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1 Természettudomány 

 

A műveltségterület középpontjában a természet és az azt megismerő ember áll. A termé-

szettudományos műveltség kialakításának alapja a természettel való közvetlen, megértő és szere-

tetteljes kapcsolat. A tanulók a tantárgy elsajátítása során megismerkednek a természeti és techni-

kai környezettel.  

 

A kerettanterv figyelembe veszi az enyhe értelmi fogyatékos tanulók megismerési sajátos-

ságait, ezért az olyan tanulási helyzetek kialakítására helyezi a hangsúlyt, amelyben az aktív tevé-

kenység, a közvetlen tapasztalatszerzés, a cselekvések sokasága, a konkrét gyakorlati vonatkozá-

sok értelmezése szerepel. A tanulási folyamatban az érzékelésre, az észlelésre, a személyes élmé-

nyekre, felfedezésekre építve jut el a tanuló a bonyolultabb gondolkodási műveletig, az elemi 

problémamegoldásig. A műveltségi anyag elsajátításában központi helyet kap a sokféle tanulási 

környezet, így a gyűjtőmunka a természetben, terepséta, terepgyakorlatok, kirándulások. A kör-

nyezet, a természet, az emberi kapcsolatok megismerése nyomán fejlődik és alakul ki a tanulók 

tudatos természetszerető- és védő magatartása, kapcsolatteremtő képessége. A tanterv elsajátítása 

során már az első évfolyamtól kezdve tudatosan formálja környezetvédő attitűdjüket, környezet-

kímélő magatartásukat, és ez a magatartás a későbbi életvitelüket meghatározó erkölcsi alapelvvé 

válik.  

 

A természettudományi műveltség az egyén és a társadalom számára meghatározó jelentő-

ségű. Az egészség tudatos megőrzése, a természeti és a technikai, az épített környezet felelős, 

fenntartható átalakítása, természettudományos kutatások és azok eredményeinek alkalmazása nél-

kül elképzelhetetlen.  

 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknak az ismeretelsajátítási folyamat során olyan tudás-

rendszerek alapjait kell kiépíteniük, amely alkalmas a mindennapi tevékenységben való felhasz-

nálásra. A tanulók ismeretelsajátításában a természeti környezeti világ elemi megismerésének le-

hetősége tűzhető ki célul. A folyamat során kiemelt figyelmet kell fordítani a kapcsolatrendszerek 

feltárására, az élő és élettelen természet szoros kölcsönhatásaira, az ember és természet összetar-

tozására, egymásrautaltságára, az ember természetben betöltött helyének és szerepének felismeré-

sére.  

 

A tanterv olyan jelenségekkel is foglalkozik, amelyek befolyásolják az egyén és a közösség 

életét, és hatással vannak a jövő alakulására. Ezek az egészségmegőrzéssel, természeti forrásokkal 

összefüggő problémák. Ezeknek feltárása, megértése hangsúlyos az enyhe értelmi fogyatékos ta-

nulóknál is.  

 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében kiemelt cél az életkoruknak és fejlettségük-

nek megfelelő korszerű tudások elsajátítása, a fogalmak folyamatos érlelése, pontosítása. Az ön-

álló ismeretszerzés képességének fejlesztése aktív tevékenységek során, folyamatos gyűjtőmun-

kával, pozitív megerősítéssel és következetes segítségadással történik.  

 

A tanulói aktivitás és tevékenységközpontúság érdekében szükséges a vizsgáló munkaesz-

közök, kísérleti eszközök, egyéni igényekhez igazított taneszközök alkalmazására.  
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A tanterv célja a tájhoz, a hazához, a közösséghez tartozás örömének, felelősségének és 

érzelmi biztonságának kialakítása közben a térbeli és időbeli tájékozódó képesség fejlesztése. A 

kognitív képesség, a megismerő képesség fejlesztése, a megismerési módszerek elsajátítása, ta-

pasztalatok szerzése közben, értelmezéssel, pontosítással kísérve történik. A kommunikációs ké-

pesség fejlesztésében a szókincsbővítés, a fogalmak értelmezése, a beszédprodukció kerül a kö-

zéppontba. Az érdeklődés, a nyitottság, a kíváncsiság felkeltésének és tartósságának fokozásával 

megvalósítható a cselekvési képesség gazdagítása, az önkifejezési formák erősítése, a szociális 

képességek fejlesztése, együttműködés a feladatokban, kapcsolatteremtés és együttműködési szo-

kások kialakítása, a társak segítése.  

 

A Természettudomány és földrajz műveltségterület fejlesztési feladatai a Nat-ban tudáste-

rületekre tagolódnak. A kialakított szerkezet egyrészt diszciplináris szerveződésű, másrészt támo-

gatja az integrált szemléletet, valamint hangsúlyozza a kiemelt fejlesztési célokat. Segíti a részletes 

fejlesztési feladatok integrált szemléletű és célszerű megfogalmazását. Segíti a képességek, a gon-

dolkodás fejlesztését, elemi szinten a természetismeret, a speciális technikai, gazdasági, társa-

dalmi, etikai alkalmazások közötti kapcsolatok, összefüggések feltárását.  

 

A fejlesztendő készségek, képességek az elemi természettudományos műveltség megszer-

zését és gyakorlatban való alkalmazását teszik lehetővé. A tanulási tevékenységek közül kiemelt 

jelentőségű a megfigyelés, a közvetlen tapasztalatszerzés, vizsgálódás, aktív részvétel a kísérle-

tekben és a kísérleti eszközök használata, a balesetmentes kísérletezés szabályainak elsajátítása.  

 

Az egyszerű, elemi földrajzi ismeretek átadása az általános és a speciális képességek fej-

lesztésére, a specifikumokra figyelve történik, egyben habilitációs, rehabilitációs célokat, felada-

tokat is hordoz. Ezek közül a legfontosabbak: a gondolkodási funkciók fejlesztése, a rövid és a 

hosszú távú figyelem és emlékezet fejlesztése, biztos tájékozódás megteremtése a közvetlen tér-

ben, a síkban, a jelek, a szimbólumok világában. 

 

Az egyes tudományterületek oktatása az integrált természettudomány tantárgy keretében, 

az 5-6. évfolyamon általánosabb formában, a 7-8. évfolyamon az egyes tudományterületek mar-

kánsabb elhatárolásával valósul meg.  

 

Hitünkből fakadó megfontolások  

 

„Legyünk „őrzői” a teremtett világnak, Isten természetbe írt tervének, legyünk egymás és környe-

zetünk őrzői; ne hagyjuk, hogy a pusztítás és a halál jelei kísérjék utunkat a világon. Ahhoz, hogy 

másokra vigyázhassunk, saját magunkat is gondoznunk kell! Ne feledjük, hogy a gyűlölet, az irigy-

ség, a gőg bepiszkítják az életet! Őrizni tehát annyit jelent, mint őrködni érzelmeinken, szívünkön, 

mert onnan indulnak ki a jó és a rossz szándékok: azok, amelyek építenek és azok, amelyek pusz-

títanak! Ne féljünk a jóságtól, még a gyengédségtől sem!” 

Ferenc pápa 

 

A kereszténység középpontjában az Isten által teremtett természet és a benne élő Isten kép-

mására teremtett ember áll. Ez különös felelősséget ró az emberre saját magával, másik emberrel 

és a teremtett világgal szemben. A katolikus iskolában a természetismeret oktatását is áthatja ez a 

szemlélet. Ez különböző formákban jelenik meg az oktatás során.  

– A teremtett világ csodálata, és a Teremtő felismerése műveiben.   

– Az ember felelőssége a világgal szemben – az egyszerűség, szerénység, lemondás, önzet-

lenség sokat segít a környezeti gondok enyhítésében.  
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– Felelősség saját magunkkal szemben – egészségvédelem, szenvedélybetegségek.  

– Felelősség a másik nemmel és utódainkkal szemben – keresztény szexuális erkölcs. 

Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát gondolatai böjti időszakra a természet védelmére irá-

nyulva.  

 

– „ Takarékoskodj az energiával! 

– Tudatosan vásárolj! 

– Tölts több időt a természetben! 

– Táplálkozz egészségesen! 

– Tekints magadra teremtményként, aki Isten vendége a földön!” 

 

Ezek a területek általában csak implicite jelennek meg az órai munkában, de A természet 

és társadalom kölcsönhatásai, valamint Az ember szervezete és egészsége témaköröknél az egyes 

kérdések egyértelmű erkölcsi bemutatást és állásfoglalást követelnek. Ezen anyagrészeknél jól 

együtt lehet dolgozni a hitoktatókkal is. 

 

A tantárgy heti és évi óraszámai évfolyamonként: 

Osztály: 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám: 2 3 - - 

Évi óraszám: 68 102 - - 

 

 

5–6. évfolyam 

 

A tantárgy tanítása során a következő nevelési célokat valósítjuk meg: szabályokhoz való 

rugalmas alkalmazkodás képességének fejlesztése, a feladattudat erősítése. A megismert törté-

nelmi, kulturális és természeti értékeink alapján a nemzeti összetartozás érzésének erősítése. 

Éntudat és énkép fejlesztése. Pozitív erkölcsi tapasztalatok erősítése. Az egészséges életmódra 

való tudatos törekvés technikáinak elsajátítása. A mozgás és az egészséges életmód kapcsolatának 

felismerése. A szociális érzékenység fejlesztése, az együttérző, segítő magatartás erősítése. A kör-

nyezetkímélő, takarékos magatartás, a természet és az épített környezet iránti szeretet és a megóvás 

igénye, törekvés az önálló tanulásra, együttműködő, kooperatív, interaktív technikák alkalmazá-

sára.  

 

Kiemelt fejlesztési cél és feladat az életkorral és a sajátos nevelési igényekkel összhangban 

lévő, az egyén sajátosságaira és lehetőségeire építő megismerési módszerek megtanítása. A peda-

gógus feladata erős figyelmet fordítani arra, hogy a tanulók a periodikus változásokat, összefüg-

géseket megértsék, a kapcsolatokat felismerjék a növény- és állatvilág vonatkozásában, valamint 

az élettelen természet kapcsolatában. A tanulók számára fontos, hogy közvetlen tapasztalatokat 

gyűjtsenek, ezért kell lehetővé tenni a vizsgáló és kísérletező eszközök rendszeres használatát.  
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A tanulók képessé válnak a tantárgy sajátos földrajzi ismerethordozók – térkép, földgömb, 

ábrák – használatára, valamint az IKT-eszközök tanári segítséggel történő célszerű alkalmazására. 

Fejlődik kommunikációs képességük, a tananyag feldolgozása során bővül szókincsük, fejlődik 

szövegértésük és a feladatmegoldásokhoz kapcsolódóan értékelési helyzetekben önértékelésük, 

önismeretük. A matematikai kompetencia birtokában képesek számadatok összevetésére, grafiko-

nok, diagramok leolvasására, elemzésére. 

 

 

Az 5–6. évfolyamon a természettudomány tantárgy alapóraszáma: 170 óra. 

 

5. évfolyam 

Éves óraszám: 68 

Heti óraszám: 2 

 

 

Témakörök az 5. évfolyamon  

Témakör neve Óraszám 

1. Anyag, energia, információ 9 

2. Rendszerek 18 

3. Állandóság, változás 9 

4. Környezet, fenntarthatóság 18 

5. Felépítés és működés kapcsolata 12 

6. Összefoglalás és rendszerezés 2 

Összes óraszám: 68 
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Témakör 1. Anyag, energia, információ 
Óraszám: 

9 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Természettudományosan megalapozott, tanulók által megfigyelhető ta-

pasztalatok bővítése, alkalmazása, az érdeklődés, a kíváncsiság, a mo-

tiváció erősítése az élettelen természet anyagai és jelenségei iránt. 

Kommunikációs képesség, kauzális gondolkodás fejlesztése. A szociá-

lis képesség fejlesztése csoportmunka során. Aktív részvétel biztosítása 

a kísérletekben. Önálló megismerés, tapasztalatok rögzítése szóban, 

írásban, rajzban. Egyszerű információk feldolgozási képességének fej-

lesztése, szociális érzékenység, felelősségtudat fejlesztése, ok-okozati 

összefüggések felismerése.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

Anyag 

Anyagfajták a mindennapi környezetben (fé-

mek, fák, bőr, szövet, üveg, műanyag, kerá-

mia, papír). 

Tulajdonságaik. 

Tulajdonságok vizsgálata. 

Megfigyelések előre megadott szempontok 

szerint, csoportosítások. 

Egyszerű kísérletek végzése különböző köz-

napi anyagokkal (alakítható, rugalmas, hajlít-

ható, törékeny, morzsolható, faragható, ol-

vasztható, szilárd, képlékeny, folyékony, lég-

szerű). 

Halmazállapotok. 
A környezet legismertebb anyagai halmazál-

lapotának felismerése (víz, levegő, zsír, olaj).  

Tömegmegmaradás. Egyszerű fizikai változások létrehozása. 

Mérések, vizsgálatok (törés, darálás, hajtoga-

tás). 

Oldatok, keverékek. Ételek (saláták) készítése. 

Italok (szörpök, teák) készítése. 

Alkotórészeik mérése előtte és utána. 

Jelenségek értelmezése segítséggel a tömeg-

megmaradás szempontjából. 

Víz a természetben. 
Példák gyűjtése személyes tapasztalatok alap-

ján (eső, folyó, tó). 

Kölcsönhatások, erők 

Egyszerű kölcsönhatások a mindennapi kör-

nyezetben (mechanikai, melegítés, hűtés, 

mágneses vonzás, taszítás, halmazállapot-

változások, térfogatváltozás (hőterjedés, 

hőtágulás, hőáramlás, hősugárzás), statikus, 

elektromasszázs, hang- és fényforrások). 

A vizsgálódáshoz, méréshez szükséges eszkö-

zök használatának gyakorlása. Ok-okozati 

összefüggések felismerése. 

Jelenségek, változások felismerése, elemzése 

irányítással.  

A mágneses jelenség megfigyelése játékos kí-

sérletekkel.  

Energia 

Energiaforrások a háztartásban. 

Energia, energiafajták. 

Az elektromos energia felhasználása, sze-

repe a mindennapi életben (fűtés, főzés, hű-

tés…). 

A tapasztalatok összehasonlítása a minden-

napi élet történéseivel. Egyszerű kísérletek 

végzése a hang, fény, anyag kapcsolatára. 

Az energia elemi szintű értelmezése.  

Energiahordozók megfigyelése (fűtőanyagok, 

üzemanyagok, tápanyagok). 
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Megújuló és nem megújuló energiaforrások.  Ábrák, képek megfigyelése, elemzése adott 

szempontok szerint folyamatos segítséggel. 

Összefüggések felfedezése.  

Az emberi szervezet energiaszükséglete, fel-

használása (normál testsúly, mértékletesség, 

változatosság). 

Élelmiszerek tájékoztatójának megfigyelése. 

Táplálkozás, életvitel, testsúly összefüggései-

nek felfedezése.  

Információ 

Jelek, jelzések (közlekedési jelzőtáblák, pik-

togramok, katasztrófavédelmi jelzésrend-

szer). 

Irányított megfigyelések a mindennapi életün-

ket segítő, tájékoztató jelrendszerekről (élel-

miszerek, háztartási vegyszerek, közlekedési 

jelző- és tiltó táblák, életvédő, katasztrófa-

megelőző, menekülést segítő jelzések, inter-

net piktogramok). 

A természet jelzései. 

Növények jelzései, állatok kommunikációja.  

Példák gyűjtése személyes tapasztalatok alap-

ján (pl. hervadó növény, kiszáradt fa, kutya, 

macska hangjelzései). 

Fogalmak 
Anyagi tulajdonság, megmunkálhatóság, kölcsönhatás, mértékegység, 

energiafajta, energiaforrás, információs jel, jelrendszer.  

 

 

Témakör 2. Rendszerek 
Óraszám: 

18 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

A megismerés módszereinek alkalmazása fokozott önállósággal és tar-

tóssággal. A térbeli, időbeli tájékozódási képességek fejlesztése. Tér-

képhasználati ismeretek bővítése. Nemzeti tudat erősítése. A kommu-

nikációs, együttműködési képességek fejlesztése. Az analizáló és szin-

tetizáló gondolkodás, kauzális képesség fejlesztése. A rendszerező ké-

pesség fejlesztése. Ökológiai szemlélet alapozása, célirányos megfigye-

lésekre épülő tartós észlelés, rész-egész viszonyainak elemzése, össze-

függések, kapcsolatrendszerek felfedezése.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

Tér és idő 

Tájékozódás a lakóhelyen és környékén, 

hely, irány, távolságok meghatározása. 

Térkép és földgömb. 

Világtájak a valóságban és a térképen. A tér-

kép tájolása. Iránytű. 

Alaprajz, térképvázlat, síktérkép, domború 

térkép. 

Hazánk térképe. 

Domborzati viszonyokat jelölő színek, je-

lek. 

Vizek ábrázolása a térképen. 

Ciklusok a természetben (napszakok, évsza-

kok, az élővilág változásai ennek megfele-

lően). 

Tájékozódási gyakorlatok a lakóhelyen és 

környékén, az épített és természetes környe-

zetben. 

Az iránytű használatának gyakorlása.  

Felszíni formák és világtájak ráismerési szin-

ten. 

Alaprajzok, egyszerű térképvázlatok rajzo-

lása. 

A látott, tapasztalt valóság ábrázolása homok-

asztalon, terepasztalon.  

Vizsgálódáshoz, méréshez szükséges eszkö-

zök (óra, hőmérő) használatának gyakorlása.  

Az időjárás elemeinek figyelemmel kísérése 

napszaknak és az adott évszaknak megfele-

lően. 
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Az időmérés lehetőségei, eszközei (óra, 

perc, másodperc). 

Időjárás. 

Mozgás és idő összefüggése. 

Időjárás-jelentések értelmezése. Időjárási 

naptár készítése. Hőmérsékletmérések. Napi 

és évi változások figyelemmel kísérése, rögzí-

tése.  

A napszakok és a Nap állásának megfigyelése, 

összekapcsolása. (A Hold változásainak meg-

figyelése.) 

Rendszer, a rendszer és környezete 

Természeti és mesterséges technikai és épí-

tett rendszerek környezetünkben. 

Természetes táj, mesterséges környezet. 

Élőlény és élőhelye, lakóház és közmű kap-

csolatai. 

Rendszerek egymásba ágyazódása (szoba-

ház, város-ország). 

Séták, kirándulások során irányított megfigye-

lések. 

A tapasztalatok megbeszélése, vázlatok, raj-

zok, tablók készítése.  

Megfigyelések végzése, részvétel csoport-

munkában (építőjátékok, legózás, terepasztal 

berendezése stb. során). 

Mezőgazdasági kultúrák (főbb kultúrnövénye-

ink, tenyésztett állatok) 

Élőlények a ház körül.  

Rendszer részei, ház részei, ország részei, 

élőlények részei. 

A gazdaságok hatékony működésének megfi-

gyelése természetes környezetben, tanulmá-

nyi séták alkalmával.  

Múzeumlátogatás, rövid beszámoló készítése 

a látottakról. 

Összefüggések keresése, feltárása, a növény-

termesztés, állattenyésztés között (komposz-

tálás, trágyázás, állatok etetése, silózás, széna, 

szalma). 

A rovarkártevőket pusztító hasznos állatok 

(énekesmadarak, sün, vakondok), és a bioló-

giai növényvédelem összefüggéseinek felfe-

dezése.  

A kölcsönös egymásrautaltság felismerése 

konkrét példákban. 

Az okos gazdálkodás és a fenntartható fejlő-

dés összefüggésének felismerése.  

Szerveződési szintek, hálózatok 

Hálózatok a természetben és a mesterséges 

környezetben. 

Táplálék, energiaellátás, úthálózat. 

Élőlény és élőhely, a lakóház és a közműel-

látás. 

Példák gyűjtése egy-egy élőhely tápláléklán-

caira és táplálékpiramisára.  

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

időjárás-jelentés, természeti és mesterséges környezet, hálózat, rendszer.  
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Témakör 3. Állandóság, változás 
Óraszám: 

9 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Természettudományos ismeretszerzési képesség fejlesztése. Az önálló 

ismeretszerzési képesség fejlesztése. Tapasztalatok, eredmények meg-

fogalmazása szóban, rögzítése írásban, rajzban, kommunikációs képes-

ség fejlesztése. Aktív részvétel vizsgálatokban, mérésekben, kísérlete-

zésekben. Kooperatív technikák alkalmazása. Az élettelen természetben 

bekövetkező fizikai, kémiai, biológiai változások ismereteinek bőví-

tése. Algoritmikus gondolkodás fejlesztése, technikai készség és kreatív 

képesség fejlesztése, a természet iránti pozitív attitűd erősítése.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

Állapot 

Anyagok és testek minőségi és mennyiségi 

tulajdonságai. 

Anyagok, testek érzékelhető tulajdonságainak 

megfigyelése, felismerése, megnevezése, ösz-

szehasonlítása. Egyszerű, mindennapi életben 

használható mérőeszközök alkalmazása.  

Összehasonlítások végzése (hosszúság, tö-

meg, űrtartalom, hőmérséklet).  

Mérések gyakorlása. 

A gyakran használt mértékegységek fokoza-

tos megismerése (kg, l, m, cm, °C).  

Változás 

Változások környezetünkben  

Természeti változások: víz halmazállapot-

változásai, kőzetek mállása, aprózódása. 

Technikai változások: darabolás, darálás, fa-

ragás. 

Példák gyűjtése, csoportosítása, folyamatok 

megfigyelése, tapasztalatok elmondása. 

 

Fizikai változások. 
Fizikai változásokra példák gyűjtése.  

Kémiai változások: égés, tűzvédelem. 
Tűz, égés, kára, haszna, kiinduló anyag és ke-

letkezett anyagok összehasonlítása. 

Biológiai változások: szaporodás, fejlődés, 

mozgás, táplálkozás, légzés. 

Tanult növények, állatok közül egy-egy pél-

dán keresztül az életjelenségek felsorolása. 

Változások felfedezése. 

Változásokat irányító információk.  

Tervrajz – házépítés. 

Útiterv – utazás. 

Építőjátékokból, legóból házépítés.  

Útitervkészítés. 

Egyensúly, stabilitás 
Egyszerű, hétköznapi példák, játékos kísérle-

tek segítségével a fogalom bevezetése (mér-

leghinta, hőmérséklet-mérések, hideg-meleg-

langyos). 

Folyamat, a rendszerek történetisége 

Ajándékok, dísztárgyak, használati eszkö-

zök, környezetünk tárgyai. 

Elemzés, tervezés segítséggel. 

Kiindulási anyagokból termékek készítése, a 

folyamatok megbeszélése, a megmunkálás lé-

pései, eszközei. 
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Konkrét tevékenységek végzése, pl. origami, 

kenyérsütés. 

Újrahasznosítás. 
Szelektív hulladékgyűjtés gyakorlása iskolai 

és otthoni környezetben. 

Az ember természetalakító tevékenységei. Példák gyűjtése, keresése az ember felszín- és 

tájformáló tevékenységére (külszíni fejtés, 

mészkőbányák, cementgyártás). 

Törekvés felismerése a táj eredeti arculatának 

visszaállítására.  

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

változás, termékkészítési folyamat, újrahasznosítás, információfeldolgo-

zás.  

 

Témakör 4. Környezet, fenntarthatóság 
Óraszám: 

18 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

A megfigyelőképesség, az analizáló, szintetizáló képesség, a kauzális 

gondolkodás fejlesztése. A szóbeli és írásbeli kifejezőképesség fejlesz-

tése, kritikai érzék fejlesztése, az ember természeti környezetéről, a kör-

nyezeti rendszerek állapotáról, védelméről, fenntarthatóságáról szerzett 

ismeretek bővítése. Környezetvédő tevékenységek gyakorlása, infor-

mációszerző képesség fejlesztése. A természetes és a kulturális értékek 

megbecsülése. Kauzális gondolkodás fejlesztése, kritikai érzék fejlesz-

tése, felelősségtudat további erősítése.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

Globális környezeti rendszerek 

Életvitel és fenntarthatóság. 

Környezettudatos magatartás.  

Helyes és helytelen magatartások elemzése. 

Egyszerű megoldások keresése.  

Az egyén lehetőségei a környezet megóvásá-

ban (étkezés, szelektív hulladékgyűjtés, fűtés, 

csomagolás, közlekedés). 

A víz körforgása. 

Időjárási jelenségek, folyamatok. 

Táj és ember kapcsolata a Kárpát-medencé-

ben.  

Kirándulásokon tapasztalatok gyűjtése, le-

jegyzése.  

 

Környezeti tényezők 

Kölcsönhatások a természetes, a mesterséges 

környezet és az időjárás között. 

Az éghajlat és az időjárás környezetre gyako-

rolt hatásainak megfigyelése, felismerése ké-

pek, filmek segítségével. 

