazása a modern konyhában.
Követelmény
Rendelkezzen biztos ismeretekkel a géprendszerek szerkezetéről, jártassággal
egyszerűbb alkatrészek vetületi, nézeti, metszeti ábrázolásában.
Jártas legyen a lakásban és az iskolában megtalálható informatikai eszközök
használatában. Ismerje az etikus használat szabályait, és ezeket alkalmazza.
Tudja a konyhát szakszerűen berendezni, és a legfontosabb, legkorszerűbb
konyhatechnikai eszközöket balesetmentesen üzemeltetni. Ismerje a főbb
konyhatechnikai eljárásokat, különös tekintettel a tápértéket megtartó módokra.
Függőség
Kommunikációs és háztartási eszközök kezelése.
A konyha funkcionális egységeinek ismerete.
Tartalom
2.1. Számítógép a lakásban.
2.2. A modern konyha
Csúcstechnika a konyhában.
Értékmegőrző ételkészítés.
Értékelés
Munka értékelése előre megadott szempontok szerint.
Adatgyűjtemény megbeszélése.
Tervezési feladatok elemzése, ételkészítés értékelése.
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3. Élet a településeken
Cél
A környezetszennyezés formáinak megismerése. A környezetszennyezés hatásainak
felismerése. A megelőzés tudatosítása.
A gazdasági élet szereplőinek megismerése. A termelés és a fogyasztás kapcsolatának
megértése.
A karbantartás jelentőségének felismerése. A közlekedési szabályok (gyalogos,
kerékpáros, segédmotoros kerékpár) ismerete, a kulturált közlekedési magatartás
kialakítása.
Követelmény
Ismerje a levegő-, a víz- és a talajszennyeződések egészségre való hatásait. Legyen
tájékozott a járványok, az ételmérgezések, a fertőzések megelőzésében.
Ismerje a foglalkozások elnevezéseit, a munkakörök társadalmi hasznosságát. Tudja a
vállalkozásokat elemezni, a gazdálkodást értékelni. Ismerje a családi gazdálkodás főbb
szempontjait; vegyen részt a családi munkamegosztásban.
Ismerje a gépjármű-karbantartást és annak fontosságát. Tudja a gyalogos, kerékpáros
közlekedési szabályokat, tájékozott legyen a segédmotor-kerékpáros KRESZ-ről.
Kulturáltan, udvariasan közlekedjen.
Függőség
Gyakori betegségek ismerete.
Munkahelyek és foglalkozások ismerete.
Térinformatikai jelrendszerek ismerete.
Tartalom
3.1. Környezetszennyezés és egészségünk
A környezet hatása egészségünkre
3.2. Munkahelyek a környezetünkben
A gazdasági élet szereplői.
Termelés és fogyasztás.
Értékelés
Irodalomban való tájékozódás szóbeli értékelése. Foglalkozási tesztek kitöltése és
elemzése.
4. A megjelenés higiéniája
Cél
A ruházat és kiegészítőinek alkalomhoz, időjárási viszonyokhoz, egyéniséghez illő
megválasztása az alapanyag tulajdonságainak figyelembevételével. A textil anyagától
függő tisztítási eljárások, eszközök helyes megválasztása. Tisztítási eljárások és
módszerek fejlődéstörténetének megismerése.
Követelmény
Tudja megválasztani, ápolni, tisztán tartani ruházatát. Ismerje a textíliák
karbantartásának eszközeit, balesetmentes kezelésüket. Ismerje a személyi higiénia be
nem tartásának következményeit, a környezetkímélő mosószerek alkalmazásának
fontosságát.
Az életmódnak a megjelenésre gyakorolt hatását építse be a mindennapjaiba.
Függőség
Az ápolószerek használata.
Tartalom
Egyéni ruhatervek.
Ruhanemű tisztántartása.
Kozmetikumok használata.
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Értékelés
Technikatörténeti kutatómunka szóbeli értékelése.
Egyéni ruhatervek elemzése és értékelése előre megadott szempontok alapján.

5. Magánélettan
Ők és Én! Szülők etikai értékei
Öröklött és szerzett tulajdonságok.
Lázadás, egyéni érdek, érték
Tekintély, példaképek, hősök
Alá- és fölérendeltség
Érdekeltérések, konfliktusok
Ti és Én! Egyéni és csoportérdekek.
Területfoglalás-etológia
Rivalizálás
Lányok és fiúk együtt
Beilleszkedés
Én és Én! Ki vagyok én?
Egyéni kiállítás, múltról, jövőről
Értékrend, elvek, hit
A gyermekkor terhei
Kamaszkor
Önelfogadás, elfogadtatás
Önismeret és változás
Én és az önfegyelem
A konfliktustól a harmóniáig
Megtanulok nemet mondani
Te és Én! Ismerkedés, gátlások
Barátság
Mit mondjak neki?
Szavakkal és szavak nélkül
Egyéni stílus
Tartózkodás, rámenősség
Líra, költészet, romantika
Szerelmed, a barátaid és Ő

A tankönyv kiválasztásának szempontjai
Mivel az Életvitel és gyakorlati ismeretek tantárgyhoz jelenleg nincs megfelelő
tankönyv, a tanulók az órákhoz kapcsolódó anyagot megkapják, és egy dossziéban
gyűjtik.
Taneszközök, segédeszközök: az integrált tanulók is ugyanazokkal a
taneszközökkel dolgoznak, mint a többiek. Ha mégis szükséges, más, eltérő taneszközt
is be kell szerezni, viszont fontos, hogy ezeket ismerje meg a többi tanuló is és
alkalmanként ők is használják.
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A tanulók munkájának értékelése
Az ismeretek, a tapasztalatok, a tevékenységek és a munkafolyamatok rendszerezése, az
eredményeinek folyamatos és záró értékelése alapvető fontosságú. Az értékelés és az
ellenőrzés mindenkor előre megadott szempontok alapján történik, részletesen az adott
tartalmaknál található.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 8. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
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1.17. Testnevelés helyi tanterve
Helyi tantervünket az OM által jóváhagyott Apáczai tantervcsalád adoptálásával készítetük.