Megbeszélések, elemzések, rendszerezések, 

csoportosítások.  

Épületek hő- és vízszigetelésének fontossága, 

egyszerű bemutató kísérletek megfigyelésé-

vel, megbeszélésével. 

Az élőlényekre ható élettelen környezeti té-

nyezők. 

Példák gyűjtése a növények, állatok alkalmaz-

kodásáról (növények és fényviszonyok, víz-

igény, hőmérséklet, állatok, téli álom, 

kültakaró, költözés).  
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Az élőlények alkalmazkodása a környezeti 

tényezőkhöz, feltételekhez (levegő, víz, ta-

laj, hőmérséklet, fényviszonyok).  

A környezeti rendszerek állapota, védelme, 

fenntarthatósága 

A környezeti állapot és az ember egészsége. 

A környezetszennyezés jellemző esetei, kö-

vetkezményei (levegő-, víz-, talajszennye-

zés). 

Az élőhelyek pusztulásának okai, következ-

ményei. 

Megtartás lehetőségei. 

Veszélyeztetett fajok védelme (túzok, par-

lagi sas, fekete gólya, pilisi len, magyar kö-

körcsin). 

Energiatakarékosság. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Természetközeli és leromlott állapotú élőhe-

lyek megfigyelése sétákon, kirándulásokon. 

Tapasztalatok megbeszélése, tablók, plakátok 

készítése, összefüggések keresése a tiszta, 

egészséges környezet és a szennyezett környe-

zet hatásairól az ember egészségi állapotára.  

Részvétel a jeles napok alkalmával rendezett 

környezetvédelmi megmozdulásokon (sze-

métszedés). 

A környezetvédelmi problémák felismerése.  

Kirándulások, filmek segítségével tájékozó-

dás nemzeti parkjainkról, tájvédelmi körze-

tekről.  

Könyvek, internet segítségével ismeretek 

gyűjtése kiemelten védett természeti értéke-

inkről. 

A Föld szépsége, egyedisége  

A Kárpát-medence természeti és kulturális 

értékei. 

Hazánk nagy tájai, vizei és felszínformái, ég-

hajlati sajátosságai. 

Jellegzetes növénytakarójuk, állatviláguk. 

Ismeretterjesztő kiadványok, filmek segítsé-

gével ismeretek bővítése, érdekességek, érté-

kek felfedezése.  

A térkép használata, térképismeret.  

A földrajzi fogalmak ismerete.  

Fogalmak 
Fenntarthatóság, időjárási jelenség, kölcsönhatás, környezetszennyeződés, 

veszélyeztetett faj, energiatakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés, föld-

rajzi fogalmak, térképismeret. 

 

 

Témakör 5. Felépítés és működés kapcsolata 

Óra-

szám: 12 

óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Természettudományosan megalapozott megismerési, tapasztalatszer-

zési folyamatok elsajátítása. A megtartó emlékezet, kommunikációs, 

koncentrációs képesség fejlesztése. Kauzális gondolkodás fejlesztése, 

aktív részvétel vizsgálatokban, kísérletekben, önálló és csoportos mun-

kában, helyes tanulási szokások, feladattudat elmélyítése, szabályok be-

tartása. Az élővilág rendszerezése, ismeretek szerzése az életközössé-

gekről és összetevőikről. Összefüggések elemi szintű megismerése, 

összefüggések felfedezése, környezettudatos attitűd formálása, ökoló-

giai szemlélet alapozása, felelősségtudat fejlesztése, környezetszere-

tetre nevelés, kritikai érzék fejlesztése, fogalomalkotó gondolkodás fej-

lesztése.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 
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Élőlények 

A virágos növények testfelépítése, életfeltét-

elei (víz, levegő, talaj, napfény, hőmérsék-

let). 

Fás- és lágyszárú növények (szilva, szőlő). 

Szobanövények, kerti növények gondozása. 

Ehető és mérgező gombák (testfelépítés, táp-

anyagfelvétel, szaporodás). 

Az állatok általános testfelépítése (egy ge-

rinces és egy gerinctelen testfelépítés össze-

hasonlítása /pl. házi és ház körül élő álla-

tok/). 

Az állatok életfeltételei (élőhelyi feltételek, 

táplálék, víz). 

Az állatok életmódjának főbb jellemzői (ak-

tív mozgás, táplálkozás, szaporodás, utód-

gondozás, viselkedés).  

Testfelépítés, testalkat, életmód kapcsolata 

(ragadozók, patások, halak, madarak). 

A testalkat változatossága. 

Egy-egy virágos növény részeinek, testfelépí-

tésének vizsgálata (tulipán, petúnia).  

Nagyító használata. 

Rajzos vázlatok készítése. 

Kísérletek növényekkel (életfeltételek biztosí-

tása, megvonása), elgondolások, következte-

tések. 

A növénygondozás alapszabályai, egy válasz-

tott növény gondozása. 

Naplóvezetés. 

A gombák testfelépítésének, életfeltételeinek 

vizsgálata. 

Gombák és növények összehasonlítása irányí-

tott megfigyeléssel. 

Hasonlóságok és különbségek felfedezése.  

A gombafogyasztás szabályai!  

Néhány gerinces és gerinctelen állat testfel-

építésének megfigyelése, vizsgálata. 

Csoportosítások megadott szempontok sze-

rint. 

Jeles napok (Állatok világnapja, Madarak és 

fák napja).  

Tablók, rajzok készítése. 

Képek, filmek, állatkerti látogatások, kirándu-

lások tapasztalatai alapján a fajok sokfélesé-

gének érzékelése. 

Életközösségek 

Életközösségek a lakókörnyezetben vagy 

egy közeli természetes élőhelyen. 

Természetvédelem, természeti értékek meg-

őrzésének lehetőségei. 

Hazai mezők, rétek, erdőségek, vizek, vízpar-

tok legjellemzőbb élőlényeinek megfigyelése. 

Kirándulások, filmek, képek segítségével az 

élőlények és élettelen összetevők közötti kap-

csolatrendszerek felfedezése.  

Az élővilág rendszerezése 

Legjellegzetesebb élőlénycsoportok.  

Gombák, növények, állatok. 

A hierarchikus rendszerek megismerése (ge-

rinces, gerinctelen, emlős…). 

Példák gyűjtése, rendszerezés, konkretizálás, 

általánosítás, megkülönböztetés, azonosítás. 

Föld, Nap, Naprendszer 

Bolygórendszerünk, bolygók megnevezése. 

A Föld tengelyforgása, keringése a Nap kö-

rül. 

Időjárás, éghajlati övek, évszakok. 

A napsugárzás jelentősége. 

A Nap, Föld, Hold kölcsönhatásainak elemi 

szintű megismerése. 

Látogatás a Planetáriumba. 

Filmek, képek, ábrák elemzése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Virágos növény, állatcsoport, erdő, mező, víz, vízparti életközösség, időjá-

rás.  
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Tematikai 

egység/ Fej-

lesztési cél  

6. Összefoglalás és rendszerezés Óraszám:  

2 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a ötö-

dik évfolyam vé-

gén  

 

Aktív részvétel a kísérletek végzésében. Tanult és vizsgált anyagok jel-

lemző tulajdonságainak ismerete. Kölcsönhatások, változások, folyama-

tok ismerete a mindennapi környezetben. Egyre önállóbb tapasztalatszer-

zés, a tapasztalatok megfogalmazása és lejegyzése írásban és rajzban. Is-

meretek a különféle energiaforrásokról, törekvés az energiatakarékos 

életmódra. 

Környezetünkben található egyes természeti és technikai rendszerek is-

merete. Életközösségek élő és élettelen összetevőinek megkülönbözte-

tése, ismeretek az élőlények. Aktív részvétel a környezetvédő tevékeny-

ségekben. Tájékozottság a Naprendszerről, a bolygókról. Térképismeret, 

térképhasználat. IKT-eszközök használata.    

 (A tanulók a tevékenységek végzésében és a teljesítményekben az önál-

lóság szempontjából nagy egyéni különbségeket mutathatnak.)   
 

6. évfolyam 

Éves óraszám: 102 

Heti óraszám: 3 

 

Témakörök az 6. évfolyamon  

Témakör neve Óraszám 

1. Tájékozódás a földrajzi térben 12 

2. Tájékozódás az időben 14 

3. Tájékozódás a környezet anyagairól és jelenségeiről 14 

4. Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól – A társadalmi-gazda-

sági élet szerveződése és folyamatai 
16 

5. Tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti folyamatokról 16 

6. Tájékozódás a regionális és a globális földrajzi, környezeti folya-

matokról 
6 

7. Az ember megismerése és egészsége  18 

8. Év végi rendszerezés, összefoglalás 6 
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Összes óraszám: 102 

 

 

Témakör 1. Tájékozódás a földrajzi térben 
Óraszám:  

12 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Az ismert tér fokozatos kitágítása. A térkép és a valóság kapcsolatának 

felismertetése. Összehasonlítás, differenciálás, analógiás gondolkodás 

fejlesztése. Tájékozódás a térképi ábrázolás jelrendszerének segítségé-

vel. A jelrendszer alkalmazása térábrázolásban.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

A tér és ábrázolása  

1.1.Téregységek 

 Személyes tér.  

A földrajzi tér: közvetlen környezet, lakó-

hely, környező táj, haza. 

– Földrészek és óceánok. 

A kontinensek neve, egymástól való tá-

volsága. 

 Térhierarchia (kis-, közép-, nagytáj; köz-

igazgatási egységek és termelési terüle-

tek, régiók). 

Tájékozódás a lakóhelyen, valamint annak 

szűkebb és tágabb környezetében.  

A földrajzi tér fogalmának kialakítása a közeli 

és a tágabb környezetben. 

Ismerkedés a földgömbbel.  

Tájékozódás a földgömbön és a Föld termé-

szetföldrajzi térképén.  

 

1.2. Térábrázolás 

 Térrajz, útvonalrajz, menetvázlat, térkép-

szerű ábrázolások, térképvázlat; úti- és 

helyszínrajz. 

 Térképi ábrázolás: égtájak iránya, szín- 

és jelkulcs, felirat, aránymérték. 

 Térképfajták (pl. domborzati közigazga-

tási,  

turista-, autós, időjárási és kontúrtérkép). 

 Keresőhálózat és földrajzi fokhálózat. 

A földrajzi tartalmak ábrázolása térképen, 

földgömbön. Méretarány, aránymérték értel-

mezése; tanári segítséggel távolságmérés kü-

lönböző térképeken. 

Modellalkotás terepasztalon.  

 

Elemi térképolvasás (felismerés, keresés) gya-

korlása. Eligazodás domborzati, közigazgatási 

és egyszerű tematikus és lakóhelyi környeze-

tet ábrázoló térképen.  

 

Helyszínrajz, egyszerű vázlatrajz készítése a 

lakóhelyről és környékéről – bejárás, séta, a 

látott jellegzetes épületek, tereptárgyak rögzí-

tése rajzzal. 

 

Tanári irányítással iránymeghatározás.  Segít-

séggel keresés a földrajzi fokhálózat alkalma-

zásával. 

Fogalmak 

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

haza. Iránymeghatározás. Térképi ábrázolás, térképjel. Térképfajta (dom-

borzati, közigazgatási, turista-, autós, időjárási és kontúrtérkép). Földrajzi 

fokhálózat. aránymérték.  
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Topográfiai is-

meretek 
Európa, Ázsia, Afrika, Észak- és Dél-Amerika, Ausztrália, Antarktika, 

Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán. 

Témakör 2. Tájékozódás az időben 
Óraszám: 

14 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Tér-, időorientációs képesség fejlesztése. Jelenségek, folyamatok meg-

figyelése, a tapasztaltak adott szempontok szerinti rendezése. A termé-

szetföldrajzi folyamatok és a történelmi események időnagyságrendi és 

időtartambeli különbségeinek érzékeltetése.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

Az idő 

2.1. Időegységek 

 A napi, az évi, a történeti és a földtörté-

neti időegységek. 

 Földrajzi-környezeti folyamatok időbeli 

nagyságrendje, időtartama példák alap-

ján. 

Időnagyságrendi és időtartambeli különbsége-

inek összehasonlító tapasztalása – időszalag 

készítése, lejárása, hosszúságának vizuális és 

mozgásos érzékelése. 

Jelenségek (pl. a Föld mozgásaihoz kötődő 

változások) szabályszerű ismétlődésének fel-

ismerése.  

A rövidebb távú természeti, társadalmi és kör-

nyezeti folyamatok áttekintése hazai konkrét 

példák alapján – periodikusan bekövetkező je-

lenségek, váltakozó folyamatok felismerése. 

2.2. Időrend 

Földrajzi-környezeti folyamatok, földtörté-

neti események időrendje regionális példák 

alapján. 

A környezeti folyamatok időrendiségének fel-

ismerése konkrét példákban.  

Fogalmak Napi, évi, történelmi és földtörténeti időegység, tengely körüli forgás, Nap 

körüli keringés; évszak, napszak, váltakozás.  

 
 

Témakör 3. Tájékozódás a környezet anyagairól és jelenségeiről 
Óraszám: 

14 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

A tanulók érdeklődésének felkeltése a természetben előforduló anya-

gok, felhasználásuk, hasznosíthatóságuk iránt. Az ismeretszerzés, tanu-

lás során a földrajzi környezetben történő eligazodás képességének fej-

lesztése.  

A felszínformák és kialakulásuk, a hegységképződés és a lepusztulás-

feltöltődés megértése. A felszín folyamatos változásának belátása.  

A hazai tájak életközösségeinek ökológiai szemléletű jellemzése, az 

élőhelyek földrajzi sajátosságainak, kapcsolatainak, folyamatos válto-

zásának felismertetése.  

Az időjárás és az éghajlat jelenségeinek értelmezése, konkrét Kárpát-

medencei példák alapján.  

A nyersanyagok és energiahordozó-készletek végessége miatti takaré-

kosság szükségességének beláttatása. 

Kooperatív technikák alkalmazása során az együttműködési képesség 

fejlesztése.  
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Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

Tájékozódás a környezet anyagairól és jelen-

ségeiről  

3.1. Anyagok, anyagi rendszerek 

 A tanulók szűkebb és tágabb környezeté-

ben előforduló ásványok és kőzetek, 

nyersanyagok és energiahordozók, illetve 

talajtípusok példái, jelentőségük a termé-

szetben, a társadalmi-gazdasági életben. 

 Környezetet károsító anyagok és hatá-

saik. 

Érzékszervi vizsgálatok alapján egyszerű 

megfigyelő eszközök használatával összeha-

sonlítások megtétele – szín, keménység, szag, 

mintázat.  

Az emberi tevékenységek által okozott kör-

nyezetkárosító kölcsönhatások, folyamatok 

megismerése konkrét példákon: levegő-, talaj-

, vízszennyezés.  

A háztartásban használt energiahordozók és 

nyersanyagok jelentőségének felismerése.  

Példák gyűjtése az energiatakarékos magatar-

tás lehetőségeire.  

Válogatás tanári irányítással információs 

anyagokban és gyűjteményeikben (könyv- és 

médiatár, kiállítási–múzeumi anyagok). 

3. 2. Geoszférák  

 Felszínformák (hegységek, síkságok ki-

alakulása).  

 Kiemelkedések és lepusztulások, feltöltő-

dések. Hegységképződés. A szél, a víz, a 

jég felszínalakító munkája. Jellegzetes 

felszínformák.  

 Időjárási-éghajlati elemek, jelenségek, 

légköri alapfolyamatok –felmelegedés, a 

víz körforgása és halmazállapot-változá-

sai, csapadékképződés.  

 Éghajlati elemek változásai, éghajlat-mó-

dosító tényezők, éghajlatok jellemzői, 

társadalmi-gazdasági hatások hazai és re-

gionális példák alapján. 

 A szél. A csapadék kialakulása és fajtái. 

A napsugárzás és a felmelegedés. A le-

vegő hőmérséklete és változása. 

Információk szerzése, kezelése, csoportosítása 

eltérő szempontok szerint.  

Szövegek feldolgozása, vizuálisan megjelenő 

információk (térképek, grafikonok) feldolgo-

zása, értelmezése, magyarázata tanári irányí-

tással. 

A felszín fejlődésében törvényszerűségek fel-

ismerése, következtetések levonása. 

 

A természeti környezet közvetlen fellelhető 

hatásainak felismerése a társadalmi-gazdasági 

folyamatokban (hazai példák alapján).  

 

Az időjárás elemeinek szemléletes, közvetlen 

tapasztalására épülő megfigyelése; szövegek 

értelmezése.  

 

Az időjárási elemek felismerése megfigyelé-

sek, leírások nyomán.  

3.3. Földrajzi övezetesség 

– Vízszintes földrajzi övezetesség  

– Forró és hideg éghajlatú tájak  

A vízszintes földrajzi övezetesség természeti, 

társadalmi-gazdasági és környezeti megnyil-

vánulásainak és hatásainak felfedezése.  

3.4. Égitestek 

– Az égitestek látszólagos mozgása. 

– A Föld mozgásai és ezek következmé-

nyei. 
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Fogalmak 

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

homok, szén, felszínforma, hegység, síkság, hegységképződés, lepusztu-

lás, kiemelkedés, feltöltődés; Ráktérítő, Baktérítő; vízszintes földrajzi 

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

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

dosító tényező, talajtípus, napszak, évszak, váltakozás. 

 
 

 

Témakör 4. Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól – A tár-

sadalmi-gazdasági élet szerveződése és folyamatai 

Óraszám: 

16 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Elemi fogalmak kialakítása az emberek gazdasági tevékenységéről, a 

termelés természeti feltételeiről. Az IKT-eszközök használatának gya-

koroltatása, a szerzett információk alkalmazása a tananyag feldolgozása 

során. Összefüggések megláttatása és megértetése egy táj, ország, kon-

tinens természeti adottságai és gazdasága között. Együttműködési kész-

ség kialakítása, fejlesztése.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól 

4.1. A társadalmi-gazdasági élet szervező-

dése. 

– A népesség területi eloszlása, a népesség-

szám és befolyásoló tényezői, regionális 

különbségek. 

– A kulturális élet földrajzi alapjai (nyel-

vek, vallások). 

– A termelés természeti feltételei, a termé-

szeti erőforrások felhasználása. 

– A gazdasági ágazatok (mezőgazdaság, 

ipar, szolgáltatások), szerepük a földré-

szek, térségek, országok gazdasági életé-

ben.  

A társadalmi-gazdasági élet természeti adott-

ságokkal való kapcsolatainak felismerése a la-

kóhelyről és környékéről vett példák alapján. 

A letelepedést lehetővé tevő környezeti termé-

szeti tényezők megfigyelése.  

 

Információgyűjtés tanári irányítással (föld-

rajzi helyek, térképek keresése, digitális lexi-

konhasználat).  

Tematikus képanyagok elemzése, összeha-

sonlítása. 

A helyi környezet (iskola, település) termé-

szeti, társadalmi, gazdaságtörténeti, környe-

zeti értékeinek és problémáinak felismerése 

közvetlen tapasztalatszerzés alapján. 

Számadatok összevetése, grafikonok, diagra-

mok leolvasása. 

4.2. A világgazdaság szerveződése és műkö-

dése. 

– Földrészek, országok szerepe a világgaz-

daságban, fő termékeik. 

– Nemzetközi gazdasági együttműködések 

és társadalmi-gazdasági szervezetek pél-

dái, jellemző tevékenységük. 

– A pénzvilág működése: bevétel és ki-

adás, fizetőeszközök (nemzeti és közös 

valuták). 

Az életmód és a gazdálkodás változásainak 

bemutatása a Kárpát-medencében az eltérő 

jellegű földrajzi tájakról való példák alapján.  

Különböző információforrásokból szóbeli kö-

vetkeztetések megfogalmazása. 

Tematikus térképek, képek, diagramok, ábrák 

értelmezése.  

Tematikus képanyagok elemzése. 
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Fogalmak 

Népesség, vallás, nyelv, kultúra, településtípus (tanya, falu, város), mun-

kamegosztás, termelés, természeti erőforrás, világgazdaság, nemzetközi 

gazdasági együttműködés, mezőgazdaság, bányászat, ipar, szolgáltatás, 

fizetőeszköz, valuta,  

földrajzi fekvés, szállítási, kereskedelmi útvonal, felszín, éghajlat, vízrajz, 

gazdasági ágazat, természeti és társadalmi kölcsönhatás, környezetkáro-

sító hatás, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, hegyvidék, bányakincs, kiter-

melés, hőerőmű, környezetszennyezés (levegőszennyezés, vízszennye-

zés).  

 

 

Témakör 5. Tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti folyama-

tokról 

Óraszám: 

16 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Magyarország nagytájai átfogó természet- és gazdaságföldrajzi jelleg-

zetességeinek megismertetése. Múltunk jelentős alakjain, híres embe-

rein keresztül a hazai táj ismeretén alapuló, a haza iránti pozitív érzel-

mek erősítése.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

5.1. Magyarország és a Kárpát-medence föld-

rajza 

– A nemzeti kultúra és a magyarság nem-

zetközi híre: híres utazók, tudósok, szel-

lemi és gazdasági termékek, történelmi, 

kulturális és vallási hagyományok, 

hungarikumok.  

– A lakóhely, a hazai tájak, nagytájak és 

országrészek: természetföldrajzi jellem-

zői, természeti, társadalmi erőforrásai, 

társadalmi-gazdasági folyamatai, környe-

zeti állapotuk. 

– Hazánk természeti adottságai és a társa-

dalmi-gazdasági élet kapcsolatai: közvet-

len környezetünk társadalmi-gazdasági 

élete, a társadalmi-gazdasági élet tájan-

ként eltérő természeti feltételei és lehető-

ségei, környezettől függő életmódok ösz-

szehasonlítása, hagyományai, a gazda-

sági környezet változásai, idegenforgalmi 

vonzerő, gazdasági és kereskedelmi kap-

csolatok, a környező tájak környezeti ál-

lapotának hatása a hazai környezetre, a 

problémák kezelése.  

– A Kárpát-medence és hegységkerete mint 

természet- és társadalom-földrajzi egység: 

a medencejelleg érvénysülése a természeti 

adottságokon, hatás a gazdasági életben. 

Szemléleti térképolvasás. Gyakorlatias tér-

képhasználat. Tájékozódás Magyarország tér-

képén.  

Magyar utazók feljegyzéseinek, útleírásainak 

feldolgozása. Szemelvények olvasása.  

Információgyűjtés tanári irányítással (föld-

rajzi helyek, térképek keresése, digitális lexi-

konhasználat). Gyűjtőmunka – világraszóló 

felfedezések, híres magyarok. Tablókészítés. 

 

A társadalmi-gazdasági élet természeti adott-

ságokkal való kapcsolatainak felismerése a la-

kóhelyről és környékéről vett példák alapján.  

Az életmód és a gazdálkodás változásainak 

bemutatása a Kárpát-medencében az eltérő 

jellegű földrajzi tájakról való példák alapján.  

A helyi környezet (iskola, település) termé-

szeti, társadalmi, gazdaságtörténeti, környe-

zeti értékeinek és problémáinak felismerése 

közvetlen tapasztalatszerzés alapján. 

 

A tájak jellegzetességeinek megismerése, jel-

lemzésük során földrajzi kifejezések haszná-

lata.  
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A tájak természeti, kulturális, néprajzi, gaz-

daságtörténeti és környezeti értékei, átala-

kulása.  

– A magyarság által lakott, országhatáron 

túli területek, tájak közös és egyedi voná-

sai.  

Fogalmak Főváros, hungarikum, világörökség.  

Topográfiai is-

meretek 

Kárpát-medence, Alföld, Kisalföld, Alpokalja, Dunántúli-dombság, Du-

nántúli- középhegység, Északi-középhegység, Budapest, Duna, Tisza, Ba-

laton. 

 

 

Témakör 6. Tájékozódás a regionális és a globális földrajzi, kör-

nyezeti folyamatokról 

Óraszám: 

6 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Az ember környezet-átalakító tevékenységéből következett természet-

károsítás problémájának megismerése.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

6.1. Globális problémák 

A helyi környezetkárosítások következmé-

nyei. 

6.2. Fenntarthatóság 

– Fogyasztási szokások változása; energia-

takarékosság, hulladékkeletkezés, szelek-

tív hulladékgyűjtés. 

– Védett hazai és nemzetközi természeti 

értékek példái. 

Gyűjtőmunka: képek, cikkek a környezetet 

veszélyeztető emberi tevékenységekről, 

következményeikről (Száhel-övezet, esőer-

dők pusztulása, ózonlyuk) – az összefüggések 

megértése. Gyűjtés hazai katasztrófákról: ti-

szai ciánszennyezés, vörösiszap-szennyezés.  

 

Példák gyűjtése tanári segítséggel a környe-

zetkárosítás megakadályozásának lehetősége-

iről.  