Célok és feladatok
Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves
részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek
és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet egészségfejlesztő
tényezőinek integrált hatásaként járuljon hozzá, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját
értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak, akik ismerik motorikus
képességeik szintjét, fejlesztésének és/vagy fenntartásának módját, a mozgásos játék, a
versengés örömét, és igénylik is azt. Megbecsülik társaik teljesítményét, felismerik a
testnevelés és sport egészségügyi és prevenciós értékeit, a rendszeres fizikai aktivitás
magatartásuk részévé válik.
A testnevelés célja továbbá az 5–8. évfolyamon, hogy – szoros összefüggésben az alsó
tagozat számára megfogalmazott célokkal, figyelembe véve az élettani, valamint az azokkal
összefüggő lélektani változásokat, amelyek ezt az életszakaszt jellemzik – támogassa a tanulók
egészséges testi fejlődését, az alapvető mozgáskészségben esetlegesen még mutatkozó hiányok
felszámolását, ragadja meg a koordinációs alapképességek fejlesztési lehetőségének utolsó
éveit, az élettani és az előképzettségből adódó lehetőségek figyelembevételével fejlessze tovább
a tanulók kondicionális képességeit. Az alsó tagozat megalapozó jellegére építve, gazdagítsa
tovább a tanulók sportági mozgáskészségét, fejlessze motorikus cselekvési biztonságukat,
mozgás és sportolás iránti igényüket. A kötelező tanórák és a sportórák lehetőségeinek
igénybevételével sajátítsák el legalább két sportági rendszer technikáját olyan szinten, hogy az
élmény és siker forrása legyen számukra. Ismerjék meg a motorikus feladatmegoldásokban
érvényesülő törvényszerűségeket, és tanuljanak meg feladatmegoldó sémákat, transzferálható
cselekvési elveket.
Helyi tantervünk az úszás és az önvédelmi sportok tartalmát a megvalósításához szükséges
feltételek hiányában nem tartalmazza.
Az egészséggel kapcsolatos feladatok: a testi fejlődés-érés támogatása; a higiéniai szokások
kialakítása, erősítése; az ellenálló képesség, edzettség fejlesztése; az ortopédiai elváltozások
megelőzése, ellensúlyozása; megfelelő felkészítés a keringési és légzőrendszeri
megbetegedések megelőzésére, a károsodások csökkentésére; a tanulók értsék és ismerjék a
prevenció lényegét, ismerjenek relaxációs eljárásokat.
A mozgáskultúra fejlesztése: az alapvető mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása,
fejlesztése; az úszás elsajátítása; a kondicionális képességeknek az életkorhoz és az egyéni
adottságokhoz igazított fejlesztése; sokoldalú mozgástapasztalat és jól alkalmazható
mozgáskészség megszerzése; a feladatmegoldáshoz, a képességfejlesztéshez és a játéksporttevékenységhez, azok károsodás nélküli végzéséhez kapcsolódó ismeretek (szabályok,
történeti vonatkozások, mechanikai, biomechanikai törvényszerűségek, feladatmegoldó sémák,
egészségügyi megfontolás) megszerzése; mozgáskommunikáció.
Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása: az elsajátítás, a teljesítmény, a kollektív
siker és a tevékenység öröme.
Értékes személyiségvonások fejlesztése: a félelem leküzdése, a szabályok betartása,
összpontosítás, céltartás, a nehézségek leküzdése, empátia, kudarctűrés, a természet szeretete és
környezetkímélő magatartás.
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Az autizmus-spektrumzavarokban szenvedő (autisztikus) tanulók
fejlesztése

A testi egészség megóvása, az erőnlét, az állóképesség és az ügyesség egyénre szabott
fejlesztése mellett a legfontosabb fejlesztési feladatok általában a következők:
- A testséma ismeretének kialakítása.
- A testmozgások célszerű összehangolásának tanítása különféle terekben és
aktivitásokban.
- A különböző társas helyzetekben való megfelelő mozgásformák kialakítása.
- Annak tanítása, hogy a gyermek saját ellenőrzése alatt tudja tartani mozgásos sztereotípiái.

A nagyothalló tanulók fejlesztése
Speciális szerepe többirányú. A fejlesztésnek figyelembe kell vennie a tanulók
adottságait, az átlagosnál gyakrabban előforduló mozgáskoordinációs zavarokat, testi
fejlődési rendellenességeket. A tehetséggondozás fontos területe is egyben, ahol a
hallássérült tanulók jó adottságaikat fejlesztve a halló társakkal azonos teljesítményekre
képesek. Feladata a fizikai munkavégzésre történő testi és pszichikai felkészítés, a halló
gyermekekkel való kapcsolatok kiépítése, versenyhelyzetek teremtése.

A beszédfogyatékos tanulók fejlesztése
Ez a műveltségi terület jól szolgálja a fejlesztés másik nagy területének, a téri orientáció,
mozgás-, ritmus-, beszédkoordináció követelményeinek megvalósítását.

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott tanulók fejlesztése:
A Testnevelés és sport műveltségi terület fejlesztési feladatainak megvalósítása során
szenzoros integrációs programok és terápiák beállítása és/vagy gyógyúszás, valamint
logopédiai ritmika alkalmazása is javasolt.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv adott.
évfolyamra tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
Az integráltan oktatott tanulók értékelése során különös figyelmet kell fordítani az egyéni
különbségekre, valamint az egyéni érési ütemre.

Fejlesztési követelmények
Az egészséges testi fejlődés segítése
A tanulók tudatosan vegyenek részt testük fejlesztésében. Alkati adottságaiknak
megfelelően, károsodástól mentesen következzenek be a prepubertás és a pubertás kori fejlődés
változásai. Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet, hogy megfelelően fejlődjön
keringési, légzési és mozgató rendszerük.
Előzzék meg a testtartási rendellenességek kialakulását, kerüljék a gerincoszlopot károsító
helyzeteket, mozgásokat.
Egészségük szilárduljon. Váljanak ellenállóvá a terhelésekkel és a megbetegedésekkel
szemben.
Ismerjék a mozgástevékenységnek és a sportolásnak az egészséges életmódban betöltött
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szerepét, és alkalmazzák azt.
A mozgáskultúra fejlesztése
Teljesítményképes tudás szintjén birtokolják az atlétikában tanult technikákat. Sajátítsanak
el egyszerűbb torna jellegű elemeket, elemkapcsolatokat. A tanult elemekből legyenek képesek
összefüggő gyakorlatot végrehajtani. Tudjanak játszani két sportjátékot. Ismerjék azok
szabályait, és alkalmazzák a játéknak megfelelő támadási és védekezési megoldásokat.
Fejlődjenek erőben, gyorsasági erőben, állóképességben.
Motorikus képességeiket fejlesszék, ez mutatkozzon meg atlétikai, torna-, sportjáték-, úszásés küzdősportbeli teljesítményeikben. Ismerjenek meg és alkalmazzanak egyszerűbb
képességfejlesztő eljárásokat.
Fejlődjön izomérzékelésük, ritmuskészségük, reakció-, térbeli tájékozódási képességük,
labilis egyensúlyi helyzetben is biztonsággal uralják testüket.
A mozgásigény fenntartás
Igényeljék a testnevelési és sportfoglalkozásokat. Jellemezze a tanulókat motorikus
cselekvési biztonság, életvitelüket a rendszeres fizikai aktivitás.
Kiemelt célkitűzésünk, hogy az oktatásban eltöltött évek alatt – a „pillanatnyi” fizikai
állapotának megfelelő, képesség szerinti differenciált terheléssel – még a leggyengébb testi –
biológiai - fiziológiai adottságú gyermek általános fizikai teherbíró-képessége is igyekezzünk
arra a szintre emelni, hogy gyenge fizikuma miatt „egészségileg hátrányos” helyzetét
megszüntetve, azonos eséllyel lépjen ki a „nagybetűs életbe”.

5–6. évfolyam
Heti óraszám:2,5 óra, évi óraszám: 92,5 óra
Óraterv és a tananyag tartalma:
Rendgyakorlatok, előkészítés, alapozás és prevenció
Atlétikai jellegű feladatmegoldások
Tornajellegű feladatmegoldások
Testnevelési és sportjátékok
Szabadidős sporttevékenységek

16 óra
18,5 óra
12 óra
40 óra
6 óra

Belépő tevékenységformák
A rendgyakorlatoknál a kijelölt hely késlekedés nélküli megtalálása, az együttes mozgások
vezényszavakhoz igazodó, pontos végrehajtása.
Bemelegítésre és a testtartási rendellenességek megelőzésére is alkalmas gimnasztikai
gyakorlatok ismerete és a pedagógus utasításainak megfelelő végzése.
Gyorsfutások versenyszerűen. Kötetlen tartós futás 8-10 percig az egyéni képességeknek
megfelelő szinten. Az ugrások legfontosabb mozzanatainak (fázisainak) – elugrás, légmunka,
talajra érkezés – ismerete, a felugrás hangsúlyosabbá tétele. A hajítás legjellegzetesebb
mozdulatának, az ívképzésnek az elsajátítása.
A tanult talajgyakorlat-elemek, illetve azok kapcsolatának biztonságos végrehajtása; a saját
testtömeg feletti uralom a támasz- és függésgyakorlatokban. Támaszugrásoknál a nekifutás és a
támaszvétel zökkenőmentes összekapcsolása.
A labdatovábbítás és - birtoklás biztonságának növelése, labdaátvételre helyezkedés üres
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helyre futással. Aktív bekapcsolódás a választott sportjátékba. Sportszerű test-test elleni
küzdelem. A szabadban végzett mozgásos tevékenységek (játékok) végzése.
Rendgyakorlatok, előkészítés, alapozás és prevenció
Alaki képzés (egy és többoszlopos, egy- és többsoros vonal kialakítása, haladás az alaki
szabályoknak megfelelően egy- és többsoros alakzatban, különböző téralakzatok kialakítása,
fordulatok helyben és mozgásban együttes osztályfoglalkoztatások tartásához).
Hosszabb alapgimnasztika – sorok egyszerűbb alapformákból.
Általános testtartásjavító, gerinc-csípőizületi mozgékonyságot, talpboltozatot fejlesztő
gyakorlatok, törzserősítés változatos módon, a törzserősítés minden formája.
Testkultúra-történeti ismeretek alapozása, higiéniai ismeretek növelése, alkalmazásuk
ellenőrzötten.
Cél
A rendszergyakorlatok minden osztály visszatérő anyagét képezik, ezért elsajátítása nevelő –
oktatómunkánk alapvető célja.
Ennek érdekében feladatunk:
– a tanulók szabályhoz és alakzathoz kötött mozgásának kialakítása,
– az alaki formaságok megismertetése, begyakoroltatása, elsősorban rendgyakorlati
órarészek keretében.
Minden órán következetesen (minden osztályban) használjuk és alkalmazzuk az egységes
vezényszavakat.
Gimnasztikai feladatok végeztetésével célunk a kitartó, figyelemösszpontosításra nevelés,
illetve a pontos végrehajtás.
Páros, társas gyakorlatok végzésekor az együttműködés, segítőkészség érzésének formálása.
Követelmény
– ismerjék meg az alaki formaságokat, s a többszöri előfordulás alapján gyakorolják be,
– a végrehajtást elrendelő vezényszóval együttcselekedjenek,
– a rendgyakorlatok szolgálják és járuljanak hozzá fegyelmük kialakításához!
Gimnasztikai gyakorlatok végzésénél törekedjenek a pontos, szép kivitelezésre!
Tudják a gyakorlatokat zenére, vezényszó nélkül végezni!
Tudjanak 6-8 gyakorlatot (4 ütemű) önállóan összeállítani és bemutatni!
Legyenek képesek 10-12 percen át folyamatosan (állandó mozgással) gimnasztikai
gyakorlatot végezni!
Tartalom
– sorakozzanak egyes és kettes oszlopban, vonalban, hármas, négyes oszlop,
– igazodás, takarás, oszolj,
– vigyázz-, pihenj állás, térköz, távköz,
– jelentésadás,
– testfordulatok,
– nyitódás és záródás, fejlődés,
– megindulás, megállás, menet lépéstartással, vonulások zárt rendben.
Gimnasztika: önállóan szabadon végezhető vagy játékos és határozott formájú szabad-,
páros-, társas gyakorlatok.
Kéziszer gyakorlatok:
– Botgyakorlat.
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– Kézisúlyzó-gyakorlat.
– Labda- és nagylabda-gyakorlatok.
– Ugrókötél-gyakorlatok.
– Karikagyakorlatok.
Értékelés
Értékeljük a fegyelmezett, pontos, szép kivitelezést a tanult mozgás feladatoknál, valamint a
tanulók a gyakorlatok önálló összeállításában nyújtott teljesítményét!