A környezetvédelem eszközeinek és fokozata-

inak megismerése. 

Fogalmak 
Globális probléma, urbanizálódás, környezettudatosság, energiatakarékos-

ság, hulladék-keletkezés, szelektív hulladékgyűjtés, biotermék, környezet-

károsítás. 
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Témakör 7. Az ember megismerése és egészsége 
Óraszám: 

18 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

A megismerő képesség és az önálló tanulás képességének fejlesztése, 

kommunikációs képesség, a szociális képesség fejlesztése. Törekvés 

erősítése az egészséges táplálkozási szokások betartására. Megfelelő vi-

selkedési formák kialakítása és betartása betegségek, fertőzések, járvá-

nyos betegségek esetén, a szociális együttélés szabályainak betartása, 

feladat- és szabálytudat erősítése. A másság elfogadása, sérült ember-

társaink segítése, mérlegelő gondolkodás fejlesztése, empátiakészség 

fejlesztése.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

Testkép, testalkat, mozgás 

Az emberi test arányai, méretviszonyai, test-

alkat, szimmetria. 

Testtájak, testsúly, soványság, elhízás, a 

mozgás szerepe életünkben. 

A rendszeres mozgás és sport hatása és jelen-

tőségének felismerése, összefüggés a mozgás 

és a normál testsúly fenntartása között.  

Mozgássérült társak elfogadása, segítése. 

Önfenntartás 

Az egészséges táplálkozás alapelvei, módjai. 

Tápanyagok, vitaminok.  

Szent-Györgyi Albert.  

Mennyiségi és minőségi szempontok.  

Törekvés az egészséges táplálkozás szabálya-

inak betartására.  

Napi étrend összeállítása.  

A tudós munkájának megismerése.  

Információk gyűjtése, feldolgozása.  

Személyi higiénia. 

Az érzékszervek védelme és tisztasága.  

Orvosi ellátás.  

Fertőző és járványos betegségek, védőoltás.  

Alapfokú elsősegélynyújtás.  

Helyes testápolás.  

Járványos és fertőző betegség esetén a szük-

séges előírások betartása.  

Veszélyhelyzetek felismerése otthon, az isko-

lában, a közlekedésben.  

Orvosi segítségnyújtás kérése, elfogadása, 

mentőhívás. 

Az előírások betartása.  

Teendők elsősegélynyújtáskor. Szituációs 

gyakorlatok. 

Plakátok, tablók elemzése, készítése.  

Egyedfejlődés  

Az emberi egyedfejlődés szakaszai.  

Serdülőkori változások.  

Felismerés és összehasonlítás jellemző jegyek 

alapján.  

A serdülőkorra jellemző tulajdonságok gyűj-

tése.  

A szülői és saját tulajdonságok közötti hason-

lóság keresése.  

Magatartás 

Milyen vagyok, milyen szeretnék lenni. 

Önismeret, viselkedési normák, szabályok 

szerepe.  

Kapcsolatok társakkal és a családdal. 

Az iskolai élet szabályai, házirend.  

Közösségi viselkedési normák ismerete.  

Képanyagok, filmek elemzése.  

Szituációs játékokban az önismeret fejlesz-

tése. 
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Fogalmak 
Testméret, testalkat, tápanyag, testi és érzékszervi sérülés, járvány és fertő-

zés, betegség, elsősegélynyújtás, gyógyítási mód, magatartás.  

 

Tematikai 

egység/ Fej-

lesztési cél  

8. Összefoglalás és rendszerezés Óraszám: 6 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a ha-

todik évfolyam 

végén  

 

A közvetlen földrajzi térben való tájékozódáshoz szükséges topográfiai 

fogalmakat a tanuló felismeri a térképen és a földgömbön. Látja a térkép 

és a valóság kapcsolatát. Ismeri a Föld alakját. Megérti, hogy a térkép a 

valóság sajátos ábrázolása.  Tud tájékozódni egyszerű térkép, térképváz-

lat alapján. Segítséggel képes műveletvégzésre a térképen, földgömbön. 

Képes elemi térképolvasásra (felismerés, keresés) és szemléleti térképol-

vasásra. Ismeri a történelmi és a földtörténeti időegységek időnagyság-

rendi és időtartambeli különbözőségét. A tanuló megérti, hogy a Föld 

története sokkal régebben kezdődött, mint az emberiségé. Tudja, hogy 

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

a felszín folyamatos változásban van. Ismeri a hegységképződési folya-

matokat. A fenntartható fejlődés érdekében belátja a nyersanyagok és 

energiahordozó-készletek végessége miatti takarékosság szükségességét. 

Az energiatakarékos magatartás szükségességét megérti, követését elfo-

gadja. Belátja az emberiség jövője, fennmaradása szempontjából fontos 

problémákat: ivóvízkészletek és energiaforrások biztosítása. Ismer a 

földrajzi környezetre kifejtett emberi hatásokat, és azokból adódó prob-

lémákat.  Ismeri Magyarország nagytájainak átfogó természet- és gazda-

ságföldrajzi jellegzetességeit. Képről megismeri lakóhelye és a főváros 

nevezetes épületeit. Magyarország tipikus tájait képről szóban képes jel-

lemezni.  (A tanulók a tevékenységek végzésében és a teljesítményekben 

az önállóság szempontjából nagy egyéni különbségeket mutathatnak.) 

Ismeretek az élőlények, az emberi test felépítéséről. Az egészséges élet-

mód feltételeinek ismerete. 

(A tanulók a tevékenységek végzésében és a teljesítményekben az önál-

lóság szempontjából nagy egyéni különbségeket mutathatnak.)   
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2 Fizika 

 

A fizikai ismeretek elsajátítása során cél a korszerű fizikai személetmódra nevelés, a kör-

nyezettudatos gondolkodás és cselekvés iránti nyitottság kialakítása, a gazdaság környezetkárosító 

hatásának és a környezetvédelmi törekvések összefüggéseinek felismertetése, a természeti, a gaz-

dasági, valamint a társadalmi folyamatok közötti összefüggések felismertetése.  

 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók képesség- és gondolkodásstruktúrájára alapozva a 

fejlesztés érdekében fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a tanulók erősen kötődnek az ér-

zékeléshez, az észleléshez, a közvetlen tapasztalatszerzéshez, ezért nagyon sok egyszerű kísérletre, 

gyakorlásra, mérésre, becslésre és ezek többszöri megismétlésére van szükség ahhoz, hogy a fizi-

kai jelenségeket, folyamatokat megértsék, illetve az ismereteket alkalmazni tudják a mindennapi 

életben. A hatékony tanulási módszerek elsajátítása teszi lehetővé az egyre bővülő, önálló isme-

retszerzést könyvekből, internetről és más forrásokból.  

 

A tantárgy heti és évi óraszámai évfolyamonként: 

Osztály: 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám: - - 1,5 - 

Évi óraszám: - - 51 - 

 

 
7. évfolyam 

Éves óraszám: 51 

Heti óraszám: 1,5 

 

Témakör Óraszám 

Anyag, kölcsönhatások, energia 8 óra 

Rendszerek 5 óra 

A felépítés és működés kapcsolata 8 óra 

Állandóság és változás 18 óra 

Az ember megismerése és egészsége 7 óra 

Környezet és fenntarthatóság 5 óra 

Összesen 51 óra 
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Témakör 1. Anyag, kölcsönhatások, energia 
Óraszám: 

8 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

A megismerőképesség és a gondolkodási műveletek (válogatás, csopor-

tosítás, elemzés, általánosítás) fejlesztése. A motorikus képesség fej-

lesztése. Aktív részvétel a kísérletekben, mérésekben. A kísérletezés 

szabályainak betartása. Megfigyelések, vizsgálódások gyakorlott vég-

rehajtása. Energiatakarékosságra törekvés erősítése. Mérőeszközök 

pontos használata. A fizika és a mindennapi élet kapcsolatának felis-

mertetése. Kooperatív technikák alkalmazása, pontos munkavégzésre 

törekvés, kitartó, fegyelmezett munka elsajátítása.  

 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

Anyagok 

Sűrűség (anyag, tömeg, térfogat) fogalma. 

Mérőeszközök. 

Mérleg, rugós erőmérő.  

Különböző sűrűségű anyagok megfigyelése, 

összehasonlítása. 

Mérőeszközök használata (mérleg, rugós erő-

mérő). 

Alkotórészek egymáshoz viszonyított elhe-

lyezkedésének megfigyelése. 

Halmazállapotok, halmazállapot-változások 

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

Hőmérséklet mérése, halmazállapot-változá-

sokra kísérletek végzése. 

Az anyagok sűrűsége és halmazállapot-válto-

zásai közötti összefüggések felismerése. 

Kölcsönhatások, erők  

Energia fogalma, mértékegysége. 

(Energia, munkavégző képesség), 

energiafajták (víz, szél, nap, fosszilis energi-

afajták, atomenergia, elektromos, hő-, moz-

gási, helyzeti, rugalmas).  

Élelmiszertáblázatok elemzése, elemi szintű 

értelmezés. 

A mindennapi életben tapasztalt erőhatások 

megismerése, mérési gyakorlatok végzése.  

Energiafajták megfigyelése természetes kör-

nyezetben és kísérleti helyzetben.  
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Energia mértékegysége: J, Kj. 

Energiaátalakulások, energiamegmaradás. 

Energiatakarékosság. 

Az erő fogalma, nagysága, iránya, mérték-

egysége (Rugós erőmérő). 

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

csönhatás, mozgásállapot-változás, erőfajta, energiatakarékosság.  

 

Témakör 2. Rendszerek 
Óraszám

: 5 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

A megismerő képesség fejlesztése, térbeli és időbeli tájékozódás fej-

lesztése. Hálózatok és épített rendszerek értelmezése. Ok-okozati ösz-

szefüggések feltárása. Analizáló, szintetizáló képesség fejlesztése. Ön-

álló információgyűjtésre és tanulásra törekvés. Ismeretek bővítése a 

mikro- és makrovilágból, a képzelet fejlesztése, összehasonlítás adott 

szempontok szerint, összefüggések felismerése, IKT-eszközök haszná-

lata.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

Tér, idő, nagyságrendek 

Hosszúság és idő mértékegységei. 

Atomi méretek (méretarányos szemléltetés). 

Jellegzetes rövid és hosszú időskálák a ter-

mészetben (emberi skála, földtörténet, 

fényév). 

A hosszúság és idő vonatkozásában mérési 

gyakorlatok, mértékegységek átváltása.  

Érdekességek gyűjtése filmekből, internetről, 

ismeretterjesztő kiadványokból.  

Épített rendszerek 

Példák: energiaellátás, információs rendsze-

rek, közlekedés, települések. 

Térképrajzolás stb.  

 

Fogalmak 

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

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

szkóp.  
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Témakör 3. A felépítés és működés kapcsolata 
Óraszám

: 8 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Az érdeklődés, kíváncsiság, fantázia erősítése. A feladat-, szabálytudat 

erősítése. A kommunikációs képesség fejlesztése. Információk gyűjtése 

és feldolgozása. Internethasználat. A megújuló energiaforrások és sze-

repük. Következtetés, általánosítás fejlesztése, összefüggések felisme-

rése, kritikai érzék, reális gondolkodás fejlesztése. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

A Föld belső szerkezete (földrengések, rezgés-

hullámok)  

Érdekességek gyűjtése a földrajzkönyvekből, 

tájékoztató irodalomból, atlaszból, internetről.  

A Nap 

A Nap hő- és fényenergiájának hatása a földi 

életre.  

(hőterjedés – sugárzás, a fény fizikai jellem-

zői).  

Egyszerű hőtani, fénytani kísérletek végzése 

hőterjedéssel, hősugárzással, fényterjedéssel 

kapcsolatban. 

Napenergia-termelés, felhasználás (megújuló 

energiaforrás, napkollektorok).  

A mindennapokban használatos, napenergiá-

val működő eszközök (pl. számológépek). 

A napenergiával dolgozó eszközök összegyűj-

tése a valóságban, illetve képanyagon. Fel-

használásukról ismeretek gyűjtése csoport-

munkában.  

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

fénysugárzás, fénysebesség  
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Témakör 4. Állandóság és változás 

Óra-

szám: 18 

óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Aktív részvétel a kísérletezésben, az önálló kísérletezés szabályainak 

tudatos alkalmazása. A mozgás fizikai értelmezése, fajtái. Pontos mé-

rések, becslések, viszonyítások gyakorlása. Mérési adatok lejegyzése. 

Egyszerű számítások végzése. A fizikai ismeretek alkalmazása a min-

dennapokban. A munkavégzést segítő eszközök, gépek működésének 

fizikai értelmezése. Az energiamegmaradás törvényének elemi szintű 

megismertetése. A motoros képességek fejlesztése. Az ok-okozati ösz-

szefüggések feltárása. Szókincsbővítés fizikai fogalmakkal, következ-

tetések, általánosítások, szociális motiváltság erősítése.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

Mozgások jellemzése  

Mozgás és nyugalom (viszonylagosság). 

Egyenes vonalú egyenletes mozgás (út, idő, 

irány, sebesség, állandó sebesség). 

Testek helyének, helyzetének meghatározása. 

Különböző mozgástípusok felismerése konk-

rét példákon. 

Mozgásfajták csoportosítása. 

Kísérletezés különböző mozgásfajtákra.  

Út, idő mérése, adatok lejegyzése. 

Egyszerű számítások végzése. 

Sebességjelző adatainak értelmezése, GPS al-

kalmazása.  

Mozgásállapot-változás 

Változó mozgások.  

Egyenletesen változó mozgások. 

Átlagsebesség. 

Körmozgás jellemzése. 

Tengely körüli mozgás.  

Az erő mozgásállapot-változtató hatásának 

felismerése példákon. 

Különböző mozgásfajták megkülönböztetése. 

Labdajátékok, biliárd.  
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Az erő és a sebességváltozás kapcsolata.  

Gyorsulás, lassulás 

Tömeg, sebesség, tehetetlenség kapcsolatának 

felismerése, megértése. 

Közlekedési alkalmazások. 

Balesetvédelem. 

Kapaszkodás, biztonsági öv használata, ke-

rékpározás szabályainak ismerete, védőfelsze-

relések használata, ok-okozati összefüggések 

felismerése (a végén). 

Példák keresése helyes és helytelen kanyaro-

dási módokra. 

Megfelelő sebességgel való közlekedés (kö-

vetési távolság betartása, belátás, szabálykö-

vetés). 

Változások iránya 

Megfordítható és megfordíthatatlan folya-

matok.  

Egyensúlyi állapotra törekvés (centripetális 

erő). 

Sportok, karbantartási eszközök használata. 

Megfigyelések, példák gyűjtése sportokból 

(pl. kalapácsvetés lényege). 

Háztartási eszközök működése (centrifuga, 

turmix). 

A mozgásokat segítő és gátló erők hatásainak 

felismerése. 

Egyensúly 

Tömegmérés, mérleg. 

Egyszerű gépek (egyoldalú, kétoldalú eme-

lők, csigák. 

Termikus egyensúly. 

Energiamegmaradás törvénye elemi szinten.  

(Testek belső energiájának változásai). 

Mérések gyakorlása, mértékegységek átvál-

tása, megfigyelés, becslés, viszonyítás, páro-

sítás, összehasonlítás. Kísérletek végzése egy-

szerű gépekkel. 

Mérlegek összeállítása (szerelőkészlet). 

Egyensúlyi állapotok létrehozása. 

Összefüggések feltárása. 

Példakeresés emelők, csigák alkalmazására. 

Hőmérsékletmérések gyakorlása. 

Mérési adatok lejegyzése. 

Nyomás 

Szilárd testek nyomása (nyomóerő, nyomott 

felület). 

Nyomással kapcsolatos egyszerű kísérletek 

végzése különböző halmazállapotú anyagok-

ban. 
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Nyomás a folyadékokban. 

Nyomás a légnemű anyagokban.  

Nyomással kapcsolatos ábrák elemzése. 

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

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

 

 

Témakör 5. Az ember megismerése és egészsége 
Óraszám

: 7 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

A megismerőképesség, a kommunikációs képesség, a kauzális gondol-

kodás, a problémamegoldó gondolkodás, a kritikai érzék fejlesztése. Fi-

zikai, kémiai hatások, jelenségek szerepének ismerete az ember szerve-

zetének működésében. A kísérletezés szabályainak betartása. Az érzék-

szervek védelmének megismertetése. Egészségvédelmi ismeretek. Az 

elektromos áram hatása az élő szervezetre. Empátiakészség fejlesztése. 

A másság, a sérült ember elfogadása, segítése, együttműködés, a kriti-

kai érzék fejlesztése.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

Az energia szerepe az élővilágban 

Táplálkozás – energiafelhasználás.  

Táplálkozási táblázatok értelmezése. 

A mozgás és a táplálkozás közötti kapcsolat 

elemzése.  

Orvos, egészségügyi szakember ajánlásainak 

elfogadása.  

Változatos, egészséges táplálkozás elveinek 

betartása.  

A táplálék mint energiahordozó.  

Az élelmiszerek fő tápanyagai, élettani sze-

repük. 

Zsírok, olajok, szénhidrátok – fűtőanyagok.  

Fehérjék – építőanyagok.  

Az emésztés és a légzés folyamatai, összefüg-

gésének elemzése. 

Az égés feltételeinek ismerete. 

Napi, heti egészséges étrend összeállítása.  
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A biológiai mozgás fizikai alapjai  

A sport szerepe az ember életében.  

Magasugrás, súlylökés, úszás, labdarúgás, 

stb.  

Erőhatások, energiafelhasználás.  

Példák gyűjtése és filmek elemzése a sporto-

láshoz szükséges feltételekről, erőhatásokról, 

energiafelhasználásról.  

Az érzékelés fizikája 

A fény, a színkép.  

A fény terjedése, fénytörés, szivárvány  

A látás alapja, a szemlencse működése.  

Lencsék, domború, homorú lencsék, nagyí-

tók. 

Kísérletezés prizmával, nagyítóval, domború 

lencsével, homorú lencsével.  

Képalkotások megfigyelése, rajzos ábrák 

elemzése. 

Látáshibák és javításuk (rövidlátás, távollá-

tás).  

Szemüveghasználat. 

Látásvédelem – egészségvédelem.  

(Túlzott és gyenge fény, erős napfény, he-

gesztés).  

A látáshibák okainak elemzése rajzos ábrá-

kon. 

Szemüveghasználat, napszemüveg-használat, 

védőszemüveg alkalmazása az adott fényvi-

szonyoknak megfelelően, illetve a látáshibák 

korrigálására.  

Látássérült embertársaink segítése.  

A hang, ultrahang szerepe az élővilágban. Érdekességek gyűjtése az állatok hangokkal 

történő kommunikációjáról filmek, hanganya-

gok segítségével.  

Példák gyűjtése az ultrahang szerepéről a gyó-

gyászatban. 

A hallás fizikai alapjai (hangrezgés, hang-

hullámok, hangterjedések).  

Kísérletek végzése a hang terjedéséről külön-

böző közegekben.  

Modell- és ábraelemzés a hallás folyamatával 

kapcsolatban. 

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

hangterjedés, zajszennyezés 
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Témakör 6. Környezet és fenntarthatóság 
Óraszám

: 5 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

A megismerő képesség, kommunikációs képesség, kauzális gondolko-

dás, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. Információszerzés 

gyakorlása. Önálló tanulás. IKT-eszközök használata. Energiatakaré-

kosságra törekvés erősítése a hétköznapokban. Tudatos fogyasztói és 

természetvédő magatartás, mérlegelő gondolkodás fejlesztése, törekvés 

az egészséges környezet, az élő természet megóvására.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

Az időjárás-előrejelzés.  
Az időjárás-előrejelzés értelmezése, informá-

ciófeldolgozás, ábraelemzés újságokból, tele-

vízióból.  

A légkör fizikai tulajdonságai (6napsugár-

zás, hőmérséklet, csapadék).  

A vízkörforgás fizikai háttere, szél).  

Csapadékfajták.  

Légnyomás és mérése (Barométer). 

A légkör fizikai tulajdonságainak elemzése. 

Összefüggések felismerése. 

A víz körforgására kísérletek végzése.  

Elemi ismeretek szerzése a frontképződések-

ről. 

Olvasmány-feldolgozás. 

Természeti katasztrófák (viharok, földrengé-

sek, cunamik kiváltó okai) 

Ismeretterjesztő filmek elemzése.  

A kárenyhítés lehetőségei, előrejelzés.  

Megfelelő viselkedési formák veszélyhely-

zetekben.  

Az előrejelzés fontosságának felismerése, pél-

dák gyűjtése a modern földrengés- és vihar-

előrejelző eszközökről.  

A megfelelő magatartás tanúsítása veszély-

helyzetekben. Részvétel szituációs játékok-

ban.  

A környezeti rendszerek állapota, védelme, 

fenntarthatósága  

Kirándulások, séták, irányított megfigyelések, 

elemzések adott témával kapcsolatban. 
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A természetkárosítás fajtáinak fizikai háttere 

(erdőirtás, légszennyezés, vízszennyezés, ta-

laj-, zaj-, fényszennyezés.  

Útépítés, házépítések, lakóparkok építése.  

Fenntarthatóság, védelem.  

Tablók, fotók, rajzok készítése. 

Rövid beszámolók készítése a helyi környe-

zeti problémákról fotókkal, rajzokkal.  

Érdekességek gyűjtése természettudományos 

kiadványokból, filmekből a környezet állapo-

tának védelméről, az emberi tevékenységek-

ről.  

Takarékos, kényelmes, biztonságos közleke-

dés eszközei. 

Tájékozódás internetről, könyvekből, a leg-

újabb környezetbarát technikai találmányok-

ról, eszközökről.  

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

fenntarthatóság, a környezeti rendszerek védelme, energiatakarékosság. 

 

Összegzett tanu-

lási eredmények 

a hetedik végére 

Alapvető ismeretek a fizikai jelenségekről, törvényszerűségekről, ezek 

felhasználása a gyakorlatban, a mindennapi életben, a háztartásban. Az 

élő és élettelen természet legfontosabb kölcsönhatásainak ismerete. A 

megfigyelésekben, kísérletekben önálló, szabálykövető részvétel. Egy-

szerűbb összefüggések megértése, tapasztalatok megfogalmazása szó-

ban, vázlatkészítés. Törekvés a tanult szakkifejezések pontos használa-

tára. Információk egyre önállóbb gyűjtése és feldolgozása. IKT-eszközök 

használata. 

Közlekedés tulajdonságainak és azok jellemzőinek megértése. 

Törekvés energiatakarékos magatartásra.  
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8. évfolyam 

Éves óraszám: 51 

Heti óraszám: 1,5 

 

Témakör Óraszám 

Anyag, kölcsönhatások, energia 8 óra 

Rendszerek 5 óra 

A felépítés és működés kapcsolata 8 óra 

Állandóság és változás 18 óra 

Az ember megismerése és egészsége 7 óra 

Környezet és fenntarthatóság 5 óra 

Összesen 51 óra 

 

Témakör 1. Anyag, kölcsönhatások, energia 
Óraszám: 

8 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

A megismerőképesség és a gondolkodási műveletek (válogatás, csopor-

tosítás, elemzés, általánosítás) fejlesztése. A motorikus képesség fej-

lesztése. Aktív részvétel a kísérletekben, mérésekben. A kísérletezés 

szabályainak betartása. Megfigyelések, vizsgálódások gyakorlott vég-

rehajtása. Energiatakarékosságra törekvés erősítése. Mérőeszközök 

pontos használata. A fizika és a mindennapi élet kapcsolatának felis-

mertetése. Kooperatív technikák alkalmazása, pontos munkavégzésre 

törekvés, kitartó, fegyelmezett munka elsajátítása.  

 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

Elektromos vezetők, szigetelők, mágnesez-

hető, nem mágnesezhető anyagok. 

Különböző anyagok elektromos vezetőképes-

ségének egyszerű vizsgálata.  

Anyagok csoportosítása adott szempontok 

alapján. 
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Kölcsönhatások, erők  

Energia fogalma, mértékegysége. 

(Energia, munkavégző képesség), 

energiafajták (víz, szél, nap, fosszilis energi-

afajták, atomenergia, elektromos, hő-, moz-

gási, helyzeti, rugalmas).  

Energia mértékegysége: J, Kj. 

Energiaátalakulások, energiamegmaradás. 

Energiatakarékosság. 

Az erő fogalma, nagysága, iránya, mérték-

egysége (Rugós erőmérő). 

Élelmiszertáblázatok elemzése, elemi szintű 

értelmezés. 

A mindennapi életben tapasztalt erőhatások 

megismerése, mérési gyakorlatok végzése.  

Energiafajták megfigyelése természetes kör-

nyezetben és kísérleti helyzetben.  