Atlétika jellegű feladatmegoldások
Rövidtávú vágtafutások, gyors futások irányváltoztatással.
Aerobic jellegű kitartó futás.
Rajtolási versenyek különböző jelekre, szituációkra.
Szökdelések, ugrások (maga, távol, folyamatos munkavégzésben).
Dobások, lökések, hajítások kis súllyal távolba, kornak megfelelő méretű és súlyú szerrel, a
technika fejlesztése, a végrehajtás gyorsaságát célozva.
Cél
– Motorikus, ezen belül elsősorban atlétikus mozgáskészségek alapjainak elsajátítása.
– A munkabíró képesség kialakítása.
– A futó-, ugró-, dobókészség fejlesztésében a sokoldalú képzés biztosítása.
– A helyes futótechnika kialakítása.
– Ismertessük meg az állórajtból indulást az elöl és hátul lévő láb indulásával.
– Rövid nekifutással jussanak át a tanulók a különféle akadályok fölött.
– Erőteljes láblendítés és felugrás a magasugrásnál.
– Alakítsuk ki a távolugrás guggoló technikáját.
– A dobás helyes technikáját.
Követelmény
Sajátítsa el:
– a magas- és távolugrás alapvető fázisainak, a nekifutásnak és az ugrásnak lényeges
elemeit!
– a hajítás legjellegzetesebb mozzanatát, az ívképzést!
Tudják megválasztani a futás távjának megfelelő iramot!
Ismerjék a légmunka legelemibb szabályait!
Sajátítsák el a hajításnál a kar és a váll mozgásának összhangját!
Futások, szökdelések, ugrások, dobások
– rajtok (indulások jelre különböző kiinduló helyzetből megkötés nélkül; állórajt)
– gyorsfutás,
– iramfutás,
– kitartó futás,
– váltófutás, futás feladatokkal,
– helyből távol, magas, ötös ugrása,
– szökdelések feladatokkal,
– távolugrás (guggoló technika) ugrósorból, magasugrás megkötés nélkül és átlépő
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technikával,
– hajítások, lökések, vetések célba és távolba helyből és 3-4 lépéssel, lendületből egy és két
kézzel,
– kislabda hajítás helyből, nekifutással,
– testnevelési játékok futással, szökdeléssel és dobással kombinálva.

Értékelés
A teljesítménypróbákban az egyéni teljesítmény javulása alapján, továbbá a mozgás-,
mozdulatügyességben mutatott fejlődés alapján.

Tornajellegű feladatmegoldások
Mászási-függeszkedési kísérletek rúdra-kötélre, mászóversenyek, mászó váltóversenyek.
Szertorna összefüggő gyakorlatok.
Cél
Győződjünk meg a tanulók tornászos előképzettségéről! (A fejlettebbek akár több oktatási
fokozatot is átléphetnek.) Az oktatás során biztosítsuk a differenciált haladást!
A torna mozgásanyaga járuljon hozzá a tanulók helyes testtartásának kialakításához!
Ismertessük meg és gyakoroltassuk a kúszással, mászással, csúszással járó feladatokat
talajon, szereken!
Ismertessük meg és fejlesszük:
– az előkészítő célgimnasztikai feladatokat,
– a rávezető gyakorlatokat,
– a mászást, függeszkedést,
– fekvőtámaszban a karhajlítást és nyújtást,
– a gurulóátfordulásokat,
– a tarkóállást, a mérlegállást, (segítséggel) a kéz-állást,
– a mérleget, a hidat, a cigánykereket,
– szereken a tartalomban felsorolt gyakorlatokat.
Követelmény
Alakítsa helyesen részmozdulataiban az egyes talajelemeket!
Érezze támaszhelyzetét biztonságosnak nem szokványos testhelyzetben, átfordulásokban!
Támaszugrásoknál a nekifutás, elugrás, támaszvétel legyen lendületes, folyamatos!
Függésben tudja végrehajtani az egyes tanult elemeket!
Alakuljon ki biztonságérzete függéshelyzetben.
Tudjon bemutatni három tanult talajelemből önállóan összeállított gyakorlatot!
Támaszhelyzetek, kúszás, mászás, egyensúlyozás, aerobik
– célgimnasztikai-, rávezető-, képességfejlesztő gyakorlatok,
– gurulóátfordulások előre, hátra,
– tarkóállás (nyújtott testtel) feladatokkal,
– mérlegállás, híd, zsugorfej állás (fejállás),
– fellendülés kézállásba segítséggel (önállóan) kézenátfordulás oldalra,
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– összefüggő talajgyakorlat,
– ugrás a szekrényre: függőleges repülés: gurulóátfordulás; „gyertya” ugrás, „huszár” ugrás,
bátorugrás, zsugorkanyarlat, vetődési átugrás
– gyűrűn lendületek előre, hátra, bordásfalon lendületek oldalra,
– kúszás, mászás, egyensúly gyakorlatok gerendán, vízszintes és ferde padon, járások előre,
hátra, oldalra, haladások térdelőtámaszban, hason,
– kötél- és rúdmászás
Aerobic:
– alapjárás, karemelések és lendítések (csak lányoknak) lábemelések- és lendítések
érintőjárás.
Értékelés
A tanulónak a tornagyakorlatokban nyújtott (testtartás, hajlékonyság, erő, bátorság,
ügyesség) teljesítménye, fejlődése alapján.
Testnevelési és sportjátékok
Mozgásban lévő társakkal mozgásból történő labdakezelés.
Előző években tanultak módszeres képességfejlesztést célzó alkalmazása, cselezés,
cselsorok, sportági technikai elemek kapcsolásának variálása, nehezítése.
A tanult sportági technikai-taktikai elemek játék-, versenyszerű helyzetbe állítása.
Sportági alaptaktikák (egyszerű mechanikus szinten).
Az iskola feltételei, a tanár irányultsága és a tanulók érdeklődése függvényében két
sportjáték játékelemeinek: támadás és védekezés megismertetése.
Cél
Kézilabda
Képezzük és fejlesszük tanulóink:
– sokoldalú mozgásismereteit,
– koordinációs képességeit,
– labda és gondolkodási ügyességét!
A mozgásrendszerből adódó feladatokkal a terhelés, munkabíró képesség, az erő, a
gyorsaság és az állóképesség fejlesztése.
Segítse a kreatív gondolkodást, önmegvalósítást.
Kosárlabda
– a kosárlabdázás sokoldalú megalapozása a futó-, ugró- és dobókészség
kialakításával,
– a koordinált együttes tevékenység fejlesztése,
– a csapattárs és az ellenfél teljesítményének, eredményeinek tisztelete,
– a megállás, irányváltoztatás, sarkazás ismerete,
– a védekezés alapjainak elsajátítása,
– a könnyített szabályokkal történő játék.
Labdarúgás
Megjegyzés: A tanulók egyre kevésbé képzetten jönnek az 5. osztályokba, ezért
indokolt (új feladatként, esetleg ismétlésként) a motorikus, az ügyesség fejlesztését
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célzó játékelemek oktatása (taktikai jellegű feladatok megvalósításához
elengedhetetlen).
Technikai tudás gyarapítása terén:
– belsővel való rúgások (a támasztó- és rúgóláb helyzete),
– a labda megállítása,
– labdavezetés belsővel,
– átadás mozgás közben. Taktika:
– a védekező és támadójáték alapmozgásai.
Röplabda
Képezzük
és
fejlesszük
tanulóink
sokoldalú
mozgásismereteit,
mozgáskoordinációját, labdás ügyességét
Tartalom: alapállás, alapütések, zsinórlabda játék – szabályismeret.
Floorball
Képezzük és fejlesszük tanulóink sokoldalú mozgásismereteit, koordinációs
képességét
Tartalom: Alapállás, alapmozgás, ütőfogás, ütőhasználat, alapütések, labdavezetés.
Követelmény
Kézilabda
– tegyen szert fogásbiztonságra a fej- és térdmagasság között, a szemből és oldalról
érkező labdák helyben történő megfogásában és a labdaátadásban,
– tudjon 3-5 m-es távolságra pontos átadásokat végrehajtani,
– labdavételre való helyezkedésben törekedjen a védőtől elszakadni.
Kosárlabda
– rendelkezzen fogás- és dobásbiztonsággal, mozgás közben a társakkal végzett
labdaadogatásban,
– labdaátvételre való helyezkedésben törekedjen a védőtől elszakadni, üres helyre
futni.
Labdarúgás
– szerezzen biztonságot az álló és szemből lassan guruló labda rúgásában,
eltalálásában a labda megállításában, labdavezetésben belsővel,
– védekezésben, a támadó fedezésében,
– támadásban a védőtől való elszakadásban, üres helyre
helyezkedésben.
Röplabda
- rendelkezzen az alapütések pontos végrehajtásával, labdabiztonsággal, könnyített
szabályokkal történő folyamatos játék
Floorball
- Rendelkezzenek a sportágat jellemző mozgáskoordinációval, helyes
ütőhasználattal, ütőfogással, alapütésekkel, könnyített szabályokkal való játék.
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Tartalom
Kézilabda – 10 óra
– alapállás, alapmozgás, indulás, megállás, irányváltoztatás labda nélkül
– a labda fogása,
– különböző magasságból érkező labda elfogása,
– egykezes felső átadás, labda átvétel helyben, majd tovahaladással,
– labdavezetés,
– felugrásos dobás
– kapura lövés,
– kapus játék (kapus kiválasztása),
– a védő mozgása,
– szabályok ismerete.
Kosárlabda – 10 óra
– alapállás, sarkazás, indulás (hosszú és rövidindulás), megállás labda nélkül és
labdával,
– kétkezes labdafogás mellmagasságban,
– kétkezes mellső átadás,
– labdavezetés állásban, járás és futás közben,
– kosárra dobás helyből, fektetett dobás,
– labda nélküli játékos helyezkedése,
– egyéni védekezés,
– szabályok ismerete, játék egyszerűsített szabályokkal.
Labdarúgás – 10 óra
technikai:
– belsővel, belső csüddel való rúgások,
– a labda megállítása,
– labdaátvétel,
– labdavezetés belsővel,
– átadás mozgás közben, kapura lövés belsővel taktikai:
– szabadulás a labdától (lábbal)
– a támadó lefogása,
– üres helyre helyezkedés.
Labdás testnevelési játékok.
Röplabda – 3 óra
alapállás, alapütések, zsinórlabda játék – szabályismeret.
Floorball – 7 óra
alapállás, alapmozgás, ütőfogás, ütőhasználat, alapütések, labdavezetés.
Értékelés
A labda nélküli mozgásokban (taktikai elemek, védő, támadó) valamint a labdával végzett
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feladatoknál: a fogásbiztonság, labdaátvétel, dobásbiztonság, valamint az átadásban mutatott
tanulói szorgalmat, teljesítményt értékeljük, osztályozzuk.
Szabadidős sporttevékenységek
Cél
Elsődleges cél és feladat, hogy a gyerekek a szabad levegőn tartózkodva szokják azt,
váljanak ellenállóbbá az időjárással szemben, növekedjen edzettségi szintjük!
Az időjárás változásainak megfelelően, (a lazább keretek ellenére) aprólékosan szervezzük
meg a foglalkozásokat (sérülés, télen megfázás, fagyás elkerülése érdekében). A szabadban
végzett mozgásokra készítsük fel tanítványainkat (öltözet, felszerelés)!
A szabadban eltöltött képességfejlesztő órákon (játékok, futások, versenyek) biztosítsuk a
fokozatosan növekvő terhelést!
Követelmény
– megfelelő öltözékkel, felszereléssel készüljenek a szabadban végzett mozgásokra.
– ismerjék meg a téli foglalkozások örömét és veszélyeit,
– vállalják a szabadtéri tevékenységet,
– alkalmazkodjanak a növekvő terhelés elviseléséhez,
– a szabadban végzett futás váljék számukra tudatos, örömöt adó tevékenységgé.
Tartalom
– valósuljanak meg az évszakok változásaitól függetlenül a szabadtéri tanórák,
Értékelés
A szabadtéri órákra való felkészülés, az ott eltöltött idő hatékonysága, aktív, intenzív
hozzáállás alapján értékeljük tanítványaink munkavégzését.

7–8. évfolyam
Heti óraszám: 2,5 óra, évi óraszám: 92,5 óra
Belépő tevékenységformák
Az előző évfolyamokon tanult rendgyakorlatok pontos és gyors végrehajtása, az utasítások
fegyelmezett követése. Versenyek, mérkőzések szervezői és rendezői feladatainak ellátása.
A sokoldalú előkészítésre és a prevencióra alkalmas gyakorlatok (részben) önálló végzése,
az ismétlésszám és az intenzitás növelésével azok hatásfokának emelése, az alapvető fizikai
képességek önmagukhoz mért optimális fejlesztése.
Az atlétikai mozgások helyes technikai végrehajtása, görcsös erőlködés nélkül vágtafutás,
valamint kitartó futás 10-12 percig, a futás távját fokozatosan növelve. Energikus elugrás,
térnyerő légmunka az ugrásoknál. A hajításnál és a lökésnél a lendületszerzés és a kidobás
harmonikus összekapcsolása. Tornában a talajon, illetve a függőszeren, biztonságos talajra
érkezéssel végrehajtott támaszugrások végzése. Lányoknál a sportgimnasztikai
gyakorlatoknak a ritmushoz igazodó végzése.
Labdajátékokban a legáltalánosabb támadási és védekezési megoldások ismeretének
birtokában a választott játék(ok) aktív és élményszerű játszása.
Óraterv és a tananyag tartalma:
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16 óra
18,5 óra
12 óra
40 óra
6 óra