Fogalmak 
energiafajta, kölcsönhatás, mozgásállapot-változás, erőfajta, energiataka-

rékosság.  

 

Témakör 2. Rendszerek 
Óraszám

: 5 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

A megismerő képesség fejlesztése, térbeli és időbeli tájékozódás fej-

lesztése. Hálózatok és épített rendszerek értelmezése. Ok-okozati ösz-

szefüggések feltárása. Analizáló, szintetizáló képesség fejlesztése. Ön-

álló információgyűjtésre és tanulásra törekvés. Ismeretek bővítése a 

mikro- és makrovilágból, a képzelet fejlesztése, összehasonlítás adott 

szempontok szerint, összefüggések felismerése, IKT-eszközök haszná-

lata.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

Hierarchikus rendszerek és hálózatok  

Példák hálózatokra (elektromos hálózat, in-

ternet). 

Szerkezetek (pl. kerékpár). 

Példák gyűjtése hálózatokra a mesterséges 

környezetben.  

Szerkezetek összeállítása. 

Természeti rendszerek  Látogatás a Planetáriumba, csillagvizsgálóba. 
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A Naprendszer objektumai (bolygók, Hold, 

üstökös, meteorok). 

A világűr megismerésének eszközei (távcső, 

űrteleszkóp, robotok, Mars-járó).  

Vizsgálódások távcsövekkel. 

Érdekességek gyűjtése a világűrről (csoport-

munka).  

Információk internetről, filmekből, könyvek-

ből. 

Épített rendszerek 

Példák: energiaellátás, információs rendsze-

rek, közlekedés, települések. 

Térképrajzolás stb.  

 

Fogalmak 

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

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

szkóp.  

 

Témakör 3. A felépítés és működés kapcsolata 
Óraszám

: 8 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Az érdeklődés, kíváncsiság, fantázia erősítése. A feladat-, szabálytudat 

erősítése. A kommunikációs képesség fejlesztése. Információk gyűjtése 

és feldolgozása. Internethasználat. A megújuló energiaforrások és sze-

repük. Következtetés, általánosítás fejlesztése, összefüggések felisme-

rése, kritikai érzék, reális gondolkodás fejlesztése. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

A Föld belső szerkezete (földrengések, rezgés-

hullámok)  

Érdekességek gyűjtése a földrajzkönyvekből, 

tájékoztató irodalomból, atlaszból, internetről.  

A Nap 

A Nap hő- és fényenergiájának hatása a földi 

életre.  

(hőterjedés – sugárzás, a fény fizikai jellem-

zői).  

Egyszerű hőtani, fénytani kísérletek végzése 

hőterjedéssel, hősugárzással, fényterjedéssel 

kapcsolatban. 
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Napenergia-termelés, felhasználás (megújuló 

energiaforrás, napkollektorok).  

A mindennapokban használatos, napenergiá-

val működő eszközök (pl. számológépek). 

A napenergiával dolgozó eszközök összegyűj-

tése a valóságban, illetve képanyagon. Fel-

használásukról ismeretek gyűjtése csoport-

munkában.  

Naprendszer  

Bolygók, holdak és a rajtuk uralkodó fizikai 

viszonyok. 

A Hold jellemzői, fázisai (telihold, félhold, 

újhold).  

Planetárium-látogatás. 

Ismerkedés a bolygók, holdak elhelyezkedé-

sével, szerepével. 

Információk gyűjtése a bolygók, holdak elhe-

lyezkedéséről, a rajtuk uralkodó fizikai viszo-

nyokról híradásokból, újságokból, TV-, rádió-

adásokból, internetről.  

A ciklikusság fogalmának elmélyítése az égi-

testek mozgásában. 

A tudományos kutatások eredményei és a tév-

hitek összehasonlítása.  

Fogalmak 

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

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

gászat.  

 

Témakör 4. Állandóság és változás 

Óra-

szám: 18 

óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Aktív részvétel a kísérletezésben, az önálló kísérletezés szabályainak 

tudatos alkalmazása. A mozgás fizikai értelmezése, fajtái. Pontos mé-

rések, becslések, viszonyítások gyakorlása. Mérési adatok lejegyzése. 

Egyszerű számítások végzése. A fizikai ismeretek alkalmazása a min-

dennapokban. A munkavégzést segítő eszközök, gépek működésének 

fizikai értelmezése. Az energiamegmaradás törvényének elemi szintű 

megismertetése. A motoros képességek fejlesztése. Az ok-okozati ösz-

szefüggések feltárása. Szókincsbővítés fizikai fogalmakkal, következ-

tetések, általánosítások, szociális motiváltság erősítése.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 
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Közlekedési alkalmazások. 

Balesetvédelem. 

Kapaszkodás, biztonsági öv használata, ke-

rékpározás szabályainak ismerete, védőfelsze-

relések használata, ok-okozati összefüggések 

felismerése (a végén). 

Példák keresése helyes és helytelen kanyaro-

dási módokra. 

Megfelelő sebességgel való közlekedés (kö-

vetési távolság betartása, belátás, szabálykö-

vetés). 

Változások iránya 

Megfordítható és megfordíthatatlan folya-

matok.  

Egyensúlyi állapotra törekvés (centripetális 

erő). 

Sportok, karbantartási eszközök használata. 

Megfigyelések, példák gyűjtése sportokból 

(pl. kalapácsvetés lényege). 

Háztartási eszközök működése (centrifuga, 

turmix). 

A mozgásokat segítő és gátló erők hatásainak 

felismerése. 

Nyomás 

Szilárd testek nyomása (nyomóerő, nyomott 

felület). 

Nyomás a folyadékokban. 

Nyomás a légnemű anyagokban.  

Nyomással kapcsolatos egyszerű kísérletek 

végzése különböző halmazállapotú anyagok-

ban. 

Nyomással kapcsolatos ábrák elemzése. 

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

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

 

 

Témakör 5. Az ember megismerése és egészsége 
Óraszám

: 7 óra 
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A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

A megismerőképesség, a kommunikációs képesség, a kauzális gondol-

kodás, a problémamegoldó gondolkodás, a kritikai érzék fejlesztése. Fi-

zikai, kémiai hatások, jelenségek szerepének ismerete az ember szerve-

zetének működésében. A kísérletezés szabályainak betartása. Az érzék-

szervek védelmének megismertetése. Egészségvédelmi ismeretek. Az 

elektromos áram hatása az élő szervezetre. Empátiakészség fejlesztése. 

A másság, a sérült ember elfogadása, segítése, együttműködés, a kriti-

kai érzék fejlesztése.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

Az energia szerepe az élővilágban 

Táplálkozás – energiafelhasználás.  

Táplálkozási táblázatok értelmezése. 

A mozgás és a táplálkozás közötti kapcsolat 

elemzése.  

Orvos, egészségügyi szakember ajánlásainak 

elfogadása.  

Változatos, egészséges táplálkozás elveinek 

betartása.  

A táplálék mint energiahordozó.  

Az élelmiszerek fő tápanyagai, élettani sze-

repük. 

Zsírok, olajok, szénhidrátok – fűtőanyagok.  

Fehérjék – építőanyagok.  

Az emésztés és a légzés folyamatai, összefüg-

gésének elemzése. 

Az égés feltételeinek ismerete. 

Napi, heti egészséges étrend összeállítása.  

A biológiai mozgás fizikai alapjai  

A sport szerepe az ember életében.  

Magasugrás, súlylökés, úszás, labdarúgás, 

stb.  

Erőhatások, energiafelhasználás.  

Példák gyűjtése és filmek elemzése a sporto-

láshoz szükséges feltételekről, erőhatásokról, 

energiafelhasználásról.  

Káros környezeti hatások, zajszennyezés. 

Erős hanghatással járó foglalkozások.  

Védőfelszerelések. 

A hallószervek tudatos védelme és óvása az 

erős hanghatásoktól (pl. zene). 

A halláskárosodás elkerülése védőfelszerelés-

sel.  
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A hallássérült ember elfogadása és segítése. 

Az elektromos áram hatása az élő szerve-

zetre.  

Veszélyek (áramütés). 

Veszélyt jelző táblák, információk.  

Érintésvédelmi ismeretek (konnektor, védő-

dugók).  

A veszélyt jelző táblák információinak felis-

merése, és a veszély tudatos elkerülése.  

A szórakoztató és háztartási berendezések 

használata, az érintésvédelmi szabályok betar-

tásával. 

Az elektromosság felhasználása a gyógyá-

szatban. 

Képek, filmek elemzése az elektromosság fel-

használásáról a gyógyászatban (csoport-

munka).  

Beszámolók készítése szóban, rajzban.  

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

hangterjedés, zajszennyezés, érintésvédelem.  

 

Témakör 6. Környezet és fenntarthatóság 
Óraszám

: 5 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

A megismerő képesség, kommunikációs képesség, kauzális gondolko-

dás, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. Információszerzés 

gyakorlása. Önálló tanulás. IKT-eszközök használata. Energiatakaré-

kosságra törekvés erősítése a hétköznapokban. Tudatos fogyasztói és 

természetvédő magatartás, mérlegelő gondolkodás fejlesztése, törekvés 

az egészséges környezet, az élő természet megóvására.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

A földi időjárás fő jellemzői 

Időjárási jelenségek, a földfelszín és az idő-

járás kapcsolata. Légköri és tengeri áramla-

tok (Golf-áramlat, szélrendszerek). 

Földrajzi ismeretek alkalmazása. 

Érdekességek, információk gyűjtése képekről, 

filmből, atlaszokból, ismeretterjesztő köny-

vekből.  

Összefüggések felismerése a földrajzi széles-

ség, illetve a tengerszint feletti magasság idő-

járást meghatározó tényezőiről. 
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Az időjárás-előrejelzés.  
Az időjárás-előrejelzés értelmezése, informá-

ciófeldolgozás, ábraelemzés újságokból, tele-

vízióból.  

A légkör fizikai tulajdonságai (napsugárzás, 

hőmérséklet, csapadék).  

A vízkörforgás fizikai háttere, szél).  

Csapadékfajták.  

Légnyomás és mérése (Barométer). 

A légkör fizikai tulajdonságainak elemzése. 

Összefüggések felismerése. 

A víz körforgására kísérletek végzése.  

Elemi ismeretek szerzése a frontképződések-

ről. 

Olvasmány-feldolgozás. 

Természeti katasztrófák (viharok, földrengé-

sek, cunamik kiváltó okai) 

Ismeretterjesztő filmek elemzése.  

A kárenyhítés lehetőségei, előrejelzés.  

Megfelelő viselkedési formák veszélyhely-

zetekben.  

Az előrejelzés fontosságának felismerése, pél-

dák gyűjtése a modern földrengés- és vihar-

előrejelző eszközökről.  

A megfelelő magatartás tanúsítása veszély-

helyzetekben. Részvétel szituációs játékok-

ban.  

A környezeti rendszerek állapota, védelme, 

fenntarthatósága  

A természetkárosítás fajtáinak fizikai háttere 

(erdőirtás, légszennyezés, vízszennyezés, ta-

laj-, zaj-, fényszennyezés.  

Útépítés, házépítések, lakóparkok építése.  

Fenntarthatóság, védelem.  

Kirándulások, séták, irányított megfigyelések, 

elemzések adott témával kapcsolatban. 

Tablók, fotók, rajzok készítése. 

Rövid beszámolók készítése a helyi környe-

zeti problémákról fotókkal, rajzokkal.  

Érdekességek gyűjtése természettudományos 

kiadványokból, filmekből a környezet állapo-

tának védelméről, az emberi tevékenységek-

ről.  

Energiatakarékos eljárások, eszközök.  

(szigetelés, energiatakarékos izzók, berende-

zések, főzési, fűtési módszerek).  

Az energiatakarékos eljárásokkal való megis-

merkedés és alkalmazásuk otthon és a közös-

ségi tereken.  

Törekvés az energiatakarékos technikák alkal-

mazására. 
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Takarékos, kényelmes, biztonságos közleke-

dés eszközei. 

Tájékozódás internetről, könyvekből, a leg-

újabb környezetbarát technikai találmányok-

ról, eszközökről.  

Energiatermelés módjai, kockázata.  

Hazai erőművek.  

(Fosszilis erőművek, atomerőmű). 

Hazánk erőműveinek elhelyezkedése, ener-

giatermelésének ismerete. 

Az energiatermelés kockázatáról információk 

gyűjtése filmekből, ismeretterjesztő kiadvá-

nyokból, internetről.  

A szennyező-anyagokkal való szakszerű bá-

násmód (vegyszerek, tisztítószerek, olajok, 

gyógyszerek, elemek, patronok).  

Tudatos, szelektív hulladékgyűjtés.  

A szennyezőanyagok biztonságos tárolásáról, 

felhasználásáról, megsemmisítéséről ismere-

tek szerzése.  

A vegyszereken, tisztítószereken lévő infor-

mációk feldolgozása.  

Fogalmak 

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

fenntarthatóság, a környezeti rendszerek védelme, energiatakarékosság, 

szennyező anyag, szelektív hulladékgyűjtés, hulladékkezelés. 

 

Összegzett tanu-

lási eredmények 

a nyolcadik évfo-

lyam végére 

Alapvető ismeretek a fizikai jelenségekről, törvényszerűségekről, ezek 

felhasználása a gyakorlatban, a mindennapi életben, a háztartásban. Az 

élő és élettelen természet legfontosabb kölcsönhatásainak ismerete. A 

megfigyelésekben, kísérletekben önálló, szabálykövető részvétel. Egy-

szerűbb összefüggések megértése, tapasztalatok megfogalmazása szó-

ban, vázlatkészítés. Törekvés a tanult szakkifejezések pontos használa-

tára. Információk egyre önállóbb gyűjtése és feldolgozása. IKT-eszközök 

használata. 

Balesetmentes eszközhasználat elsajátítása, az elektromos eszközök mű-

ködtetése során 

Törekvés energiatakarékos magatartásra.  
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3 BIOLÓGIA 

Heti és éves óraterv 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

7. évfolyam 1,5 óra 51 óra 

8. évfolyam 1,5 óra 51 óra 
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7. évfolyam 

Éves óraszám: 51 

Heti óraszám: 1,5 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

I. Anyag, energia, információ 7 

II. Rendszerek 13 

III. Felépítés és működés 13 

IV. Állandóság és változás 18 

Éves óraszám: 51 

 

 

Témakör I. Anyag, energia, információ 
Óraszám

: 7 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

A megismerő képesség, a kommunikációs képesség fejlesztése. Ok-

okozati összefüggések felismerése. Kooperatív technikák. IKT-eszkö-

zök alkalmazása. Gyűjtőmunkák. A természetben zajló kölcsönhatások, 

erők, biológiai információk ismerete. Önálló, kitartó munkavégzés, 

együttműködő képesség fejlesztése.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 
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Anyag 

Az élő rendszerek anyagi összetétele. 

Kölcsönhatások, erők. 

Az élőlények alkalmazkodása a gravitáció-

hoz (súly, súlytalanság problémája).  

Érdekességek: testfelépítésbeli alkalmazko-

dások a különböző közegben élő állatoknál 

(pl. áramvonalas hal, úszóhólyag, szőrős 

talp, csőrtípusok, lábtípusok stb.). 

Egyszerű kísérletek végzése (nyomás, közeg-

ellenállás, felhajtóerő).  

 

Energia  

A napfény és a földi élet összefüggése. Foto-

szintézis.  

Táplálkozás, légzés szerepe a szervezet ener-

giaellátásában.  

Az állatok hőháztartása, testhőmérséklet sza-

bályozása. 

A mozgás, az életmód és az energiaszükség-

let  

(ragadozók – sebesség; növényevők – mene-

külés).  

Táplálékláncok készítése.  

Anyag- és energiaforgalom felismerése. 

Példák felidézése a természeti körfolyamatok-

ról. 

Gyűjtőmunka.  

Állandó és változó testhőmérsékletű állatok 

csoportosítása.  

Példák keresése, összefüggések felfedezése a 

mozgás, az életmód és energiaszükséglet kö-

zött.  

Információ  

A környezeti jelzések és érzékelésük bioló-

giai jelentősége.  

(Tollazat, illatok, mozgásképek, testbeszéd, 

viselkedési formák különböző szituációkban, 

hangjelzések.) 

A biológiai információ szerepe az önfenntar-

tásban és fajfenntartásban. 

A biológiai sokféleségben rejlő információ. 

A biológiai információ jelentőségének felis-

merése. 

Példák gyűjtése.  

Enciklopédiák, lexikonok használata. 

Gyűjtőmunka, növénytani kísérletek.  
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Az élőlények különböző alkalmazkodóké-

pességének felismerése (tűrőképesség, fajok 

és életfeltételek). 

Fogalmak 

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

ség, önfenntartás, fajfenntartás, állandó testhőmérséklet, változó testhő-

mérséklet, az élő szervezet energiaellátása, fotoszintézis, biológiai infor-

máció.  

 

 

Témakör II. Rendszerek 
Óraszám: 

13 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Térbeli, időbeli tájékozódás képességének erősítése. A kommunikációs 

képesség, analizáló, szintetizáló képesség, kauzális gondolkodás fej-

lesztése. Finommotorika fejlesztése. Hálózatok az élővilágban: össze-

függések felfedezése, önálló információszerzés, együttes munkában 

részvétel.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

Tér és idő 

Az élővilág méretskálája (a szerveződési 

szintek összevetése). 

Vizsgálatok mikroszkóppal, nagyítóval. 

Rendezések, csoportosítások, hasonlóságok, 

különbségek felfedezése.  

Az életközösségek térbeli elrendeződése 

(zonalitás földrajzi szélesség és tengerszint 

feletti magasság szerint). 

Földrajzi ismeretek alkalmazása. 

Összefüggések felfedezése az életközösségek 

és a helyük között.  

Az élővilág törzsfejlődésének időskálája, je-

lentősebb eseményei. 

(Földtörténet – első élőlények megjelenése). 

A törzsfejlődés időskálájának ábraelemzése.  

A földtörténeti eseményekről szemléltető fil-

mek megtekintése, animációk elemzése.  

Grafikonértelmezés. 

A biológiai óra fogalma, példái (az élő szer-

vezetek belső szabályozottsága, ciklikusság 

öröklött és tanult megnyilvánulásai).  

Példák gyűjtése az emberek és az állatok éle-

téből (életkori szakaszok és a kapcsolódó bio-

lógiai történések).  
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Rendszer, rendszer és környezete 

A sejt, a szervezet és az életközösség, mint 

rendszer (elemek és kapcsolatok).  

Ábrák, képek, modellek, makettek összeállí-

tása (puzzle).  

Rész-egész kapcsolatának, szerepének megér-

tése elemi szinten.  

A környezet fogalma, a rendszer és környe-

zet kapcsolata, biológiai értelmezése a sejt, 

egyed, életközösség és a bioszféra szintjén.  

Az élőlények, élettelen összetevők válogatása, 

rendezése, csoportosítása adott szempontok 

szerint. 

Szűkebb, tágabb kapcsolatrendszerek össze-

függésének felismerése, az alá-fölérendeltség 

viszonyainak értelmezése.  

A természetföldrajzi környezet és az élővilág 

összefüggései. 

Példák keresése az élőlények alkalmazkodá-

sára a természetföldrajzi környezethez.  

Szerveződési szintek, hálózatok  

A biológiai szerveződés szintjei (egyed alatti 

és feletti).  

A szintek közötti kapcsolatok.  

(Moszatok szerepe a légkör oxigénháztartá-

sában.)  

Hálózati elv az élővilágban, biológiai hálóza-

tok. 

Megfigyelések, vizsgálódások mikroszkóp-

pal, nagyítóval. 

Ismeretek gyűjtése olvasmányokból, szemel-

vényekből, elektronikus médiából. 

Érdekességek keresése baktériumokról, mo-

szatokról.  

Fogalmak 
Méretskála, szerveződési szint, földtörténeti kor, sejt, egyed, baktérium, 

moszat, szervezet, életközösség, biológiai hálózat.  

 

 

Témakör III. A felépítés és a működés kapcsolata 
Óraszám

: 13 óra 
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A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

A megismerő képesség, a kommunikációs képesség, a problémameg-

oldó gondolkodás, a kauzális gondolkodás fejlesztése. A tér-, időbeli 

tájékozódás erősítése. A kémiai ismeretek felhasználása az egészséges 

életmód kialakításában. A Föld övezetessége és az ott kialakuló jelleg-

zetes növény- és állatvilág közötti összefüggés felismertetése. Az élő-

világ egyszerű rendszerezése.  
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Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

Anyagok 

A víz biológiai szerepe. 

Vizes élőhelyek felsorolása. 

Érdekességek gyűjtése a különböző élőlények 

szervezetében előforduló vízmennyiségről. 

Példák keresése a víztakarékos növényekről, 

állatokról (teve, kaktusz). 

Növénygondozás, állatgondozás (tiszta ivóvíz 

fontosságának belátása, csíráztatás – öntözés 

csapvízzel). Kísérlet desztillált vízzel.  

Az élőlényeket felépítő szervetlen és szerves 

anyagok (víz, ásványi anyagok, szénhidrá-

tok, zsírok és olajok, fehérjék, vitaminok) 

alapvető szerepe. 

Táblázatok tanulmányozása, ábraelemzés. 

Életszerű példák keresése a „só-víz háztartás” 

egyensúlyi állapotára (szomjúság oka). 

Az élelmiszerek összetétele, tápértéke, az 

egészséges étrend (tápanyag, tápérték, ter-

mékösszetétel). 

Az élelmiszerek összetételének 

tanulmányozása, tápanyag-összetételük elem-

zése. 

Tudatos fogyasztói magatartás gyakorlása. 

Élelmiszerek válogatása, ennek fontossága a 

hiánybetegségek esetén. 

Napi, heti étrend összeállítása. 

Receptgyűjtemény készítése, főzési gyakorla-

tok csoportmunkában.  

Élőlények 

A sejt felépítése (növényi, állati). 

A növényi és állati szövetek fő típusai. 

Mikroszkópos vizsgálatok a sejtek felépíté-

sére.  

Növényi és állati sejt összehasonlítása.  

Baktériumok, vírusok. 
Olvasmányelemzés, szövegértés. 

Gombák (egy kalapos gomba példáján). 

A gombák elhelyezkedése az élőlények cso-

portjai között. 

A kalapos gomba vizsgálata, összehasonlítása 

más növényekkel. 

Hasonlóságok, különbségek felfedezése. 
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Vizsgálódás nagyítóval. 

Növények és állatok általános jellemzői 

(testfelépítés, kültakaró, táplálkozás, légzés, 

szaporodás, életmód.  

Néhány jellegzetes növény és állat vizsgálata 

adott szempontok szerint. 

Elemzés, összehasonlítás.  

Testfelépítés, életmód és környezet kapcso-

lata. 

Példák gyűjtése a természetből.  

Életközösségek 

Egyed feletti szerveződési szintek.  

Fajok egyedei közötti kapcsolatok (csopor-

tos életmód: szerepek, rangsor, együttműkö-

dés). 

Magányos életmód. 

Fajok közti kapcsolatok.  

Megfigyelés, elemzés az életközösség szerve-

ződéséről, a fajok és az egyedek életéről.  

Az életközösségek belső kapcsolatai. Az élő és élettelen összetevők csoportosítása. 

A kölcsönös egymásrautaltság felismerése. 

A fajok közötti kölcsönhatások típusai egy-

egy konkrét példával (együttélés, versengés, 

élősködés). 

Megfigyelések, egyszerű vizsgálatok terepen, 

kirándulások alkalmával.  

Filmek megtekintése, olvasmányok elemzése. 

Érdekességek, példák gyűjtése (egy-egy 

konkrét példa megbeszélése).  

Életközösségek táplálkozási kapcsolatai, há-

lózatai:  

 Táplálékláncok  

 Termelő szervezetek – növények 

 Fogyasztó szervezetek – állatok 

 Lebontó szervezetek – baktériumok, 

gombák. 

Csoportosítások, táplálkozási hálózatok bo-

nyolult rendszerének felismerése. 

Táplálékláncok készítése – különböző életkö-

zösségekben. 

Táplálkozási piramis értelmezése. 

Körfolyamatok, egyensúly összefüggéseinek 

felismerése.  
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Az állatok viselkedésformái (életmódok, 

életszakaszok, szituációk – táplálkozás, táp-

lálékszerzés, párzás, védekezés).  

Megfigyelések az állatok viselkedésformáiról.  

Informatikai eszközhasználat. 

Információfeldolgozás (filmek, képek, köny-

vek).  

Biomok 

A Föld éghajlati övezeteinek jellemzői, a jel-

legzetes növényvilág kialakulása közötti 

összefüggés (pl. tajgaerdő fenyői, esőerdő). 

Tablókészítés, élőhelyek bemutatása.  

A növény és állatvilág alkalmazkodási mód-

jai az éghajlati viszonyokhoz (pl. az állatok 

kültakarója, a növények gyökérzete, levelei).  