Rendgyakorlatok, gimnasztika előkészítő, prevenció
Az 1– 6. évfolyamokon alaki kiképzésként tanultak tanórai alkalmazása.
Gimnasztika kéziszerek felhasználásával, zenére bemutatott összefüggő gimnasztikai sorok
kialakítása.
Általános testtartás javítási (gerinc-csípő mozgékonyságot növelő, talpboltozatot erősítő)
valamint légző gyakorlatok, törzserősítés változatos módon, törzserősítések minden formája.
A mozgásműveltséget fejlesztő képzés elméleti hátterének folyamatos átadása, történetiséget
és globális felhasználhatóságot érzékeltető módon.
Cél
A rendgyakorlatok alaki formaságaiban előtérbe kerülnek a menet közben történő
alakzatváltozások, fejlődések, szakadozások. Ezen alakváltozásoknak a megtanítása fontos
mind zárt, mind a nyitott oszlopok sorainak többszörösére növelésével az órát előkészítő
gimnasztikai anyaghoz, illetve a sportnapon, sportünnepélyek alakzatainak kialakításához.
További célunk:
– Fejlesszük a tanulókat a sportöltözet, sportfelszerelés használatában, a személyi higiénia
szükségességének tudatosításában, betartásában!
– Gyakorlatsorok, gyakorlatfüzérek összeállítása tanári segédlettel (zenére is).
Követelmény
A tanulók:
– Igényeljék a külső rendet, tudatosuljon ennek hasznossága és a rend szépsége!
- Értsék meg az alaki formaságok fontosságát, az együttes mozgásban rejlő harmóniát,
rendet!
Gimnasztika terén:
Következetesen követeljük meg tanulóinktól
– a pontos kiinduló és befejező helyzeteket,
– a mozgások kiterjedésének csorbítatlan megvalósítását,
– a törekvést az esztétikus, pontos végrehajtásra a gimnasztikai gyakorlatok végzésénél!
– a dinamikai elképzelések visszaadását,
– a mozgásütemnek a zenei ütemhez kapcsolását.
Tartalom
A rendgyakorlatok, gimnasztika 5– 6. osztályos anyaga, továbbá:
– a fejlődés, szakadozások a nyitott oszlopok sorainak többszörösére növelésével,
– menetsebesség és lépéshossz változtatása,
– a menet irányának megváltoztatása egyes oszlopban járás közben, egyszerű
ellenvonulások, fejlődések, szakadozások ellenvonulásban.
Gimnasztika:
– 2-4-8 ütemű szabadgyakorlatok és szabadgyakorlati alapformájú társas, kéziszeres- és
egyszerű szabadgyakorlatok.
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Tartásjavító, a gerincoszlop, izomegyensúlyának és a medence középállásának
automatizálását biztosit gyakorlatok, valamint az egyéb ortopédiai elváltozások megelőző
ellensúlyozó gyakorlatok.
Értékelés
A tanuló mozgáskultúrájában, higiéniai szokásainak változásában, fegyelmezett, kitartó
munkavégzésében történt pozitív vagy negatív változás alapján.
Atlétika jellegű feladatmegoldások
Dobások, hajítások, vetések, lökések, szökdelések sportágnak és életkornak megfelelő
eszközzel, kis súllyal, nehezékkel.
Aerobic jellegű futások a sebesség növelésével.
Rövidtávú vágtafutások, gyorsfutások versenyszerűen.
Cél
5. osztály szerint, továbbá:
Célgimnasztikai, valamint rávezető gyakorlatokkal, feladathelyzetekkel készítsük elő az
atlétikai mozgások oktatását.
– futás egyéni ütemre a táv növelésével,
– akadályfutás 3-4 akadállyal, 100-110 cm-es sáv átugrásával,
– térdelőrajtnál: indulás fokozatosan növekvő, és gyorsuló lépésekkel,
– váltófutásnál a váltóhatárt kisegítő vonal alkalmazásával,
– szökdelések, ugrások változatosan összeállított szereken,
– a guggoló távolugró-technika csiszolása,
– a dobásnál hátulról történő indítások tudatosítása.
Követelmény
– Fokozzák teljesítményüket a kitartó, iram, fokozó és akadályfutásban!
– Mutassanak saját teljesítményükhöz képest fejlődést a gyorsfutásban, 30- 60-100 m-en!
– Rendelkezzenek a nekifutás sebessége, a kitámasztás és a lendítés közötti összefüggésre
vonatkozó tapasztalatokkal az ugrásokban!
– Ismerjék meg a számukra optimális nekifutási sebességet a magas- és távolugrásban!
– Legyen kifejezetten gyorsuló a kidobás mozdulata súlylökésben és kislabda
hajításban!
Futások, ugrások, szökdelések, dobások
Futásokat, ugrásokat, dobásokat speciálisan előkészítő és célgyakorlatok. Állórajt, indulás
elöl és hátul lévő lábbal. Térdelőrajt helyes technikai végrehajtás, vezényszavak ismerete.
Gyorsfutások 60, 100 m-en. Vágtafutások. Iramfutás 1000 m-es. Tartós futás iramnehezítéssel.
Kitartó futás 10-12 percig. Futás akadályok felett. Váltófutás két- és egykezes váltással.
Távolugrás guggoló technikával. Magasugráslépő, vagy (ugródomb esetén flop) (guruló
technika) átlépő technikával. Kislabda hajítás távolságra, célra. Súlylökés helyből (3 kg).
Lökések tömött labdával helyből egy- és két kézzel. Játékok: Egyéni-páros, csapat-, sor-, és
váltóversenyek futó, ugró és dobó feladatokkal.
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Értékelés
Az atlétikai számokban (az egyéni stílus kialakítása, s ebben) eredményességre törekvés,
valamint a kitartó munkavégzésben nyújtott teljesítmény alapján.
Torna jellegű feladatmegoldások
Húzóerő, gyorserő, erő-állóképesség fejlesztése kisebb súlyokkal.
Mászás, függeszkedési kísérletek (lányok), függeszkedés (fiúk).

Cél
A torna mozgásanyagának hatékony, intenzív feldolgozásához vegyük figyelembe:
– azonos szerigényű anyagok oktatásának, a különböző osztályokban azonos időszakra
ütemezését,
– a foglalkoztatási formák helyes megválasztását (együttes osztály stb.)
– a fokozott tanulói segítségadás bevonását,
– a minél jobb bemutatás érdekében a tanulók aktív részvételével minél több versenyszerű
helyzet kialakítását,
– a haladás ütemének fokozása érdekében a feladatoknak a tanulók képességeihez történő
igazítását!
Követelmény
A támasz- és függőszereken tanult gyakorlatelemek. Jellegzetes kulcsmozzanatait hajtsák
végre helyesen, készség szinten:
– talajon az alapelemeket,
– támaszugrásoknál az alapugrást, ellökést,
– gyűrűn az alaplendületeket,
– gerendán a hely- és helyzetváltoztatásokat.
Tudjanak bemutatni összekötő elemeket is tartalmazó 2-3 (3-4) elemből álló önálló
talajgyakorlatot.
Legyen jellemző mozgásukra a határozottság, könnyedség.
Biztonsággal tudjanak mászni (függeszkedni).
Tartalom
Támaszhelyzetek, támaszugrások, függéshelyzetek, gerenda
A feldolgozandó témát előkészítő:
– célgimnasztikai, rávezető, képességfejlesztő gyakorlatok,
– repülő gurulóátfordulás nekifutással,
– fejállás különböző kiinduló helyzetekből,
– kézenátfordulás oldalt,
– csúsztatás, vetődés,
– fellendülés kézállásba (kísérletek)
– mérlegállás, híd, spárga, tarkóbillenés, fejbillenés (kísérlet)
– összefüggő talajgyakorlat,
– terpeszátugrás ugrószekrényen (3-4 rész) hosszában, bakugrás,
– guggoló átugrás ugrószekrényen (3-4 rész) széltében (segítséggel)
– gerendán futólépés, érintőjárás, hármas lépés, karkörzések,
– gyűrűn: alaplendület, zsugorlefüggés, nyújtott lefüggés, lebegőfüggés, lefüggés, hátsó
függés, homorított leugrás hátra lendületből.
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Értékelés
A sportgimnasztikában tanult elemek. Homorított leugrás. Gurulásokkal és gördülésekkel
kapcsolatos testnevelési játékok (kígyóvedlés, „hármas fonás”, „ördögszekér”)
A követelmények között felsorolt tevékenységekben, továbbá a teljesítménypróbákban
nyújtott eredményesség alapján a tanulók fejlődését értékeljük.
Testnevelési és sportjátékok
Minden sportág (a helyi lehetőségektől függően) a hozzátartozó technikai és taktikai
repertoárral, versenyszabályoknak megfelelő keretek kialakításával történő gyakorlása.
Cél
Kézilabda
A kézilabdajáték célja lényegét tekintve megegyezik az 5–6. osztályban
megfogalmazottakkal, de magasabb szinten realizálódik. A gyermek fejlődési sajátosságaiból
fakadóan előtérbe kerül:
– az értelmi képességek,
– a felelősség, csapatszellem,
– az ésszerűségen alapuló helyzetfelismerés képessége,
– a sportszerűség betartása,
– az önfegyelem sajátosságainak formálása.
Kosárlabda
Az 5–6. osztályban kitűzött célok itt is követendők magasabb szintű megfogalmazással. A
kosárlabdázás továbbra is képezze és fejlessze a tanulóink:
– sokoldalú mozgásismeretét,
– koordinatív és kombinatív képességeit,
– labdás ügyességét és kreatív gondolkodását,
– csapatjátékból adódóan a társsal, a csapattal szembeni pozitív elvárások érvényre
jutását.
Labdarúgás
Lényegi eltérés nincs, de az elvárások magasabb szinten kell, hogy realizálódjanak, mint az
5–6. osztályban.
Célunk:
– a technikai tudás fejlesztése a labda le- és átvételében, a csüddel történő rúgásban, a
fejelésben, alapszerelésben, labdavezetésben,
– taktikai megoldásoknál: összjáték a támadásokban, védőjátékosok mozgása,
helyezkedése, szerelése,
– kapusképzés,
– szabályok ismerete.
Röplabda
képezzük és fejlesszük tanulóink
- sokoldalú mozgásismereteit
- mozgáskoordinációját
- labda- és gondolkodási ügyességét
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- koordinált együttes tevékenységét
Floorball
képezzük, fejlesszük tanulóink sokoldalú mozgásismereteit, koordinációs képességét, helyes
bothasználat kialakítása
Követelmény
Kézilabda
készség szinten:
– végezze a rövid és változó irányú adogatást élénk ritmusban,
– a védők helyezkedésének megzavarása,
– sajátítsa el a mozgásból végrehajtott kapura lövést!
Tudjanak a védekezés során a kapu előtérvonal előtt szétszórtan, de egymáshoz igazodva
helyezkedni úgy, hogy a támadó betörését megakadályozzák.
Az egyén szereplésének mérése:
– egyéni védekezés,
– támadásból a védekezésbe való gyors visszarendeződés,
– résekre helyezkedés,
– gyors átadás, bejátszás,
– esések, bevetődések,
– kapura lövés, kapus játéka,
– szabályismeret.
Kosárlabda
– a tanulók támadásban állandó mozgással szakadjanak el védőiktől a labdaátvételre, a
kosárra dobáshoz,
– kellő időben adja át a játékos a labdát a legkedvezőbb helyzetben lévő társnak,
– tudjon futás közben labdát kezelni, egy leütés után fektetett dobást végrehajtani,
sarkazni,
– tudjon egy lépés után megállni két ütemben, páros lábról felugrani a lehető
legmagasabbra, az ugrás „holtpontján” taposni, labdával célba dobni.
Védekezésben tudja a labdát birtokló ellenfélhez legközelebb álló védő a támadó játékost
kizárni. A tanuló szereplésének a mérése:
1. Megállás futásból, labda nélkül.
2. Irányváltoztatás, cselezés labda nélkül.
3. Az egyéni védekezés lábmunkája.
4. Megállás két leütéssel, megállás labdavezetéssel.
5. Kétkezes mellső átadás futás közben.
6. Támadás kettő egy ellen.
Labdarúgás
– fejlődjön technikai tudásuk a labda birtoklásában: átvétel, labdatovábbítás,
labdavezetés,
– tudják a tanulók az elmozduló társnak a labdát pontosan továbbítani,
– labdaátvételre helyezkedjenek üres helyre,
– védekezésben a védő azonnal fedezze le a támadót, zavarja a labdatovábbításban, a kapura
lövésben.
A tanuló teljesítményének mérése:
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1. Álló és mozgó labda rúgása belsővel.
2. Labdavezetés belsővel.
3. Labdaátvétel lábbal.
4. Kapura lövés 9 m-ről kézilabda kapura.
Röplabda
Rendelkezzen az alapütések pontos végrehajtásához szükséges ismeretekkel
labdafogadáshoz, ütésekhez való pontos helyezkedés végrehajtásával
könnyített szabályokkal való folyamatosa játékkal
Floorball
Rendelkezzen a sportágat jellemző mozgáskoordinációval, helyes ütőhasználattal: ütőfogás,
alapütések, támadó – védekező technika – taktika alapismeretével, kapus technikával.
Tartalom
Speciálisan előkészítő, a labdás ügyességet fejlesztő feladatok és testnevelési játékok.
Kézilabda – 8 óra
– egyéni védekezés,
– a gólveszélyes terület védelme,
– a kapura törő játékos sáncolása,
– támadásból védekezésbe való gyors visszarendeződés,
– résekre helyezkedés,
– labda átvétele helyből indulva, mozgásból,
– kapura lövés, gyors átadások, bejátszások,
– esések, bevetődések,
– védekezés egy zavaró játékossal (5+1),
– támadás felállt védelem (5+1) ellen.
Kosárlabda - 8 óra
– átadás futás közben párokban,
– labdavezetés irányváltoztatással,
– fektetett dobás labdavezetéssel,
– összetett technikai feladatok: sarkazás – megindulás – labdavezetés – megállás sarkazás:
előredobott labdával megállás, sarkazás, egy leütés után fektetett dobás,
– büntetődobás,
– egyéni védekezés lábmunka,
– bejátszás befutó játékosnak,
– szerelés, emberfogásos védekezés a labdát birtokló játékos helyzetének
megfelelően,
– ötletjáték könnyített szabályokkal.
Labdarúgás – 8 óra
– álló és mozgó labda rúgása belső csüddel, álló és mozgó célba,
– labdaátvétel talppal,
– levegőből érkező labda átvétele belsővel,
– fejelés állva, mozgás közben,
– alapszerelés,
– labdavezetés, elhúzó csel,
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– kapus: magas lábak fogása; kirúgás; kidobás,
– játék: kétudvaros futball, cicajáték, kispályás játék.
Röplabda - 8 óra
Támadás és védekezés alapvető megoldásai.
Floorball – 8 óra
– alapállás
– alapmozgás
– ütőfogás
– ütőhasználat
– alapütések
– szabályismeret
– labdavezetés
– labda adogatás
– kapura lövés, kapustechnika
– védő, támadó mozgása
Értékelés
A tanulót az egyes labdajátékok labda nélküli és labdás feladatokban mutatott
alapmozgásokban, technikában, valamint a játékban a taktikai megoldásokban nyújtott
teljesítmény alapján értékeljük, osztályozzuk (a tanév során mutatott fejlődése legyen az
irányadó)!
2. Botgyakorlatok.
3. Esések, zuhanások.
4. Gurulások, csípődobás.
5. Leszorítások.
6. Szabadulás a fogságból, lefogásból. Küzdő játékok: „Ne lépj ki a körből”, „Vedd el a
botot”, „Bottal körben”. A birkózás egyszerűbb elemei (grundbirkózás).
Értékelés
Értékeljük a küzdősportban
magatartásbeli megnyilvánulásait.