A biomok főbb jellemzői, területi elhelyez-

kedésük. 

Rendszerezés, csoportosítás adott szempontok 

szerint.  

 

Az élővilág rendszerezése (egysejtűek, növé-

nyek, állatok, gombák) 

Az élővilág elsődleges csoportokra való fel-

osztása. 

Főbb rendszertani csoportok: faj, évfolyam, 

törzs. 

Egysejtűek. 

Növények országa. 

Állatok országa. 

Gombák országa.  

Az eddig tanult növény- és állatfajok csopor-

tosítása megadott szempontok szerint. 

Növény- és állathatározó könyvek tanulmá-

nyozása.  

Hasonlóságok, különbségek felismerése, álta-

lánosítás, rendszerbe sorolás. 

Táblázatalkotások.  

Az élővilág fajgazdagsága, ennek jelentő-

sége. 

Evolúció (közel 2 millió ismert és ugyaneny-

nyi ismeretlen faj).  

Érdekességek, szemelvények feldolgozása. 

 

Nap, Naprendszer 

A napsugárzás és a földi élet közötti össze-

függés (hősugárzás, fénysugárzás). 

Szemelvényfeldolgozás, elemzés, értelmezés.  

Összefüggések felfedezése.  
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Fotoszintézis. 

Szűk és tág tűrőképességű fajok, alkalmaz-

kodás módjai.  

Példák sorolása.  

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

tése, egyed és faj, tápláléklánc, evolúció, fotoszintézis.  

 

 

Témakör IV. Állandóság és változás 
Óraszám

: 18 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Biológiai, természettudományos ismeretek alapozása. Biológiai fogal-

mak megértése, elsajátítása. Kapcsolatok felismertetése a kémiában és 

a fizikában elsajátított ismeretekkel.  

A megismerőképesség, a kritikus gondolkodás, a kauzális gondolkodás, 

a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. Kooperatív technikák al-

kalmazása. Interaktív eszközök használata, pontos, kitartó munkavég-

zésre, önálló információ- feldolgozásra, önálló tanulásra törekvés erősí-

tése.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

Állapot 

Az életközösségek állapotának jellemzése. 

Élőhelyek, s az ott élő, egymással kapcsolat-

ban álló élőlények (növények, állatok).  

Közvetlen tapasztalatszerzés kirándulásokon.  

Információk gyűjtése életközösségek állapo-

táról különféle információs eszközökkel. 

Vizsgálódások. 

Sajátos élő és élettelen környezeti feltételek 

(fajok egyedei közötti, fajok közötti, élő és 

élettelen összetevők közötti kapcsolatok). 

Az élő és az élettelen világ közötti összefüg-

gések feltárása konkrét példák alapján.  

Önszabályozás, viszonylagos egyensúly-

megújulás. 

Információs eszközök használata. 

Az ember hatása a bioszférára (káros és 

hasznos beavatkozások). 

Adatgyűjtés, tablókészítés az emberi tevé-

kenységről.  
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Globális természeti problémák és következ-

ményeik.  

Változás 

Az élőlények mozgásának fizikai jellemzése 

(erő, munkavégzés). 

Az állatok mozgása: végtagok, mozgásszer-

vek, mozgásfajták. 

Példák rendszerezése a növények, állatok 

mozgásairól.  

Gyűjtőmunka, csoportosítás. 

Az élőlények hőháztartását befolyásoló fizi-

kai változások (hőáramlás, hővezetés, hőszi-

getelés, hősugárzás). 

Táplálkozás – belső energia.  

Hőszigetelés (szőrzet, zsírréteg, faggyús tol-

lazat, pehelytollak). 

Téli álom: életfolyamatok lassulása.  

Környezeti hatások – napsugárzás. 

Csoportos életmód – egymás melengetése 

(pingvinek stb.). 

Nagy melegben – párologtatás, fokozott 

hőleadás. 

Az élőlények életében bekövetkező változá-

sok a környezet fizikai és kémiai hatásaira.  

Csoportosítások, elemzések, általánosítások.  

Összefüggések felismerése.  

Az életfolyamatokat kísérő elektromos vál-

tozások példái (EKG, EEG). 

Érdekességek, információk feldolgozása 

könyvekből, lexikonokból, filmekről, inter-

netről.  

Személyes tapasztalatok feldolgozása.   

Fotoszintézis és a légzés lényege. 

A termelő szervezetek (növények) szerves 

anyag előállítása, oxigéntermelése (energia-

megkötés). 

Kísérletek végzése a fotoszintézisre és lég-

zésre.  

Táplálékláncok készítése. 

Rajzos ábrák elemzése. 

Szénhidrátok szerepe az élővilág energiaellá-

tásában. 

Körfolyamatok elemzése ábrák, képanyagok, 

filmek segítségével. 
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Tápanyagok elégetése a szervezet sejtjeiben 

(lassú égés, energia-felszabadulás).  

Az oxigén az égés feltétele. 

Az élettani folyamatok hatása a vérnyomásra, 

pulzusra, vércukorszintre. 

Életmód, táplálkozás, mozgás, aktivitás, pi-

henés, testi-lelki egyensúly. 

Az egészséges életmód technikáinak alkalma-

zása. 

Ismerkedés a vérnyomásméréssel, vércukor-

szint-méréssel, pulzusméréssel.  

Hosszabb idő alatt bekövetkező változások 

(leszármazás, rokonság, evolúció). 

Fejlődési folyamat és a mai élővilág sokféle-

sége (fajok, rokon fajok, családok, rendek, 

törzsek). 

Rendszertani alapismeretek. 

A változatosság, sokféleség élménye, értéke-

lése családon belül.  

Az élővilág sokféleségének megfigyelése.  

Csoportosítás, táblázatkészítés.  

Folyamat 

A biológiai szabályozás lényege, mechaniz-

musai (pulzusszám, vérnyomás, testhőmér-

séklet). 

A szabályozott állandó állapot biológiai je-

lentősége. 

A működés egyensúlyi állapotának folyama-

tos biztosítása.  

A saját egészségi állapot iránti felelősség be-

látása. 

Fogalmak 

Önszabályozás, viszonylagos egyensúly, megújulás, globális természeti 

probléma, üvegházhatás, felmelegedés, ózonlyuk, UV-sugárzás, ivóvíz-

készlet, hőháztartás, belső energia, EKG, EEG, fotoszintézis, szerves 

anyag, vérnyomás, pulzus, vércukorszint, evolúció, biológiai szabályozás.  

 

A továbbhaladás feltételei a hetedik évfolyam végén: 
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Alapvető ismeretek a kémiai, fizikai, biológiai jelenségekről, törvényszerűségekről, ezek 

felhasználása a gyakorlatban, a mindennapi életben, a háztartásban. Az élő és élettelen természet 

legfontosabb kölcsönhatásainak ismerete. A megfigyelésekben, kísérletekben önálló, szabálykö-

vető részvétel. Egyszerűbb összefüggések megértése, tapasztalatok megfogalmazása szóban, váz-

latkészítés. Törekvés a tanult szakkifejezések pontos használatára. Információk egyre önálóbb 

gyűjtése és feldolgozása. IKT – eszközök használata.  Tudatos környezetvédelem és egészségvé-

delem, megoldások keresése a környezet- és egészségkárosodás elkerülésére. Képesség segítség-

kérésre, segítségnyújtásra. 
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8. évfolyam 

Éves óraszám: 51 

Heti óraszám: 1,5 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

I. Az ember megismerése 33 

II. Környezet és fenntarthatóság 18 

Éves óraszám: 51 

 

Témakör I. Az ember megismerése 
Óraszám

: 33 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

A megismerő képesség további erősítése. Kommunikációs képesség 

fejlesztése. Aktív részvétel kiscsoportos beszélgetéseken. Kauzális, 

problémamegoldó, analizáló, szintetizáló gondolkodás fejlesztése. Ko-

operatív technikák alkalmazása. Az ember szervrendszere, szervei és 

azok működésének megismerése. A betegségek és azok megelőzési 

módjainak ismerete. Törekvés erősítése az egészséges életmódra. Önis-

meret fejlesztése. A viselkedési és társadalmi normák, szabályok betar-

tása. Az önfegyelem, a belátás képességének fejlesztése. Konfliktuske-

zelés. Agresszió elkerülése. Problémafeloldás segítése. Önzetlenség 

erősítése. IKT-eszközök használata.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

Testkép, testalkat, mozgásképesség  

Testalkat változása a növekedés során. 

Testkép-zavarok. 

Az ember szervrendszerei Szervek. Elhe-

lyezkedésük.  

Mozgás: aktív és passzív szervrendszere.  

Mozgás és életmód kapcsolata.  

Információgyűjtés. 

Ábraelemzés. 

Rendszeres, aktív sportolás. 

A mozgás és életmód kapcsolatának, össze-

függéseinek feltárása. 

Egészségmegőrző technikák gyakorlása. 

 

Helyes, egészséges táplálkozás elsajátítása.  
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Normál testsúly tartása és a rendszeres moz-

gás. 

Gyakori mozgásszervi elváltozások, sérülé-

sek, és megelőzésük. 

A mozgásszegény életmód következményei.  

Rendszeres tisztálkodás, megfelelő fogápolás 

fontosságának belátása.  

Táplálkozás: szervei, emésztési folyamatok.  

A tápcsatorna betegségei. 

A légzés: szervei, működése. 

A légzőszervek gyakori betegségei. 

Védekezés egyszerű gyógymódokkal. 

Keringés: szervei, működése. 

Kiválasztás szervei.  

Az emberi szervezet szervrendszerei és szer-

vei működésének megismerése, betegségeik 

és megelőzési lehetőségeinek megismerése.  

Egyszerű ápolási technikák elsajátítása.  

Önfenntartás 

Érzékszervek. 

A bőr funkciói, bőrbetegségek, bőrápolás, a 

bőr védelme. 

A központi és környéki idegrendszer főbb 

részei. 

Érzékszervek: látás, hallás, egyensúlyszerv, 

ízlelés, szaglás szervei. 

Minőségi, mennyiségi táplálkozás. 

A táplálkozás hatása a keringésre, légzésre, 

anyagcserére.  

Idegi, hormonális szabályozás. 

Kísérletezés fénytani és hőtani eszközökkel 

látásra és hallásra.  

Részvétel az iskolai orvosi vizsgálatokon, 

szűrővizsgálatokon. 

  

Szaporodás, egyedfejlődés  

Szaporodási szervrendszerek.  

Nemi jellegek. 

Menstruáció, szexualitás. 

Beszélgetések az ember szaporodásáról.  

Megfelelő tájékoztató, felvilágosító kiadvá-

nyok tanulmányozása. 

Információgyűjtés egészségügyi kiadványok-

ból, filmekből, internetről. 
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A szexualitás egészségügyi szabályai, fo-

gamzásgátlás.  

Méhen belüli fejlődés, születés, születés 

utáni élet.  

Semmelweis Ignác, az anyák megmentője. 

Semmelweis Ignác munkásságának megisme-

rése. 

  

Egészség 

Orvosi ellátásokkal kapcsolatos ismeretek.  

Szűrővizsgálat, védőoltás. 

Az egészséges életmód megőrzéséhez szük-

séges életvitel.  

Alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretek. 

Betegjogok. 

Részvétel szűrővizsgálatokon. 

A védőoltás elfogadása.  

Alapfokú elsősegélynyújtási ismeretek gya-

korlása.  

Ismerkedés a betegjogokkal.  

 

Magatartás 

A személyiség összetevői, értelmi képessé-

gek, érzelmi adottságok, önismeret, önfej-

lesztés fontossága, viselkedési normák, sza-

bályok szerepe.  

Családi és egyéni (személyi) kapcsolatok je-

lentősége. 

Tanulás szerepe. 

A serdülőkor érzelmi, szociális és pszicho-

lógiai jellemzői. 

Családi és iskolai agresszió, önzetlenség, al-

kalmazkodás, áldozatvállalás, konfliktuske-

zelés, probléma-feloldás.  

Szabályok, normák szerepének elfogadása. 

A tanulás fontosságának tudatosulása. 

Felelősségteljes magatartás. 

Csoportokban beszélgetések során önismeret 

fejlesztése.  

Konfliktuskezelések gyakorlása.  

Fogalmak 

Test, szervezet, szervrendszer, betegség, védekezés, megelőzés, szexuali-

tás, orvosi ellátás, öröklődés, magatartás, önismeret, norma, szabály, ser-

dülőkor.  
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Témakör II. Környezet és fenntarthatóság 
Óraszám

: 18 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

A megfigyelőképesség erősítése, a kommunikáció fejlesztése, kísérle-

tező képesség, információgyűjtő és -feldolgozó képesség, a probléma-

megoldó gondolkodás és a kauzális gondolkodás fejlesztése. A kritikai 

érzék fejlesztése. Kooperatív technikák alkalmazása. A globális kör-

nyezeti rendszerekről, a környezetszennyezésről, a fenntarthatóságról 

ismeretek szerzése és rendszerezése. Felelősségtudatos magatartás erő-

sítése, a szociális érzékenység és a közösségi érzés erősítése. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

Globális környezeti rendszerek 

A talaj termőképessége, védelme. 

A talaj sajátos életközössége (baktériumok, 

egysejtűek, gombák, moszatok, férgek, ízelt-

lábúak stb.). A tápanyagkészlet folyamatos 

megújulása. 

A talajszennyezés forrásai, okai (ipari, ház-

tartási, mezőgazdasági).  

Az emberi tevékenységek felszínformáló ha-

tásai.  

Kísérletezés talajjal. 

Életközösségek egyedeinek vizsgálata, cso-

portosítása. 

Talajszennyezés, szennyező anyagok, hatások 

csoportosítása adott szempontok szerint. 

Az emberi tevékenység felszínformáló hatása-

inak elemzése, beszámolók készítése. 

Környezeti tényezők 

Az éghajlat hatása az épített környezetre (hő-

szigetelés). 

Felelős fogyasztói szemlélet.  

Az egyéni felelősség belátása konkrét, min-

dennapi példákon keresztül. 

Az élőlényekre ható élettelen környezeti té-

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

alkalmazkodás módjai.  

A környezeti tényezőkről, az élőlények alkal-

mazkodásáról tényanyagok gyűjtése, elemzé-

sek, vázlat-, tabló-, plakátkészítés.  

A környezeti rendszerek állapota, védelme, 

fenntarthatósága  

Konkrét példákon keresztül az ember egészsé-

gének védelme és a megfelelő környezeti álla-

pot fenntartása közötti kapcsolat meglátása. 
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A környezeti állapot és az ember egészsége 

közötti összefüggés (testi-lelki egészség).  

A környezetszennyezés jellemző esetei és 

következményei (talaj, víz, levegőszennye-

zés).  

Emberi, ipari, háztartási, mezőgazdasági te-

vékenységek környezetszennyező hatásai.  

A környezetszennyeződés, az élőhelyek pusz-

tulása problémáinak felismerése, véleménye-

zése. 

Az élőhelyek pusztulásának okai, következ-

ményei, a fenntartás lehetőségei (aktív ter-

mészetvédelem) 

Szelektív hulladékgyűjtés   

Részvétel a jeles környezetvédelmi napok ren-

dezvénysorozatain. 

Játékos vetélkedőkön részvétel. 

Szemétgyűjtési akciókon részvétel. 

A tudatos fogyasztói szokások (takarékos-

ság, tudatosság, megfontoltság, előrelátás).  

A tudatos fogyasztási szokások megismerése, 

konkrét példák gyűjtése. 

A fenntarthatóság fogalma, az egyéni és kö-

zösségi cselekvés lehetőségei (pl. lakóhely 

és környékének gondozása, szépítése).  

Parkgondozás, fa- és virágültetés. 

Fogalmak 

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

zőanyag, vegyszer, olajszennyezés, mérgező gáz, talajpusztulás, takarékos-

ság, tudatosság, mérlegelés, megfontoltság.  

 

A továbbhaladás feltételei a nyolcadik évfolyam végén: 

Alapvető ismeretek a kémiai, fizikai, biológiai jelenségekről, törvényszerűségekről, ezek 

felhasználása a gyakorlatban, a mindennapi életben, a háztartásban. Az élő és élettelen természet 

legfontosabb kölcsönhatásainak ismerete. A megfigyelésekben, kísérletekben önálló, szabálykö-

vető részvétel. Egyszerűbb összefüggések megértése, tapasztalatok megfogalmazása szóban, váz-

latkészítés. Törekvés a tanult szakkifejezések pontos használatára. Információk egyre önálóbb 

gyűjtése és feldolgozása. IKT – eszközök használata.  Tudatos környezetvédelem és egészségvé-

delem, megoldások keresése a környezet- és egészségkárosodás elkerülésére. Képesség segítség-

kérésre, segítségnyújtásra. Kialakult szabálytudat, képesség az együttműködésre, konfliktuskeze-

lésre, reális önismeret. 
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4 Kémia 

 

A kémia oktatása során egyrészt be kell mutatni a kémiának az élet minőségének javításá-

ban betöltött alapvető szerepét, az új anyagok előállításának szépségét és hasznosságát, másrészt 

maximálisan ki kell használni azt a lehetőséget, amit a kémia tárgyalásmódja (makro-, szimbólum- 

és részecskeszint) nyújt a tanulók absztrakciós készségének fejlesztésében. Az oktatás minden sza-

kaszában törekedni kell az élményszerűségre, a tanulók számára releváns és érdekes problémák 

kémiai vonatkozásainak bemutatására, a gyakorlatban használható tudás elsajátításának fontossá-

gára. Az élményközpontú tanításnak arra kell összpontosítania, hogy a tanulók tudatába beépüljön: 

a kémiai ismeretek szükségesek az élőlényekben zajló folyamatok megértéséhez, a mindennapok-

ban használt tárgyaink előállításához, feladata a tudatos vásárlási és anyagfelhasználási szokások 

kialakítása, az egészségvédelemhez és az élhető környezet megóvásához szükséges ismeretek és 

szemlélet biztosítása. 

Ugyanakkor tisztában kell lennünk a fogalmi megértést nehezítő, valamint a kémiához vi-

szonyuló pozitív attitűd ellen ható tényezőkkel (például kemofóbia, áltudományos nézetek) is. El-

kerülhetetlen a tudományos ismeretek és a hétköznapi tapasztalatokon alapuló naiv elméletek, pri-

mitív axiómák ütköztetése. A fogalmi megértést nehezítő további tényező a kémiai fogalmak né-

hány sajátossága. Az anyagok és jelenségek többszintű (makro-, részecske- és szimbólumszintű) 

értelmezése, számos kémiai fogalom elnevezésének és korszerű jelentésének ellentmondásossága, 

bizonyos fogalmak definiálatlansága, kontextustól függő jelentése, a tudományos és a köznyelvi 

jelentések különbözősége, valamint a kémia elméleti modelljeinek egymást kiegészítő, szimultán 

jellege miatt különösen fontos a tanuló gondolkodásának megismerése, a fogalmi megértési prob-

lémák feltárása és a metafogalmi tudás kialakítása. A kémia ismeretanyagát – a tanulók érdeklő-

dési körétől függően – több szinten lehet megfogalmazni. Jelen kerettanterv a mindenki számára 

szükséges tartalmakat és fejlesztési célokat tartalmazza. 

 

A kémiatanítás célja, hogy sajátos eszközeivel járuljon hozzá a tanulók a természetről, a 

környezet anyagairól, folyamatairól alkotott világképének alakításához. A tanulók érdeklődésének 

felkeltése a kémiai ismeretek elsajátítása iránt az egyik legfontosabb motivációs feladat. A tanulók 

számára fontos a tapasztalati tanulás, a tanulói tevékenység középpontba állítása, ezért a pedagó-

gusnak fokozott figyelmet kell fordítania a kísérletekben, vizsgálódásokban való aktív részvételre 

úgy, hogy balesetmentes kísérletezés, a szabályok pontos betartása és fegyelmezett munkavégzés 

valósuljon meg. A kémia és hétköznapi életünk szoros kapcsolatának felismerését szolgálja az 

egészséges és káros élvezeti szerek bemutatása, az utóbbiak tudatos elutasításának céljából. A ház-

tartási vegyszerek vizsgálatát és balesetmentes használatát gyakorolni kell. 
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A kémia tanítása során – figyelembe véve az enyhe értelmi fogyatékos tanuló képességeit, 

gondolkodását –, a következő kiemelt nevelési célokat tűzzük ki: együttműködésre épülő koope-

ratív, interaktív tanulási technikák elsajátítása és tanulási módok alkalmazása. A mindennapi te-

vékenységben a környezetkímélő, takarékos magatartás általánossá válása, a természeti és épített 

környezet iránti szeretet és megóvása. A munka szerepének értékelése az ember életében. A szo-

ciális értékelés fejlesztése. Részvétel az iskolában, lakóhelyén, tágabb környezetben rendezett kör-

nyezetvédelmi rendezvényeken, akciókban.  

 

 

A 7–8. évfolyamon a kémia tantárgy alapóraszáma: 102 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Órakeret 

Anyag, kölcsönhatás, energia, információ 16 

Rendszerek 17 

Felépítés és működés kapcsolata 18 

Állandóság, változás 19 

Az ember megismerése és egészsége 19 

Környezet és fenntarthatóság 13 

Összes óraszám: 102 
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7. évfolyam 

Óraszám: 51 óra/év 

1,5 óra/hét 

 

 Témakör Órakeret 

I. Anyag, kölcsönhatás, energia, információ 16 

II. Rendszerek 17 

III. Felépítés és működés kapcsolata 16 

IV. Év végi ismétlés 2 

 

Témakör 1. Anyag, kölcsönhatás, energia, információ 

Javasolt 

óraszám: 

16 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

A megfigyelőképesség fejlesztése. A kommunikációs képesség, a mo-

toros képességek, a kauzális gondolkodás, a rendszerező képesség fej-

lesztése. Feladattudat és szabálytudat erősítése. Aktív kísérletező atti-

tűd. A kísérletezés szabályainak betartása. Az anyagok érzékelhető fi-

zikai, kémiai tulajdonságainak felismerése. A periódusos rendszer leg-

fontosabb elemeinek felismerése. Vegyszerek, élelmiszerek jelzéseinek 

ismerete, ok-okozati összefüggések felfedezése, hasonlóságok, különb-

ségek felfedezése, problémafelvető képesség fejlesztése, értelmes cse-

lekvés, a kritikai érzék fejlesztése. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

Tudomány 

Müller Ferenc, Hevesi György, Irinyi János 

munkássága.  

A tudósok munkásságának megismerése, in-

formációgyűjtés, feldolgozás.  

Anyagok 

Balesetmentes kísérletezés.  

A kísérletezés eszközeinek megismerése. 
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A kísérletezés eszközei. 

A kísérletezés a megismerés és felfedezés te-

vékenysége.  

A tárgyak anyagának minőségi és mennyi-

ségi jellemzői. 

A hétköznapi életben gyakori keverékek, ve-

gyületek és elemek. 

Keverékek, oldatok.  

Balesetmentes kísérletezés szabályainak meg-

ismerése és betartása.  

Az anyagok vizsgálata egyszerű kísérletekkel.  

Elemek, keverékek, vegyületek tulajdonsága-

inak vizsgálata. 

Keverékek, oldatok készítése és szétválasz-

tása, a kiinduló és keletkezett anyagok tulaj-

donságainak vizsgálata.  

Általánosítás, analízis, szintézis. 

Az alkotórészek arányai és a keletkezett anya-

gok tulajdonságai közti összefüggés felisme-

rése (telítetlen, telített oldatok készítése). 

Vízben és zsírban oldódó anyagok.  

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

aceton, körömlakk, alkohol). 

Vegyületek (víz, szén-dioxid, szén-mon-

oxid, nátrium-klorid, nitrogén-klorid). 

Kísérletek végrehajtása különböző anyagok-

kal és oldószerekkel.  

Vízben és zsírban oldódó anyagok vizsgálata. 

Tapasztalatok megbeszélése, egyszerű folya-

matábrák készítése.  

Tanári bemutató kísérlet (vízbontás) segítsé-

gével a vegyület-keverék fogalmának megér-

tése, a különbségek felfedezése, tapasztalatok 

megbeszélése, a jelenségek értelmezése. 

A periódusos rendszer. 

Mengyelejev.  

Tájékozódás a periódusos rendszerben.  

Elemek. 

Fémes, nem fémes elemek tulajdonságai. 

A megfigyelt, létrehozott keverékek, vegyüle-

tek alkotórészeinek vizsgálata egyszerű mo-

dellek segítségével, az elemek csoportosítása 

tulajdonságaik alapján. 

Vegyületek csoportosítása.  

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

oxid – sav, sók. 

A hétköznapi életben használt savak, lúgok in-

dikátoros vizsgálata.  