elsajátított

alaptechnikák

végrehajtását,

tanítványaink

Szabadidős sporttevékenységek
Cél
Az iskolai környezet és az időjárást figyelembe véve a tanórákat lehetőleg a szabad téren
valósítsuk meg. A változó hőmérséklethez igazodva fokozzuk tanítványaink tűrőképességét,
edzettségét, fizikai teljesítményüket. A szabadidősportágakat nagyobb arányban ismertessük
meg tanulóinkkal, mert ha megszeretik valamelyiket, valószínű meghatározóvá válik a
szabadidejük eltöltésében. Biztosítsunk széles kínálatot, hogy mindenki találjon számára
megfelelő sportágat. A foglalkozásokat a lazább keretek ellenére aprólékosan szervezzük
(tervezzük), gondosan határozzuk meg a játékszabályokat, ezzel is biztosítva a sérülések
elkerülését.
Követelmény
A szabadban végzett testedzés (az évszaktól függetlenül) váljék számára megszokott
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tevékenységgé. Ismerje a szabadtéri testedzés (testnevelési óra) legfontosabb egészségi és
balesetvédelmi rendszabályit. Rendszeresen végezzen szabadtéri sporttevékenységet. Egy
szabadtéri sportágban nyújtson elfogadható (jó) teljesítményt.
Tartalom
– téli sportok: szánkózás, síelés
– asztalitenisz, tollaslabda (tenisz a testnevelési órán a legalapvetőbb technikai elemek,
elsősorban a sportág megismertetése lehetséges, főleg az órán kívüli keretekben végezhető).
– futással, dobással, ütéssel kombinált népi játékok
Értékelés
Tanórán kívüli egyéb „sportos” tevékenység (rekreáció). Tanórán kívüli iskolai testnevelés
(iskolai sportkör). Munkamorál, munkafegyelem.

5 – 6. évfolyamon heti 1 óra, évi 37 óra
Az egészséges testi fejlődés segítése.
A tanulók tudatosan vegyenek részt testük fejlesztésében. Alkati adottságaiknak
megfelelően károsodástól mentesen következzenek be a prepubertás és pubertás kori
fejlődés változásai. Ezért
 rendszeresen végzett mozgástevékenység, hogy megfelelően fejlődjön keringési,
légzési és mozgató rendszerük.
 testtartási rendellenességek kialakulásának megelőzéseként a gerincoszlopot
károsító helyzeteket, mozgások kerülése.
 mozgástevékenységnek és a sportolásnak az egészséges életmódban betöltött
szerepének ismerete és alkalmazása
A mozgáskultúra fejlesztése
Teljesítményképes tudás szintjén birtokolják az atlétikában tanult technikákat. Ezért:
 sajátítsanak el egyszerűbb torna jellegű elemkapcsolatok elsajátítása.
 motorikus képességek fejlesztéseként labdás ügyességi játékok.
 Erő-, gyorsasági erő-, állóképesség fejlesztő gyakorlatok
 izomérzékelés, ritmuskészség, reakció-, térbeli tájékozódási képesség fejlesztése
 egyensúlygyakorlatok, hogy labilis egyensúlyi helyzetben is biztonságosan uralják
testüket.
A mozgásigény fenntartása
Igényeljék a testnevelési és sportfoglalkozásokat. Jellemezze a tanulókat motorikus
cselekvési biztonság, életvitelüket a rendszeres fizikai aktivitás.
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