Néhány háztartási vegyszer vizsgálata, tapasz-

talatainak elemzése, kémiai alkotórészek, ha-

tások szempontjából.  
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Indikátoros vizsgálatok (citromlé, ecetes víz, 

szappan, sóoldat, cukoroldat).  

Lúgos, savas kémhatás.  

Balesetvédelem.  

Balesetmentes vegyszerhasználat elsajátítása.  

Kölcsönhatások, erők 

Molekula, atom, atommag (az atomok fel-

építése, legelemibb szinten, csak érdekes-

ségként). 

Elemi szintű ismeretek szerzése az anyagok 

szerkezetéről, felépítéséről ábrák, természet-

tudományos ismeretterjesztő filmek, model-

lek segítségével.  

Kísérletek, vizsgálatok nagyítóval, mikro-

szkóppal. 

A fizikai és kémiai változások megkülön-

böztetése. 

Fizikai változások (alak, hőmérséklet, hal-

mazállapot, térfogatváltozások, kémiai vál-

tozások.  

Egyesülés, égés, bomlás.  

Közömbösítés: sav + lúg =  

só + víz.  

Sav-bázis reakciók:  

nátronlúg + sósav =  

konyhasó + víz 

meszes víz + szénsav =  

mészkő + víz (cseppkőbarlang). 

Irányított tanulói és tanári bemutató kísérletek 

segítségével a változások fajtáinak megfigye-

lése, elemzése. 

Az égés fajtáinak, feltételeinek vizsgálata, 

összegyűjtése. Hasonlóságok, különbségek 

felfedezése. 

Sav-bázis reakciók elemzése.  

Energia  

A fizikai és kémiai változások energiaviszo-

nyai hétköznapi példákban. 

Halmazállapot-változás, oldódás, tűzgyúj-

tás. 

Egyszerű kísérletekkel, mérésekkel az ener-

giaváltozások vizsgálata.  

Információ  

Az elemek és vegyületek kémiai jelölése. 

Vegyjel, néhány elem vegyjele.  

A periódusos rendszer legismertebb elemei-

nek keresése, fémes, nemfémes csoportosí-

tása.  
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Szóegyenletek 

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

vagyis konyhasó; HCl, vagyis sósav stb.). 

Élelmiszerek, vegyszerek tájékoztatójának ér-

telmezése, a tanult vegyszerek szóegyenleté-

nek megismerése.  

Figyelmeztető, veszélyt jelző piktogramok ér-

telmezése (méregjel). 

Gyakorlati példák keresése, elkészítése.  

Receptek gyűjtése, befőzési, tartósítási módok 

keresése (cukorszirup, sóoldat). 

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

változás, folyamat, só, sav, bázis, elemi összetétel, elem, fotoszintézis.  

 

 

Témakör 
2. Rendszerek 

Javasolt 

óraszám: 

17 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

A megismerő képesség, kommunikációs képesség, a kauzális gondol-

kodás fejlesztése. Finommotorika fejlesztése. Aktív részvétel kísérle-

tekben, balesetmentes kísérletezés. A tűzoltás különböző módjainak is-

merete. Információs jelek ismerete és alkalmazása. A természeti rend-

szerek felépítésében legfontosabb anyagok ismerete. Épített rendszerek 

fogalmának ismerete. Képzelet, fantázia, kreativitás fejlesztése. Koope-

ratív technikák alkalmazása, összehasonlítás, elemzés gyakorlása, ok-

okozati összefüggések felfedezése, IKT-eszközök használata.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

Tér, idő, nagyságrendek 

Az atomok, molekulák mérete. 

Mikroszkópos vizsgálatok végzése (vízminta, 

hagymanyúzat…). 

A méretek látható, majd érzékszervekkel fel 

nem ismerhető tartományának érzékelése áb-

rák, filmek, internetes információk segítségé-

vel.  
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Anyagmennyiség. 

Tömény és híg oldatok. 

Keverékek, oldatok összetevőinek vizsgálata 

mérésekkel. 

Hígítás- és sűrűsítés-gyakorlatok végzése.  

Kémiai, fizikai folyamatok gyorsítása, lassí-

tása (főzés, hűtés). 

Oldódás-vizsgálatok különböző hőmérsékle-

ten. (Tapasztalatok értelmezése, lejegyzése, 

rajzos, írásos vázlat formájában.) 

Rendszer, rendszer és környezete 

Egy-egy használati tárgy előállítása (papír-

ból, fából, műanyagból, nádból játékok, dísz-

tárgyak készítése). 

A fizikai, kémiai tulajdonságok összefüggé-

sei. 

Ajándékok, dísztárgyak előállítása során a ki-

induló anyagok tulajdonságainak vizsgálata, a 

megmunkálás lehetőségeinek felismerése, 

eszközhasználat.  

A kísérleti berendezés rendszerként való mű-

ködése.  

Sorrendiség, funkció, alá-, fölérendeltségi 

viszonyok (pl. hevítés: fémtálca, kémcső-

fogó, hőmérő, kémcsőállvány, hőforrás). 

A használt kísérleti eszközök részeinek meg-

ismerése. 

  

Az égés feltételei. 

Tűzoltási lehetőségek.  

Az égés veszélyeire felhívó információs je-

lek (a dohányzás tiltása, tűzveszélyes hely, 

robbanásveszély). 

Az égés feltételeinek ismerete. 

A tűzoltás lényegének megbeszélése a feltéte-

lek alapján. 

A különböző tüzek oltási módjainak megis-

merése.  

Szituációs gyakorlatok, teendők tűz esetén, 

tűzoltás, riasztás, a védekezés, megelőzés te-

endőinek ismerete.  

A tűzriadó gyakorlatain részvétel. 

Az égés veszélyeire felhívó információs jelek 

felismerése.  
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Természeti rendszerek 

A növények életéhez szükséges tápanyagok 

kémiai tulajdonságai (víz-, szén-dioxid-, oxi-

gén-, kiegészítésként nitrogén-, foszfor-, ká-

liumigény).  

Fotoszintézis. 

Szemléltető képek, ábrák segítségével a rend-

szer elemeinek, a körfolyamatokban történő 

változásainak, átalakulásának értelmezése, 

megbeszélése (pl. oxigén – széndioxid). 

A Nap energiája fontosságának felismerése a 

földi élet működésének szempontjából.  

A talaj tápanyagtartalmának természetes és 

mesterséges utánpótlása (trágya, műtrágya). 

Tapasztalati úton ismeretek szerzése a talaj 

tápanyagtartalmának pótlására cserepes virá-

gok esetén, kiskertekben, földeken.  

Az állatok és az ember életéhez szükséges 

anyagok (szénhidrátok, szőlőcukor, kemé-

nyítő, rostok /cellulóz/, zsírok, olajok, fehér-

jék, szerves savak, csersav, citromsav, víz, 

oxigén, ásványi anyagok). 

Legfontosabb tápanyagaink tulajdonságainak 

vizsgálata irányított kísérletek alapján. A ta-

pasztalatok elemzése, rögzítése írásban.   

Épített rendszerek 

Fémek általános jellemzői, előállításuk (vas, 

alumínium, réz…). 

Vas- és alumíniumkohászat. 

Fontosabb ötvözetek (acél, sárgaréz, 

bronz…). 

Tapasztalatok gyűjtése egyszerű kísérletek 

alapján a legismertebb fémek tulajdonságai-

ról. 

Ábrák, képek, filmek segítségével elemi isme-

retek szerzése a fémek előállításáról. 

Az alapanyag és előállított fém közti változás 

megértetése (a bomlás-redukció lényegének 

elemi szintű értelmezése).  

Korrózióvédelem (festés, olajozás, ötvözés, 

rozsdamentes acél). 

Megfelelő korrózióvédelmi eljárások isme-

rete.  

Tűzvédelmi plakátok készítése.  

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

anyag, hőhatás, korrózióvédelem, oxidáció, fotoszintézis.  
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Témakör 
3. Felépítés és a működés kapcsolata 

Javasolt 

óraszám: 

16 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Aktív részvétel a tanulói kísérletekben. Az analizáló, szintetizáló képes-

ség, a kauzális gondolkodás, a kommunikációs képesség fejlesztése. 

Kooperatív technikák alkalmazása. Az információszerzés lehetőségei-

nek bővítése. IKT-eszközök használata. Praktikus kémiai ismeretek al-

kalmazása a háztartásokban. Képzelet fejlesztése. 

 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

Szervetlen és szerves anyagok  

A mindennapokból ismert anyagok (elemek, 

fémek, ötvözetek, sók, savak, bázisok, termé-

szetes és mesterséges anyagok) fizikai és ké-

miai tulajdonságai. Felhasználásuk.  

Szerves és szervetlen anyagok fizikai és ké-

miai tulajdonságainak megismerése, elsajátí-

tása.  

A Föld 

Ércek, ásványok, hegységképző kőzetek. 

Elemi ismeretek a Föld anyagairól, a hegység-

képződésekről, a különböző kőzetek, ásvá-

nyok, ércek előfordulásáról.  

Filmek, könyvek, folyóiratok segítségével ér-

dekességek, információk gyűjtése. 

Kirándulások, tanösvények, kőzetminták, érc-

minták tanulmányozása, tapasztalatok megbe-

szélése.  

Vízkeménység, vízlágyítás, vízkőoldás ké-

miai alapjai. 

Háztartási gépek védelme, természetbarát 

megoldások. 

Barlangképződés (enyhén savas esővíz, lú-

gos mészkőoldás, cseppkőképződés, Aggte-

leki-karszt, Pálvölgyi-cseppkőbarlang stb.). 

A vízkőképződés ismerete. A háztartásokban 

a vízlágyítás és a vízkőoldás természetes meg-

oldásainak ismerete.  

Az ásványvizek és a desztillált víz összeha-

sonlítása párologtatással.  

Képek keresése barlangokról, a képek alapján 

megfigyelések. 
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Az időjárás  

A földi vízkészlet különböző formái (tenger-

víz, édesvíz, ásványvíz, gyógyvíz, esővíz). 

Különböző vízminták vizsgálata összetétel, 

tisztaság szerint.  

Ásványvizek tájékoztatóinak olvasása, tartal-

mak összehasonlítása. 

Ismeretek gyűjtése a hazai gyógyvizek előfor-

dulásairól, gyógyító hatásairól filmekből, tu-

risztikai magazinokból, internetről.   

A víz körforgása (tengervíz-esővíz kapcso-

lata). 

Sóoldat bepárlása, desztillálása által az össze-

függések felfedezése, megértése. 

A levegő kémiai összetétele (nitrogén, oxi-

gén, szén-dioxid, nemesgázok). 

A levegő legfontosabb alkotórészeinek megis-

merése ábraelemzéssel. 

Az oxigén százalékarányának felismerése kí-

sérlet alapján. 

Az oxigén–szén-dioxid egyensúlyi állapot 

fontosságának felismerése (ember, állat, nö-

vény).  

Nap, Naprendszer 

A világ anyagi egysége. 

Látogatás a Planetáriumba. 

Érdekességek keresése, felfedezése a makro- 

és mikrovilág felépítése, rendszere között. 

Fogalmak 

Szerves és szervetlen anyag, elem, fém, ötvözet, só, sav, bázis, természetes 

és mesterséges anyag, érc, ásvány, kőzetek, vízkő, vízkeménység, vízlágyí-

tás, vízkőoldás, ásványvíz, gyógyvíz, tengervíz, édesvíz, a levegő kémiai 

összetétele, Naprendszer.  
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Továbbhaladás feltételei: 

Anyag, kölcsönhatás, ener-

gia, információ 

Rendszerek Felépítés és működés kap-

csolata 

- A kísérletezés eszközeinek 

megismerése. 

- Balesetmentes kísérletezés 

szabályainak megismerése és 

betartása. 

- A tárgyak anyagának minő-

ségi és mennyiségi jellemzői. 

- A hétköznapi életben gyakori 

keverékek, vegyületek és ele-

mek. 

- Keverékek, oldatok készítése 

és szétválasztása. 

- Vízben és zsírban oldódó 

anyagok vizsgálata. 

-  Tájékozódás a periódusos 

rendszerben. 

- A hétköznapi életben hasz-

nált savak, lúgok vizsgálata. 

- Balesetmentes vegyszerhasz-

nálat elsajátítása. 

 

- Az atomok, molekulák mé-

rete. 

- Keverékek, oldatok összete-

vőinek vizsgálata. 

- Oldódás-vizsgálatok külön-

böző hőmérsékleten. 

- Egy-egy használati tárgy 

előállítása. 

- A használt kísérleti eszközök 

részeinek megismerése. 

- Az égés feltételei. 

- Tűzoltási lehetőségek.  

- Az égés veszélyeire felhívó 

információs jelek (a dohány-

zás tiltása, tűzveszélyes hely, 

robbanásveszély). 

- A mindennapokból ismert 

szerves és szervetlen anyagok 

fizikai és kémiai tulajdonsá-

gainak megismerése, elsajátí-

tása. 

- Elem, fém, ötvözet, só, sav, 

bázis.  

- Elemi ismeretek a Föld 

anyagairól, ércek, ásványok, 

hegységképző kőzetek. 

- A vízkőképződés ismerete 

(vízkeménység).  

- A háztartásokban a vízlágyí-

tás és a vízkőoldás természe-

tes megoldásainak ismerete. 

- Ásványvíz. 

 

 

Állandóság, változás Az ember megismerése és 

egészsége 

Környezet, fenntarthatóság 

- A hőmérséklet és nyomás, 

mint állapotjelző (víz, le-

vegő). 

- Vitaminok (zsírban,vízben 

oldódó). 

 - Tápanyagok összetételének 

vizsgálata, energiatartalom. 

-  A víz- és a levegő tisztasága.  

- Szennyező források és a 

szennyezés megelőzésének 

mindennapi, végrehajtható 

formái. 
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- Példák gyűjtése a nyomás és 

a hőmérséklet kapcsolatáról a 

hétköznapi életből, pl. a kávé-

főző, kukta. 

- Kémiai reakciók többféle 

szempont szerint:  

 gyors-lassú 

 egyesülés-bomlás. 

   -- Oxidáció-redukció 

(redoxi folyamatok), sav-lúg. 

- Energiaitalok alkotórészei, 

kémiai tulajdonságai, hatása. 

- Drog, kávé, kóla, szerves ol-

dószerek kémiai hatása( élve-

zeti szer). 

 

 

- Helyes szokások, megoldá-

sok keresése a szennyeződé-

sek csökkentésére. 

- Folyamatos, szelektív hulla-

dékgyűjtés. 

- Veszélyes hulladékok meg-

felelő elhelyezése (felnőtt irá-

nyítással). 

- Törekvés az anyag- és ener-

giatakarékos életvitelre, a he-

lyes szokások tudatos gyakor-

lása. 

 

8. évfolyam 

Óraszám: 51 óra/év 

1,5 óra/hét 

 

 Témakör Órakeret 

I. Állandóság, változás 19 

II. Az ember megismerése és egészsége 19 

III. Környezet és fenntarthatóság 11 

IV. Év végi ismétlés 2 
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Témakör 
4. Állandóság, változás 

Javasolt 

óraszám: 

19 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Aktív részvétel a kísérletekben, balesetmentes kísérletezés szabályai-

nak betartása. A kommunikációs készség, a kauzális gondolkodás, a 

problémamegoldó gondolkodás, a finommotorika fejlesztése. Informá-

ciószerzés bővítése. IKT-eszközök használata. Ismeretek szerzése egy-

irányú és megfordítható változásokról, kémiai folyamatokról. Körfo-

lyamatok értelmezése, ok-okozati összefüggések felismerése, az elkép-

zelés, következtetés, általánosítás képességének fejlesztése.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

A rendszer állapota és változásai  

A hőmérséklet és nyomás, mint állapotjelző 

(víz, levegő). 

Összefüggések keresése, felfedezése a folyé-

kony és légnemű anyagok hőmérsékletválto-

zása és nyomásviszonyai között. 

Példák gyűjtése a nyomás és a hőmérséklet 

kapcsolatáról a hétköznapi életből, pl. a kávé-

főző, kukta, hőlégballon, gőzgép, gőzmoz-

dony, gőzhajó működéséről. 

Változások 

Kémiai reakciók többféle szempont szerint:  

 gyors-lassú 

 egyesülés-bomlás. 

Oxidáció-redukció (redoxi folyamatok), 

sav-lúg. 

A gyors és lassú égés, feltételei, kísérőjelensé-

gei ismerete.  

Tűzvédelmi alapismeretek elsajátítása, betar-

tása.  

Alkotórészek vizsgálata vízbontás esetén.  

Hidrogén égésének megfigyelése.  

Durranógáz-próba megfigyelése. 

A kiinduló anyag és a keletkezett anyagok 

vizsgálata, a folyamat lépéseinek rögzítése.  

Változások iránya  

Egyirányú, megfordítható változások, kör-

folyamatok értelmezése. 

Egy-egy példán keresztül a kémiai folyamatok 

irányának bemutatása, a tapasztalatok megbe-

szélése, a folyamatok értékelése. 
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Szén égetése – szén-dioxid 

Szénsav előállítása, bomlása 

Kénessav előállítása, bomlása 

Mészégetés-mészoltás 

Mészkő oldása – cseppkőképződés stb.  

Egyensúly  

Telített oldat, oldódás, kristályosodás. 

Halmazállapot-változások 

Só-, cukor-, timsókristály készítése. 

Okok keresése – a hőmérséklet függvényében 

az egyensúlyra való törekvés felfedezése. 

Fogalmak 

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

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

sav, sósav, salétromsav, mészégetés, mészoldás, telített-, telítetlen oldat.  

 

 

Témakör 5. Az ember megismerése és egészsége 

Javasolt 

óraszám: 

19 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

A kommunikációs képesség fejlesztése, a problémamegoldó és kauzális 

képesség fejlesztése, mérlegelő képesség fejlesztése. Ismeretek bőví-

tése az egészséges táplálkozás összetevőiről. A tápanyag-, kalóriatáblá-

zatok adatainak értelmezése. A mértékletes táplálkozás előnyei. A ké-

miai ismeretek alkalmazása a mindennapokban, a vegyszerek haszná-

lati utasításainak értelmezése, betartása, szociális készség fejlesztése.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

Önfenntartás  

Legfontosabb tápanyagok összetétele (mole-

kulák, víz). 

Tápanyagok összetételének vizsgálata.  

Magatartás  

Energiaitalok alkotórészei, kémiai tulajdon-

ságai, hatása. 

Filmek elemzése, következmények felisme-

rése. 

Doppingszerek, veszélyforrások elkerülése. 
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Drog, kávé, kóla, szerves oldószerek kémiai 

hatása. 

Probléma felismerése, és a problémamegoldás 

keresése.  

Egészség 

Egészséges táplálkozás. 

Zsírok, cukrok szerepe a helyes táplálkozás-

ban, túlfogyasztás.  

Élelmiszerek tápanyag- és energiatartalma. 

Tápanyagtáblázatok.  

Veszélyes anyagok a háztartásban (vízkő-

oldó, hypó, fagyálló folyadékok, zsíroldó 

vegyszerek, tisztítószerek, gyógyszerek). 

Fogyasztóvédelem, szavatosság.  

Táplálékpiramis-elemzés.  

Elhízás veszélyeinek felismerése. 

Tápanyagtáblázat értelmezése, használata.  

Használati utasítás értelmezése.  

Fogalmak 

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

táplálékpiramis, tápanyagtáblázat, használati utasítás, fogyasztóvédelem, 

szavatosság, vegyszer, tisztítószer, gyógyszer.  

 

 

Témakör 6. Környezet és fenntarthatóság 

Javasolt 

óraszám: 

11 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

A kommunikációs képesség, a kauzális gondolkodás, a szociális képes-

ségek fejlesztése. A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, aktív 

részvétel a környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységben, szelek-

tív hulladékgyűjtésre törekvés, környezettudatos attitűd erősítése. Tö-

rekvés erősítése a takarékos életmódra. A globális környezeti problé-

mákról információk gyűjtése, elemzése; kritikai érzék fejlesztése, a fe-

lelősség tudatos vállalásának erősítése. IKT-eszközök használata.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

Élő és élettelen környezeti tényezők  

A víz- és a levegő tisztasága.  

Hírek, időjárás-jelentések értelmezése, folya-

matos nyomon követése.  



Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda  Helyi tanterv 2020 

  Felső tagozat II. kötet 

 

75 

 

Szennyező források és a szennyezés meg-

előzésének mindennapi, végrehajtható for-

mái. 

Helyes szokások. 

Tablók, rajzok, rövid beszámolók készítése a 

természetes vizek, a levegő állapotáról.  

Megoldások keresése a szennyeződések csök-

kentésére. 

Helyes szokások gyakorlása szituációs felada-

tokban, s természetes közegben.  

A környezeti rendszerek állapota, védelme, 

fenntarthatósága  

Környezeti terhelés (szennyező, mérgező 

anyagok). 

Részvétel a jeles környezetvédelmi napok al-

kalmával szervezett iskolai, helyi vagy társa-

dalmi akciókon, megmozdulásokon.  

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Lomtalanítás, hulladékudvarok. 

Veszélyes hulladék. 

Folyamatos, szelektív hulladékgyűjtés. 

Veszélyes hulladékok megfelelő elhelyezése 

(felnőtt irányítással). 

Anyag- és energiatakarékosság. 

Energiatakarékos izzók, áramtalanítás, víz-

csap-elzárás, felesleges fűtés, helyes szel-

lőztetés. 

Törekvés az anyag- és energiatakarékos élet-

vitelre, a helyes szokások tudatos gyakorlása. 

 

 

 

Továbbhaladás feltételei: 

Anyag, kölcsönhatás, ener-

gia, információ 

Rendszerek Felépítés és működés kap-

csolata 

- Molekula, atom, atommag 

(az atomok felépítése, legele-

mibb szinten, csak érdekes-

ségként). 

- A fizikai és kémiai változá-

sok megkülönböztetése. 

- Egyesülés, égés, bomlás. 

- Közömbösítés: sav + lúg =  

só + víz.  

- A növények életéhez szüksé-

ges tápanyagok kémiai tulaj-

donságai. 

- Fotoszintézis. 

- A Nap energiája fontosságá-

nak felismerése. 

- A talaj tápanyagtartalmának 

természetes és mesterséges 

utánpótlása. 

- A földi vízkészlet különböző 

formái (tengervíz, édesvíz, ás-

ványvíz, gyógyvíz, esővíz). 

- A víz körforgása.  

- A levegő legfontosabb alko-

tórészeinek megismerése áb-

raelemzéssel. 

- A világ anyagi egysége. 
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- Sav-bázis reakciók. 

- Halmazállapot-változás, ol-

dódás, tűzgyújtás. 

- Vegyjel, néhány elem vegy-

jele. 

- Szóegyenletek. 

- Figyelmeztető, veszélyt jelző 

piktogramok értelmezése. 

- Fotoszintézis. 

- Az állatok és az ember életé-

hez szükséges anyagok. 

- Legfontosabb tápanyagaink 

tulajdonságainak vizsgálata. 

- Fémek általános jellemzői, 

előállításuk (vas, alumínium). 

- Fontosabb ötvözetek. 

- Korrózióvédelem (oxidá-

ció). 

 

- Érdekességek keresése, fel-

fedezése a makro- és mikrovi-

lág felépítése, rendszere kö-

zött. 

- Naprendszer. 

 

 

 

Állandóság, változás Az ember megismerése és 

egészsége 

Környezet, fenntarthatóság 

 

- Egyirányú, megfordítható 

változások, körfolyamatok ér-

telmezése. 

- Szén égetése – szén-dioxid. 

- Szénsav előállítása, bomlása. 

- Kénessav, kénsav, sósav, sa-

létromsav. 

 - Mészégetés-mészoltás. 

- Mészkő oldása – cseppkő-

képződés stb. 

- Telített oldat, oldódás, kristá-

lyosodás. 

- Halmazállapot-változások. 

- Egészséges táplálkozás. 

- Tápanyagtáblázatok.  

- Táplálékpiramis-elemzés. 

- Használati utasítás értelme-

zése. 

- Veszélyes anyagok a háztar-

tásban. 

- Fogyasztóvédelem, szava-

tosság. 

- Vegyszer, tisztítószer, 

gyógyszer. 

 

 

 

-  A víz- és a levegő tisztasága. 

- Helyes szokások. 

- Környezeti terhelés (szeny-

nyező, mérgező anyagok). 

- Folyamatos, szelektív hulla-

dékgyűjtés. 

- Veszélyes hulladékok meg-

felelő elhelyezése (felnőtt irá-

nyítással). 

- Törekvés az anyag- és ener-

giatakarékos életvitelre, a he-

lyes szokások tudatos gyakor-

lása. 
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5 Földrajz 

 

A szakasz célja elfogadtatni a tanulókkal a környezetet védő, a természeti kincseket taka-

rékosan fogyasztó, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás követését.  

 

Miközben a tantárgy tanulása során a tanulók megismerik a természeti környezetet, válto-

zásának és elemeinek kölcsönös egymásra hatásában kifejeződő törvényszerűségeket, gyakorlottá 

válnak a térképolvasásban. Tájékozódási lehetőséget kapnak Magyarország, Európa és a távoli 

kontinensek vonatkozásában is.  

A tantárgy heti és évi óraszámai évfolyamonként: 

Osztály: 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám: - - 1,5 1,5 

Évi óraszám: - - 51- 51 

 

 

 

7. évfolyam 

Éves óraszám: 51 

Heti óraszám: 1,5 

 

Témakör neve óraszám 

Tájékozódás a földrajzi térben 5 

Tájékozódás az időben 9 

Tájékozódás a környezet anyagairól 10 

Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól 17 

A földrajzi tér regionális szerveződése 10 

Összes óraszám: 51 

 

 
 

Témakör Tájékozódás a földrajzi térben 
 óraszám: 

5 óra 
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A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Analógiás gondolkodás és cselekvéses gondolkodás fejlesztése.  

Figyelemfejlesztés. Megfigyelőképesség fejlesztése. 

A térképhasználat önállóságának és biztonságának növelése. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

A tér és ábrázolása 

1.1. Téregységek - Földrajzi fokhálózat 

Térhierarchia. 

Térábrázolás: térrajz, útvonalrajz, menet-

vázlat, térképszerű ábrázolások, úti- és 

helyszínrajz. 

Térképi ábrázolás elemei – jelkulcsok, mé-

retarány. 

A térkép és a valóság kapcsolatának megfi-

gyelése, a tapasztalatok alkalmazása.  

Szemléleti térképolvasás (egyszerű helymeg-

határozás, távolságbecslés, egyenes és görbe 

vonal mentén távolságmérés) tanári irányítás-

sal. 

Helymeghatározás tanári segítséggel. Viszo-

nyítási pontok következetes használata. 

1.2. Térábrázolás 
A földrajzi tájékozódáshoz szükséges 

topográfiai fogalmak felismerése, 

megnevezése földgömbön és bármi-

lyen térképen.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

zép-, nagytáj; közigazgatási egység, termelési terület, régió, jelkulcs, to-

pográfiai fogalmak. 
 

 

Témakör Tájékozódás az időben 
óraszám: 

9 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Az időbeli tájékozódás, az időfogalom fejlesztése a természetföldrajzi 

folyamatok és a történelmi események időnagyságrendi és időtartam-

beli különbségeinek tudatosítása során. 
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Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

Az idő  

2.1. Időegységek 

Példák a rövidebb és hosszabb távú termé-

szeti, társadalmi és környezeti folyama-

tokra. 

A Föld története. 

Napi időszámítás, évi időszámítás, a nap-

tár, időeltolódás. 

A szabályszerűen ismétlődő természeti és tár-

sadalmi környezeti változások leírása.  

A kontinensen - kontinenseken megismert 

események, jelenségek, folyamatok idő-

rendbe állítása.  

2.2. Időrend  

Földrajzi-környezeti folyamatok, földtörté-

neti események időrendje - regionális pél-

dák alapján. 

Eligazodás a földtörténeti időegységekben. 

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

évi időszámítás, naptár.  
 

Témakör Tájékozódás a környezet anyagairól 
óraszám: 

10 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Energiatakarékos magatartás kialakítása – saját lehetőségeik felismer-

tetése a környezet és a természeti kincsek takarékos használatához tör-

ténő hozzájárulásban. Gyakorlottság erősítése az  

IKT-eszközök használatában. A fogalomalkotó, rendszerező képesség 

fejlesztése.  

Helyes földrajzi képzetek kialakítása.  

 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

3.1. Anyagok, anyagi rendszerek 

A tanulók szűkebb és tágabb környezeté-

ben előforduló ásványok és kőzetek, nyers-

anyagok és energiahordozók, illetve talajtí-

pusok példái, jelentőségük a természetben, 

a társadalmi-gazdasági életben: kőolaj, kő-

szén, földgáz, vasérc, réz.  

Környezetet károsító anyagok és hatásaik. 

Az élő és élettelen anyagok rendszerezése, 

valamint a természeti és társadalmi életben, 

gazdaságban betöltött jelentőségük felisme-

rése. 

 

A leggyakrabban előforduló ásványok és kő-

zetek, talajok; ipari nyersanyagok és energia-

hordozók területi előfordulására példák 

adása.  

 

Válogatás tanári irányítással, információs 

anyagokban és gyűjteményekben (könyv-és 

médiatár, kiállítási–múzeumi anyagok), vi-

lághálón. 
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Az emberiség által legintenzívebben használt 

nyersanyag- és energiahordozó készletek vé-

gességének belátása. 

Törekvés az energiatakarékos magatartásra. 

3.2. Geoszférák 

– A talaj kialakulása. 

– Felszíni és felszín alatti vizek, talajtípu-

sok hazai és regionális példái. 

Felszíni vizek: vízfolyások, állóvizek, ta-

vak, tengerek és óceánok. 

A felszín alatti vizek. 

A felszíni jégtakaró. 

A víz körforgása. 

A vízszennyezés, vízvédelem.  

A felszínformák megnevezéseinek összekö-

tése a saját tapasztalattal, felismerésük, azo-

nosításuk képek, leírások alapján. Különbsé-

gek és hasonlóságok felismerése, rövid meg-

fogalmazása szóban vagy írásban. Képek 

csoportosítása megadott szempontok alapján 

(pl. felszín alatti/feletti vizek). 

 

3.3. Földrajzi övezetesség 

– Vízszintes és függőleges földrajzi öveze-

tesség természeti, társadalmi-gazdasági 

és környezeti megnyilvánulásai. 

– – Az övezetesség elemeinek kapcsolatai 

regionális példákon. 

A vízszintes és a függőleges földrajzi öveze-

tesség természeti, társadalmi-gazdasági és 

környezeti megnyilvánulásainak és hatásai-

nak felfedezése.  

Az övezetesség elemei közötti kapcsolatok 

(egyszerű ok-okozati viszonyok) felismerése 

regionális példákon. 

Fogalmak 

Ipari nyersanyag, energiahordozó, a nyersanyag- és energiakészletek vé-

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

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

melegedés, szélrendszer, forró övezet, hideg övezet, függőleges övezetes-

ség. 
 

Témakör Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól 
óraszám: 

17 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

A tájak, országok, földrészek természeti és társadalmi jellemzőinek, 

azok összefüggéseinek megláttatása. Az új fogalmak, szerveződések 

felismerése a megismert országokhoz kapcsolódó példák értelmezésé-

vel, egyéni és csoportmunkával, gyakorlatokkal.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

4.1. A társadalmi-gazdasági élet szerveződése A tájak, országok, földrészek természeti és 

társadalmi jellemzőinek, azok összefüggései-

nek értelmezése. 
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– Településtípusok (tanya, falu, város), jel-

lemző képük, a hozzájuk kötődő tevé-

kenységek, szerepük az országok társa-

dalmi-gazdasági életében, a munkameg-

osztásban.  

– A gazdasági ágazatok (mezőgazdaság, 

ipar, szolgáltatások), szerepük a földré-

szek, térségek, országok gazdasági életé-

ben.  

– A földrajzi térben zajló kölcsönhatások 

és magyarázatuk regionális példák alap-

ján. 

Természeti és gazdasági körülmények, ha-

gyományok egyes népek gazdasági fejlődé-

sét, gondolkodásmódját befolyásoló szerepé-

nek felismerése példákon keresztül. 

Egyszeri és rendszeres megfigyelések, méré-

sek, tanári irányítással, egyéni és csoport-

munkával, vizsgálódások és modellalkotás.  

Információgyűjtés tanári irányítással (föld-

rajzi helyek, térképek keresése, digitális lexi-

konhasználat). 

Természeti kölcsönhatásokkal kapcsolatos té-

nyek, szöveges információk ábrázolása tanári 

segítséggel.  

 

A természeti környezet közvetlen fellelhető 

hatásai a társadalmi-gazdasági folyamatok-

ban (hazai példák alapján) és közvetett hatá-

sainak felismerése a jelen társadalmi-gazda-

sági folyamataiban (pl. termelés – életmód) 

hazai és külföldi példák alapján.  

A természeti és társadalmi folyamatok hatá-

sainak és kölcsönhatásainak eredményekép-

pen létrejövő környezeti változások felisme-

rése. A termelő és a fogyasztó folyamatok rö-

vid és hosszú távú következményeinek felis-

merése a környezetben regionális példákon.  

Az emberi tevékenységek által okozott kör-

nyezetkárosító kölcsönhatások, folyamatok 

felismerése példákban. 

A környezetkárosító kölcsönhatások követ-

kezményeinek csökkentésére irányuló hazai 

és nemzetközi erőfeszítések érzékelése. 

 

Összefüggések keresése, felfedezése. 

Ok-okozati összefüggések keresése, követ-

keztetések. Törvényszerűségek meglátása.  

Fogalmak 

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

lat, vízrajz, mezőgazdaság, bányászat, ipar, szolgáltatás. Fekvés – szállí-

tási, kereskedelmi útvonal. Természeti és társadalmi kölcsönhatás, környe-

zetkárosító hatás. Felszín, éghajlat, vízrajz, mezőgazdaság, erdőgazdálko-

dás. Hegyvidék, bányakincs, kitermelés, hőerőmű, környezetszennyezés 

(levegőszennyezés, vízszennyezés). Tengerpart, halászat, közlekedés, szál-

lítás, sólepárlás, elektromosenergia-termelés, idegenforgalom.  
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Témakör A földrajzi tér regionális szerveződése 
óraszám: 

10 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Tájékozódási képesség fejlesztése. Környezeti érzékenység erősítése.  

A természet szépségének felismertetése. Érdeklődés felkeltése idegen 

tájak iránt. Fogalomalkotó, analitikus és kauzális gondolkodás, képzelet 

fejlesztése.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

5.3. Az Európán kívüli kontinensek, tájak, or-

szágok 

– Afrika, Amerika, Antarktika, Ausztrália 

és Óceánia, Ázsia természetföldrajzi jel-

lemzői (fekvés, határok, domborzat, fel-

színformálódás, éghajlat, vízrajz, termé-

szetes élővilág, talaj, tájak); társadalom-

földrajzi sajátosságai (népesség, települé-

sek, életmódok, termelés, kereskedelem, 

infrastruktúra); környezetei állapota 

(problémák, lehetséges megoldások, vé-

dett értékek); a természetföldrajzi öveze-

tesség elemei, összefüggései, hatása a 

társadalmi-gazdasági életre, a környe-

zetre.  

– Az egyes kontinensek tipikus tájainak 

(esőerdő, szavanna, sivatag, monszuntáj, 

füves puszták területe, tajga, sarkvidék; 

farmvidék, ültetvény, öntözéses gazdál-

kodás területe, oázis, átalakuló ipari kör-

zet, kikötőövezet) természeti, társadalmi-

gazdasági és környezeti jellemzői, az 

adottságok társadalmi hasznosítása, jel-

lemző életmódja.  

– A távoli kontinensek meghatározó jelen-

tőségű országai, országcsoportjainak 

(trópusi Afrika országai, arab világ, 

USA, Brazília, Kína, India, Japán, Délke-

let-Ázsia gyorsan iparosodott országai és 

Ausztrália) földrajzi jellemzői és világ-

gazdasági szerepe.  

Megfigyelés, illetve filmes illusztrációk se-

gítségével, szemelvények, útleírások, képek 

alapján helyes földrajzi képzetek kialakítása 

a földfelszínről.  

 

Ismerkedés távoli tájakkal, vizuális élmények 

szerzése a Föld különböző arculatú tájairól.  

 

Tájékozódás égtájak és nevezetes szélességi 

körök szerint.  

 

Ismeretek gyűjtése, rendszerezése.  

 

Domborzati formák felismerése, a kialakult 

földrajzi képzetek szóbeli leírása.  

Fogalmak 
Északi-sarkpont, Egyenlítő, Déli- sarkpont, térítő, éghajlati övezet: hideg, 

mérsékelt, forró, monszunvidék, mediterrán táj, tajgavidék, sivatag.  

Ipari körzet, farm, öntözéses gazdálkodás, oázis.  
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Továbbhaladás feltétele:  

A földrajz tantárgy tanulása során igyekszünk tanítványainkat a helyi tanterv minimum 

követelményeinek megfelelő szintjére juttatni. 

 

8. évfolyam 

Éves óraszám: 51 

Heti óraszám: 1,5 

 

Témakör neve óraszám 

Tájékozódás a földrajzi térben 4 

Tájékozódás az időben 2 

Tájékozódás a környezet anyagairól 6 

Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól 2 

Tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti folyamatokról  25 

Tájékozódás a regionális és a globális földrajzi, környezeti folya-

matokról 

12 

Összes óraszám: 51 

 
 

Témakör Tájékozódás a földrajzi térben 
 óraszám: 

4 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Analógiás gondolkodás és cselekvéses gondolkodás fejlesztése.  

Figyelemfejlesztés. Megfigyelőképesség fejlesztése. 

A térképhasználat önállóságának és biztonságának növelése. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

A tér és ábrázolása 

1.1. Téregységek - Földrajzi fokhálózat 

A térkép és a valóság kapcsolatának megfi-

gyelése, a tapasztalatok alkalmazása.  
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Térhierarchia. 

Térábrázolás: térrajz, útvonalrajz, menet-

vázlat, térképszerű ábrázolások, úti- és 

helyszínrajz. 

Térképi ábrázolás elemei – jelkulcsok, mé-

retarány. 

Szemléleti térképolvasás (egyszerű helymeg-

határozás, távolságbecslés, egyenes és görbe 

vonal mentén távolságmérés) tanári irányítás-

sal. 

Helymeghatározás tanári segítséggel. Viszo-

nyítási pontok következetes használata. 

1.2. Térábrázolás 
A földrajzi tájékozódáshoz szükséges 

topográfiai fogalmak felismerése, 

megnevezése földgömbön és bármi-

lyen térképen.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

zép-, nagytáj; közigazgatási egység, termelési terület, régió, jelkulcs, to-

pográfiai fogalmak. 
 

 

Témakör Tájékozódás az időben 
óraszám: 

2 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Az időbeli tájékozódás, az időfogalom fejlesztése a természetföldrajzi 

folyamatok és a történelmi események időnagyságrendi és időtartam-

beli különbségeinek tudatosítása során. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

Az idő  

2.1. Időegységek 

Példák a rövidebb és hosszabb távú termé-

szeti, társadalmi és környezeti folyama-

tokra. 

A Föld története. 

Napi időszámítás, évi időszámítás, a nap-

tár, időeltolódás. 

A szabályszerűen ismétlődő természeti és tár-

sadalmi környezeti változások leírása.  

A kontinensen - kontinenseken megismert 

események, jelenségek, folyamatok idő-

rendbe állítása.  

2.2. Időrend  

Földrajzi-környezeti folyamatok, földtörté-

neti események időrendje - regionális pél-

dák alapján. 

Eligazodás a földtörténeti időegységekben. 

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

évi időszámítás, naptár.  
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Témakör Tájékozódás a környezet anyagairól 
óraszám: 

6 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Energiatakarékos magatartás kialakítása – saját lehetőségeik felismer-

tetése a környezet és a természeti kincsek takarékos használatához tör-

ténő hozzájárulásban. Gyakorlottság erősítése az  

IKT-eszközök használatában. A fogalomalkotó, rendszerező képesség 

fejlesztése.  

Helyes földrajzi képzetek kialakítása.  

 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

3.1. Anyagok, anyagi rendszerek 

A tanulók szűkebb és tágabb környezeté-

ben előforduló ásványok és kőzetek, nyers-

anyagok és energiahordozók, illetve talajtí-

pusok példái, jelentőségük a természetben, 

a társadalmi-gazdasági életben: kőolaj, kő-

szén, földgáz, vasérc, réz.  

Környezetet károsító anyagok és hatásaik. 

Az élő és élettelen anyagok rendszerezése, 

valamint a természeti és társadalmi életben, 

gazdaságban betöltött jelentőségük felisme-

rése. 

 

A leggyakrabban előforduló ásványok és kő-

zetek, talajok; ipari nyersanyagok és energia-

hordozók területi előfordulására példák 

adása.  

 

Válogatás tanári irányítással, információs 

anyagokban és gyűjteményekben (könyv-és 

médiatár, kiállítási–múzeumi anyagok), vi-

lághálón. 

Az emberiség által legintenzívebben használt 

nyersanyag- és energiahordozó készletek vé-

gességének belátása. 

Törekvés az energiatakarékos magatartásra. 

3.2. Geoszférák 

– A talaj kialakulása. 

– Felszíni és felszín alatti vizek, talajtípu-

sok hazai és regionális példái. 

Felszíni vizek: vízfolyások, állóvizek, ta-

vak, tengerek és óceánok. 

A felszín alatti vizek. 

A felszíni jégtakaró. 

A víz körforgása. 

A vízszennyezés, vízvédelem.  

A felszínformák megnevezéseinek összekö-

tése a saját tapasztalattal, felismerésük, azo-

nosításuk képek, leírások alapján. Különbsé-

gek és hasonlóságok felismerése, rövid meg-

fogalmazása szóban vagy írásban. Képek 

csoportosítása megadott szempontok alapján 

(pl. felszín alatti/feletti vizek). 
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Fogalmak 

Ipari nyersanyag, energiahordozó, a nyersanyag- és energiakészletek vé-

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

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

melegedés, szélrendszer, forró övezet, hideg övezet, függőleges övezetes-

ség. 
 

Témakör Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól 
óraszám: 

2 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

A tájak, országok, földrészek természeti és társadalmi jellemzőinek, 

azok összefüggéseinek megláttatása. Az új fogalmak, szerveződések 

felismerése a megismert országokhoz kapcsolódó példák értelmezésé-

vel, egyéni és csoportmunkával, gyakorlatokkal.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

4.1. A társadalmi-gazdasági élet szerveződése 

– Településtípusok (tanya, falu, város), jel-

lemző képük, a hozzájuk kötődő tevé-

kenységek, szerepük az országok társa-

dalmi-gazdasági életében, a munkameg-

osztásban.  

– A gazdasági ágazatok (mezőgazdaság, 

ipar, szolgáltatások), szerepük a földré-

szek, térségek, országok gazdasági életé-

ben.  

– A földrajzi térben zajló kölcsönhatások 

és magyarázatuk regionális példák alap-

ján. 

A tájak, országok, földrészek természeti és 

társadalmi jellemzőinek, azok összefüggései-

nek értelmezése. 

Természeti és gazdasági körülmények, ha-

gyományok egyes népek gazdasági fejlődé-

sét, gondolkodásmódját befolyásoló szerepé-

nek felismerése példákon keresztül. 

Egyszeri és rendszeres megfigyelések, méré-

sek, tanári irányítással, egyéni és csoport-

munkával, vizsgálódások és modellalkotás.  

Információgyűjtés tanári irányítással (föld-

rajzi helyek, térképek keresése, digitális lexi-

konhasználat). 

Természeti kölcsönhatásokkal kapcsolatos té-

nyek, szöveges információk ábrázolása tanári 

segítséggel.  

 

A természeti környezet közvetlen fellelhető 

hatásai a társadalmi-gazdasági folyamatok-

ban (hazai példák alapján) és közvetett hatá-

sainak felismerése a jelen társadalmi-gazda-

sági folyamataiban (pl. termelés – életmód) 

hazai és külföldi példák alapján.  

A természeti és társadalmi folyamatok hatá-

sainak és kölcsönhatásainak eredményekép-

pen létrejövő környezeti változások felisme-

rése. A termelő és a fogyasztó folyamatok rö-

vid és hosszú távú következményeinek felis-

merése a környezetben regionális példákon.  
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Az emberi tevékenységek által okozott kör-

nyezetkárosító kölcsönhatások, folyamatok 

felismerése példákban. 

A környezetkárosító kölcsönhatások követ-

kezményeinek csökkentésére irányuló hazai 

és nemzetközi erőfeszítések érzékelése. 

 

Összefüggések keresése, felfedezése. 

Ok-okozati összefüggések keresése, követ-

keztetések. Törvényszerűségek meglátása.  

Fogalmak 

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

lat, vízrajz, mezőgazdaság, bányászat, ipar, szolgáltatás. Fekvés – szállí-

tási, kereskedelmi útvonal. Természeti és társadalmi kölcsönhatás, környe-

zetkárosító hatás. Felszín, éghajlat, vízrajz, mezőgazdaság, erdőgazdálko-

dás. Hegyvidék, bányakincs, kitermelés, hőerőmű, környezetszennyezés 

(levegőszennyezés, vízszennyezés).  
 

Témakör 
 Tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti folyamatok-

ról - A földrajzi tér regionális szerveződése 

 

óraszám: 

25 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Magyarország megismerésével a hazához és a magyarsághoz kötődő 

pozitív érzelmek erősítése. A közvetlen környezet társadalmi-gazda-

sági életének, a társadalmi-gazdasági élet tájanként eltérő természeti 

feltételei és lehetőségei összefüggéseinek megismertetése a tantárgy 

eszközeivel. Gyűjtőmunka, projekt, csoportos tevékenység keretében 

végzett feladatokkal az együttműködési és kommunikációs készség 

növelése. Tájékozódási képesség fejlesztése. Környezeti érzékenység 

erősítése.  

A természet szépségének felismertetése. Érdeklődés felkeltése idegen 

tájak iránt. Fogalomalkotó, analitikus és kauzális gondolkodás, képzelet 

fejlesztése.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

 Magyarország és a Kárpát-medence földrajza 

– A nemzeti kultúra és a magyarság nem-

zetközi híre: híres utazók, tudósok, szel-

lemi és gazdasági termékek, történelmi, 

kulturális és vallási hagyományok, 

hungarikumok. 

– A lakóhely, a hazai tájak, nagytájak és 

országrészek: természetföldrajzi jellem-

zői, természeti, társadalmi erőforrásai, 

A hazai társadalmi-gazdasági élet földrajzi 

jellegzetességeinek felismerése tanári irányí-

tással aktualitások alapján.  

 

Magyarország földjének részletes megisme-

rése, kitekintéssel a Kárpát-medence egé-

szére.  

 

Tájékozódás Magyarország térképén.  
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társadalmi-gazdasági folyamatai, környe-

zeti állapotuk. 

– Hazánk természeti adottságai és a társa-

dalmi-gazdasági élet kapcsolatai: közvet-

len környezetünk társadalmi-gazdasági 

élete, a társadalmi-gazdasági élet tájan-

ként eltérő természeti feltételei és lehető-

ségei, környezettől függő életmódok ösz-

szehasonlítása, hagyományai, a gazda-

sági környezet változásai, idegenforgalmi 

vonzerő, gazdasági és kereskedelmi kap-

csolatok, a környező tájak környezeti ál-

lapotának hatása a hazai környezetre, a 

problémák kezelése. 

– Éghajlati elemek változásai, éghajlat-mó-

dosító tényezők, éghajlatok jellemzői, 

társadalmi- gazdasági hatások hazai és 

regionális példák alapján. 

– A Kárpát-medence és hegységkerete 

mint természet- és társadalom-földrajzi 

egység: a medencejelleg érvénysülése a 

természeti adottságokban, hatás a gazda-

sági életben. A tájak természeti, kulturá-

lis, néprajzi, gazdaságtörténeti és környe-

zeti értékei, átalakulása.  

– A magyarság által lakott, országhatáron 

túli területek, tájak közös és egyedi voná-

sai.  

– A Magyarországon és az országhatáro-

kon kívül élő magyarok viszonya és jogai 

a közös kultúrához, nyelvhez.  

Jellegzetességek felismerése.  

 

Az egyes hazai országrészek, tájak hasonló 

és eltérő földrajzi jellemzőinek érzékelése, 

azok okainak és következményeinek felisme-

rése.  

 

 Európa 

– Európa földrajzi-környezetei jellemzői 

ok-okozati összefüggéseikben: termé-

szetföldrajzi kép (fekvés, határok, dom-

borzat, felszínformálódás, éghajlat, víz-

rajz, természetes élővilág, talaj, tájak); 

társadalom-földrajzi kép (népesség, tele-

pülések, életmódok, termelés, kereskede-

lem, infrastruktúra; környezeti kép (álla-

pot, problémák, lehetséges megoldások).  

– Az Európai Unió mint gazdasági szerve-

ződés; az európai kulturális sokszínűség 

földrajzi alapjai  

– A kontinensrészek (Észak-Európa, Nyu-

gat-Európa, Dél- Európa, Közép-Európa, 

Kelet-Európa) földrajzi jellemzői, külön-

böző életterek közös és egyedi földrajzi-

Az Európai Unió fő céljainak, értékeinek 

megismerése földrajzi- környezeti nézőpont-

ból.  

Az együttműködések szükségességének felis-

merése.  
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környezeti jellemzői, azok okai és követ-

kezményei. 

– Az egyes kontinensrészek meghatározó 

jelentőségű országainak (Németország, 

Franciaország, Egyesült Királyság, 

Oroszország, Olaszország, Észak-Európa 

országai, Lengyelország, Csehország) 

egyedi földrajzi-környezeti jellemzői, 

azok okai és következményei.  

– A hazánkkal szomszédos országok föld-

rajzi-környezeti jellemzői, jelentőségük a 

világban, társadalmi- gazdasági kapcso-

lataik hazánkkal.  

 

Témakör 
 Tájékozódás a regionális és a globális földrajzi, kör-

nyezeti folyamatokról 

Javasolt 

óraszám: 

12 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Fogyasztói szokások tudatosítása, a tudatos fogyasztói magatartás erő-

sítése. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

6.1. Globális problémák 

Az életminőség különbségeinek példái: az 

éhezés és a szegénység által leginkább ve-

szélyeztetett országok, térségek; az urbani-

zálódás folyamata és jelenségei.  

A természeti környezet közvetlen és közve-

tett hatásainak felismerése a múlt és a jelen 

társadalmi-gazdasági folyamataiban konkrét 

hazai és külföldi példák alapján, vizuális for-

rások segítségével.  

6.2. Fenntarthatóság 

– Fogyasztási szokások változása; környe-

zettudatosság, energiatakarékosság, hul-

ladékkeletkezés, szelektív hulladékgyűj-

tés, biotermékek; személyes és közösségi 

cselekvési lehetőségek; tudatos vásárlói 

magatartás.  

– Védett hazai és nemzetközi természeti 

értékek példái. 

Képek, filmek, személyes tapasztalatok alap-

ján példák felismerése, gyűjtése. 

Összehasonlítás, megbeszélés, esetleg vita. 

Fogalmak Környezettudatosság, energiatakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés, bio-

termék.  
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Összegzett tanu-

lási eredmények 

a két évfolyamos  

ciklus végére 

Alapvető ismeretek a kémiai, fizikai, biológiai jelenségekről, törvénysze-

rűségekről, ezek felhasználása a gyakorlatban, a mindennapi életben, a 

háztartásban. Az élő és élettelen természet legfontosabb kölcsönhatásai-

nak ismerete. A megfigyelésekben, kísérletekben önálló, szabálykövető 

részvétel. Egyszerűbb összefüggések megértése, tapasztalatok megfogal-

mazása szóban, vázlatkészítés. Törekvés a tanult szakkifejezések pontos 

használatára. Információk egyre önállóbb gyűjtése és feldolgozása. IKT-

eszközök használata. Tudatos környezetvédelem és egészségvédelem, 

megoldások keresése a környezet- és egészségkárosítás elkerülésére. Az 

egészségügyi hálózat ismerete. Képesség segítségkérésre, segítségnyúj-

tásra. Kialakult szabálytudat, képesség az együttműködésre, konfliktus-

kezelésre, reális önismeret. 

Tájékozódás a földrajzi térben: az eligazodáshoz szükséges topográfiai 

fogalmak felismerése, megnevezése bármilyen térképen. Térképolvasás 

nagy egyéni különbségekkel: szemléleti térképolvasás segítséggel, eset-

leg következtető térképolvasás. A fokhálózat segítségével történő hely-

meghatározás segítséggel. A szomszédos országok és fővárosaik meg-

nevezése. A térképen a tanult tájak megmutatása. Elemi szintű tájéko-

zottság a különféle méretarányú és jelrendszerű térképek olvasásában.  

A vízszintes és a függőleges övezetesség kialakulása okainak felfede-

zése. A gazdasági ágazatok szerepének ismerete a földrészek, térségek, 

országok gazdasági életében. A földrajzi térben zajló felismert kölcsön-

hatások és összefüggések elemi szintű magyarázata. 

Törekvés energiatakarékos magatartásra.  

A természetföldrajzi folyamatok és a történelmi események időnagyság-

rendi, valamint időtartambeli különbségeinek tudatosulása.  

Az állóvíz és a folyóvíz felismerése képen. A tanuló tudja, hogy a víz a 

természetben állandó körforgásban van. Ismeri a környezetvédelem fel-

adatát, a vízszennyezés okait és elkerülésének lehetőségeit. 

 

Továbbhaladás feltétele:  

A földrajz tantárgy tanulása során igyekszünk tanítványainkat a helyi tanterv minimum 

követelményeinek megfelelő szintjére juttatni. 
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6 Ének-zene 

A művészi tevékenység, a művészetek hatása semmivel nem pótolható szerepet játszik sze-

mélyiségünk fejlődésében, az ízlés, a kreativitás, az érzések árnyalt kifejezésének fejlesztésében. 

A műalkotások által közvetített magatartásminták elsajátítása a kulturális közösség fennmaradá-

sának biztosítéka, az egyén szocializációjának döntő mozzanata. A kultúra értékeinek megisme-

rése közös élményanyaggal szolgálja az összetartozás érzésének erősítését. A művészeti nevelés 

segítséget nyújt a tanulóknak abban, hogy felismerjék, becsüljék a kultúra értékeit. Hozzájárul a 

nemzeti azonosságtudat kialakításához. 

Az ének-zenei nevelés fő célja az ének megszerettetése, a zene világának megismertetése 

és élményt adó megértetése. Ennek eszköze, a zenei élmény személyiség- és közösségformáló ere-

jével, pedagógiai jelentőségével, jóval túlmutat a zenélés tevékenységén. A tanítás célja a zeneértő 

és zeneérző képességek fejlesztése, a szellemi és lelki tulajdonságok gyarapítása, a fantázia, az 

érzékenység fokozása a zenei élmények segítségével. A közös együttes élmény megteremtése se-

gítségével a befogadás és az önkifejezés, valamint az egymásra figyelés harmóniája valósulhat 

meg. 

Ének-zenei oktatásunk jellemzője az értékközvetítés és az értékőrzés, a Kodály-módszer 

segítségével. E módszer teljes embert fejlesztő pedagógia, melynek középpontjában az európai 

műveltségű, a magyar nemzeti hagyományt őrző, nyitott, kreatív, közösségi ember áll. Zenei örök-

ségünk bemutatásával, tanításával erősítjük tanulóink pozitív attitűdjét, kötődését saját népe és 

kultúrája értékeihez, a szülőföld, a haza és a nemzet fogalmának kialakítását. 

A zenei reprodukció témakörében a pedagógus feladata az éneklés különböző formáinak 

(hangszerkíséretes éneklés, egy- és többszólamú éneklés) megismertetése, hallás utáni daltanítás-

sal magyar és külföldi népzenei anyag bemutatása, aktív énekléssel maradandó élmények nyújtása, 

az énekes és hangszeres improvizáció, az alkotó és önkifejező tevékenység fejlesztése, valamint a 

felismerő kottaolvasás elemeinek (relatív szolmizáció, kézjelek, ritmikai és dallami összetevők) 

tanítása. A zenei befogadás témakörében a zeneművekben való tájékozódást segítő kompetenciák 

(emlékezet, zenei fantázia, koncentráció) fejlesztése és a zenehallgatás anyagának az újszerű mé-

diatartalmak felhasználásával is történő bemutatása, ismertetése. 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára a tanításban minden elem az ének-zenei él-

ményekhez, tevékenységekhez kapcsolódik. A tanórákon kiemelt cél az élőzenére épülő befogadói 

élmények megteremtése. E cél elérése érdekében az éneklés, az aktív zenélés változatos formáit 

szerepeltethetjük. Az aktív zenélés mint csapatmunka, mint közösségi élmény, nagy segítséget 

nyújt a hátrányos szociokulturális státusz leküzdésében, az eredményes társadalmi integrációban, 

a fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentésében. A sikeres énekórai munka segíti a belső kont-

roll erősítését, az önbizalom fejlesztését, a lelki egészség biztosítását.  
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Az oktatás fontos részét képezi a zene és a mozgás összekapcsolása, a néptánc oktatása, 

valamint a kultúrát közvetítő intézmények bevonásával a koncertpedagógia lehetőségeinek kihasz-

nálása. Az egyéni különbségek figyelembe vételének fontos területe a tehetséggondozás, melynek 

célja a kiemelkedő teljesítményre képes tanulók segítése, hogy képességeiknek megfelelő szintű 

eredményeket érjenek el. 

A tantárgy heti és évi óraszámai évfolyamonként: 

Osztály: 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám: 2 2 1 1 

Évi óraszám: 68 68 34 34 

 

 

5–6. évfolyam 

 

Az alapozó szakasz (5–6. évfolyam) oktató-nevelő munkája során a tanulói tevékenységek 

középpontjába az alapkészségek megerősítése, a tudásgyarapítás, az egyéni adottságok megisme-

résén alapuló önismeret fejlesztése kerül. A tantárgyi tartalmakat, tevékenységeket, feladatokat a 

fejlődés egyéni üteméhez igazítjuk. 

 

Az ének-zenei oktatás hangsúlyozott célja ebben a szakaszban az énekes és zenehallgatási 

kultúra továbbfejlesztése, a zenei műveltség alapozása, a zenei ízlés formálása. 

 

A dalokon, zenéken keresztül a pozitív erkölcsi tapasztalatok bemutatásával erősítjük ta-

nulóink felelősségtudatának kialakítását, igazságérzetük kibontakoztatását, fejlesztjük az együtt-

érzés, segítőkészség, kötelességtudat, önfegyelem készségét. A nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

terén erősítjük tanulóink pozitív attitűdjét egyrészt önmagukhoz, másrészt szűkebb és tágabb kör-

nyezetükhöz is. Tantárgyunk tananyagának megismerése során, a művelődési, kulturális értékek 

elsajátításával tudatosul a nemzeti összetartozás érzése. Az önismeret és a társas kultúra fejleszté-

sében a tantárgy szerepe a megfelelő személyiség- és közösségfejlesztés. Az éntudat, énkép, önis-

meret fejlesztése, a társadalmi beilleszkedést segítő belső kontroll erősítése, önbizalom-fejlesztés 

megvalósul a sikeres énekórai munka segítségével. A családi életre nevelést a harmonikus családi 

minták és erkölcsi normák közvetítésével, a népdalok, népszokások ismeretével segítjük. 
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Az egészséges és tudatos életmód kialakítása kiemelt feladatát, a mozgáskultúra, mozgás-

koordináció erősítését a ritmusérzék és a hallás fejlesztésével segíti a rendszeres ének-zenei 

munka. Az önkéntesség terén különös jelentőségű az együtt érző, segítőkész magatartás, a szociá-

lis érzékenység fejlesztése, az együttműködés képességének alakítása, az ének-zenei oktatás 

szociálpedagógiai hatásának felhasználása. A helyes szokásrend kialakítása, a környezet megfi-

gyelése, következtetések levonása, a természeti és épített környezet iránti szeretet igényének erő-

sítése kapcsolódik a népdalok által közvetített értékrend megismeréséhez. Az esztétikai-művészeti 

tudatosságot és kifejezőképességet ebben a szakaszban a divergens problémamegoldó gondolko-

dás, a kreativitás fejlesztése segíti. Fontos a megfigyelési, manipulatív tevékenységre épülő ta-

pasztalatszerzés. 

 

A tantárgy sajátos fejlesztési céljai közé tartozik a tantervben meghatározott zenei anyag 

megszólaltatása egyszólamú énekléssel, alkalmanként hangszeres kísérettel, a kánonéneklés gya-

korlása, a ritmushangszerek használata, éneklés ritmushangszeres kíséretekkel is. Magyar népda-

lok, történeti énekek, más népek dalainak tanulása és a hallás utáni daltanulás kiemelt feladat. 

 

Feladat a zenei írás-olvasás, a zenei kódrendszer alapelemeinek gyakorlása. Ritmikai, dal-

lami és formai elemek tanulása, egyre szilárdabb ismeretek a kottaíráshoz- és olvasáshoz szüksé-

ges elméleti alapok terén, a zenei ismeretek tudatosítása, a formaérzék fejlesztése. Az alkotó- és 

önkifejező tevékenység erősítését szolgálja a kötetlen és kötött énekes, hangszeres játékok, meg-

szólalások gyakorlása, az énekes és hangszeres improvizációk megvalósítása. 

 

Enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára kiemelt szerepe van a zenei befogadáshoz szük-

séges képességek erősítésének, a zeneművekben való tájékozódást segítő zenei képességek (em-

lékezet, koncentráció, fantázia) fejlesztésének, a belső hallás képességének az egyénhez igazított 

legoptimálisabb erősítésének változatos és játékos gyakorlatok segítségével. A hatékony, önálló 

tanulás céljából támogatnunk kell tanulóinkat abban, hogy az énekórákon is legyenek képesek 

felismerni az új ismeret elsajátításának módját, tudjanak segítséget, tanácsot kérni, legyenek ké-

pesek közös munkában, csoportban dolgozni. 

 

A tudatos, irányított zenehallgatás gyakorlása után és közben lehetőséget kell teremteni hangver-

seny-látogatások, első hangverseny-élmények megszerzésére.  
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5. évfolyam 

Éves óraszám: 68 

Heti óraszám: 2 

 

Témakörök az 5. évfolyamon  

Témakör neve Óraszám 

Zeneművek/Népdalok, műdalok 34 

Zeneművek/Zenehallgatási anyag 14 

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 8 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 6 

Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás 6 

Összes óraszám: 68 

 

6. évfolyam 

Éves óraszám: 68 

Heti óraszám: 2 

 

Témakörök az 6. évfolyamon  

Témakör neve Óraszám 

Zeneművek/Népdalok, műdalok, éneklés 34 

Zeneművek/Zenehallgatási anyag 14 

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 8 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 6 

Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás 6 

Összes óraszám: 68 

 

  



Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda  Helyi tanterv 2020 

  Felső tagozat II. kötet 

 

96 

 

 

Témakör 
1. Zenei produkció 

Óraszám

: 68 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Az éneklési kultúra fejlesztése, dalok tanulása, dalkincsbővítés, közös 

és egyéni éneklések. Az élményekből fakadó éneklési kedv fejlesztése. 

Az értelmi és érzelmi kifejezés gazdagságának erősítése. 

A tanulók egyéni képességeik szerinti részvételének bátorítása a közös 

éneklésben, daltanulásban.  

Az énekhang tisztaságának, éneklési kedv bátorságának megőrzése. 

Tapasztalatok erősítése a kánonéneklésben, tanári segítséggel, szólam-

cserékkel is. 

Személyiségfejlesztés, közösségépítés az éneklés segítségével.  

Zenei ízlés fejlesztése. 

A kombinációs és asszociációs képességek fejlesztése a különféle zenei 

kifejezőeszközök felhasználásával. 

A ritmikai, dallami, tempóbeli, dinamikai, formai és a szövegből kiin-

duló variáló- és rögtönzőkészség fejlesztése. 

A kreativitás fejlesztése a tanult zenei formák keretei között. 

A formaalkotás fejlesztése, gyakorlatok egyszerű népzenei és műzenei 

formák mintájára. 

Egyre nagyobb önállóság a kottaírás-olvasás, másolás terén.   

Érzelmi átélés, ráhangolódás, odafordulás, beleélés erősítése. 

Dalok közötti kapcsolatteremtés.  

Megfigyelés, felismerés, bevésés, azonosítás, csoportosítás, összeha-

sonlítás, rendezés fejlesztése. 

Cselekvéses, perceptív, fogalomalkotó, analógiás, algoritmizált és logi-

kus gondolkodás fejlesztése. 

Koncentráció, figyelem fejlesztése. 

Érzelmi-akarati beállítódás, alkotó képzelet, zenei fantázia fejlesztése. 

Auditív és téri tájékozódás fejlesztése. 
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Összefüggések felismerése, alkalmazása. 

Hangzás – név – jel kapcsolat erősítése. 

Auditív és motoros kapcsolat fejlesztése. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

1.1. ÉNEKLÉS 

Ünnepek dalai, jeles napok dalai. 

Magyar történelmi dallamok. 

Rokon népek dalai. 

Megzenésített versek. 

Régi stílusú magyar népdalok. 

Új stílusú magyar népdalok. 

Kánonok. 

Más népek dalai. 

Törekvés a kifejező, bátor, tiszta éneklésre, az 

értelmes szövegkezelésre, a szép éneklés sza-

bályainak tudatosítására. 

Érzelmi azonosulás a dalok hangulatával, tar-

talmával, megfelelő tempó és hangerő válasz-

tása a dalok előadásához.  

Örömteli és szorongásmentes éneklés. 

A tanult dalokból minél több előadása, közös 

és egyéni, átélt, a tartalomnak megfelelő ének-

léssel.  

Dalok felismerése ritmus-, dallam- vagy szö-

vegmotívumaik alapján. Könnyű zenetörté-

neti dallamok, meghallgatott zeneművek té-

máinak éneklése, olvasógyakorlatok, énekes 

játékok.  

Részvétel a különféle énekes játékokban, gya-

korlatokban.  

A tanult dalok csoportosítása, adott szempon-

tok alapján.  

Kedvenc dalok választása. 

Dalcsokor összeállítása a kedvelt dalokból. 

1.2. GENERATÍV KREATÍV ZENEI TEVÉ-

KENYSÉG 

Énekes rögtönzések. 

Hangszeres rögtönzések. 

Egyszerű zenei formák használata a rögtönzé-

sek folyamán. 

Aktív részvétel dallamok alkotásában szabad 

és kötött formákban. 

Ritmuszenekar megszólaltatása 2-3 szólam-

ban, szabad és kötött formákban. 

Dalkíséretek létrehozása szabad és kötött for-

mákban. 
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Ritmusjátékok, dalkíséretek szabad és kötött 

formákban. 

Tempó- és dinamikai játékok, gyakorlatok. 

Hangulatok, érzelmi állapotok kifejezése 

hangszeres és énekes formákban. 

A zenei összetevők megjelenítése mozgásos 

formákban. 

Ritmuskártyák megszólaltatása, rendezése. 

Részvétel a ritmusdominó, ritmusmemória, a 

dallamlánc, zenei kérdés-válasz játékokban. 

Kották kiegészítése. 

Adott ritmushoz és dallamhoz változatok 

írása. 

A zenei élmények mozgásos és rajzos formák-

ban történő kifejezése. 

1.3. FELISMERŐ KOTTAOLVASÁS 

Új ritmusértékek  

Kottaírás a pótvonal használatával. 

A kvintváltás fogalma. 

A hajlítás fogalma, jelölése. 

Dallamok utószolmizálása.  

Szilárd ismeretek kialakítása a tanult ritmu-

sokról. 

Ritmusok felismerése és hangoztatása. 

A hangsúlyviszonyok érzékeltetése a ritmus-

gyakorlatokban. 

Többszólamú ritmusgyakorlatok megszólalta-

tása, tájékozódás a szólamok között. 

Szilárd ismeretek kialakítása a szolmizációs 

hangokról, elhelyezkedésükről, kézjeleikről. 

Dallamok, dalrészletek utószolmizálása. 

Pótvonal használata a kottaírásban. 

Fogalmak 

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

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

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

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

szolmizálás.  

 

Témakör 2. Zenei befogadás 
Óraszám

: 68 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

A zenei befogadást elősegítő képességek megszilárdítása.  

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

megelőlegező képességek fejlesztése, erősítése. 
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A belső hallás tudatosítása. 

A zenei hallás fejlesztése, az irányított figyelem alkalmazásának gya-

korlása.  

Az irányított figyelmű zenehallgatás erősítése, zeneművek elemzése, 

adott megfigyelési szempontok segítségével.   

A hangszínhallás fejlesztése.   

Figyelem irányultságának és intenzitásának a fejlesztése.   

Figyelem, felismerés, összehasonlítás, azonosítás folyamatának erősí-

tése.  

Hangzás – név – jel kapcsolat erősítése. 

Auditív és motoros kapcsolat fejlesztése. 

Analógiás, cselekvéses és fogalomalkotó gondolkodás fejlesztése. 

Észlelés, figyelem, emlékezet fejlesztése. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

2.1. BEFOGADÓI KOMPETENCIÁK FEJ-

LESZTÉSE  

A zenei hallás és a zenei memória fejlesztése. 

Gyakorlatok a zenei fantázia erősítésére. 

Zenei hangzások elemzése, felismerése. 

Zenei karakterek megfigyelése. 

A tanult népdalok zenei elemzése, csoportosí-

tása. 

Történetek, érzések, élmények, hangulatok ki-

fejezése zenei eszközök segítségével. 

Gyakorlatok a zenei fantázia és a belső hallás 

fejlesztésére. 

Ritmusok, ütemfajták, dallammotívumok fel-

ismerése kézjelről, színes kottáról, betűkottá-

ról, kottaképről.   

Konszonáns és disszonáns hangzások felisme-

rése, elemzése. 

Népdalok elemzése, dallamsorok összehason-

lítása, jelölése. 

Dalok felismerése zenei részlet alapján. 

Dallamsorok összehasonlítása, elemzése, je-

lölése. 
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2.2. ZENEHALLGATÁS 

Ismerkedés klasszikus zenetörténeti korsza-

kokkal, zeneszerzőkkel. 

 

Különféle műzenei formák és műfajok megis-

merése. 

 

Hangszerek, zenekarok, kórusok hangja, 

hangzása. 

 

A tanult dalok feldolgozásai, különböző zenei 

stílusokban. 

 

Történelmi zenék hallgatása. 

 

A rokon népek zenéje, hangszerei. 

 

Más népek hangszeres zenéje. 

 

Hangverseny-látogatások, hangverseny-élmé-

nyek.  

Egyre hosszabb idejű zenei részletek, klasszi-

kus zeneművek irányított figyelmű meghall-

gatása, elemzése.  

A zenehallgatás tanult szabályainak betartása.  

A többször hallott, meghallgatott zenei részle-

tek felismerése.  

Tájékozódás a meghallgatott zeneművek for-

mája, műfaja terén.  

Ismerkedés híres zeneszerzők életének fontos 

eseményeivel. 

Hangszerek hangjának felismerése, több 

hangszer egyidejű hangzásának felismerése.  

Kórusok hangjának, hangzásának megfigye-

lése.   

Vokális és instrumentális hangszínek megkü-

lönböztetése, felismerése.  

A szülőföld zenéjének megismerése mellett 

ismerkedés a rokon népek zenéjével, valamint 

más népek zenei kultúrájának, jellegzetes 

hangszereinek, zenekarainak hangjával, hang-

zásával. 

A magyar történelemhez kapcsolódó dalla-

mok, hangszerek megismerése. 

A tanult magyar történelmi dallamokhoz, éne-

kekhez kapcsolódó zenei részletek, történeti 

hangszerek hangjának hallgatása. 

A helyi lehetőségek szerint részvétel hangver-

senyen, élő zenei bemutatásokon.  

Zenei jellegzetességek megfigyelése, zenei él-

mények kifejezése szóban, rajzban, mozgás-

sal. 

Összefüggések felismerése.  
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Fogalmak 

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

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

nekar. Néptánc. Zeneszerző. Keretes szerkezet, visszatérő szerkezet, ron-

dóforma. Szimfónia, vonósnégyes. Hangverseny, élő zene.  

 

Összegzett tanu-

lási eredmények 

az   

ötödik évfolyam 

végén  

A kulturált, esztétikus közös és egyéni éneklés megőrzése. Az éneklési 

kedv és énekbátorság szinten maradása.  

Új ismeretek szerzése a tanult dalok kapcsán (tartalom, hangulat, szer-

kezet).  

Dalcsokor összeállítása, kedvenc dalok választása.  

Képesség hallás utáni daltanulásra, esetenként kottából történő daltanu-

lással kiegészítve.  

Kánonéneklés tanári segítséggel.  

A zenei kreativitás, zenei fantázia fejlődése.  

Törekvés a zene belső lényegének megértésére.   

Ritmikai-dallami ismereteik bővülése, megszilárdulása. Fokozott önál-

lóság a különféle kották használatában.  

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

zikalitás fejlődése.   

Részvétel a tanult népdalok elemzésében.  

A többször hallott hangok, hangzások felismerése.   

A meghallgatott hangszerek, kórusok hangjának, hangzásának felisme-

rése.  

Zenei részletek irányított figyelmű hallgatása.  

Nyitottság a zenei élmények befogadására.  

Összegzett tanu-

lási eredmények a 

6. évfolyam vé-

gére. 

A kulturált, esztétikus közös és egyéni éneklés megőrzése. 

Az éneklési kedv és énekbátorság szinten maradása. 

Új ismeretek szerzése a tanult dalok kapcsán (tartalom, hangulat, szer-

kezet). 

Dalcsokor összeállítása, kedvenc dalok választása. 



Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda  Helyi tanterv 2020 

  Felső tagozat II. kötet 

 

102 

 

Képesség hallás utáni daltanulásra, esetenként kottából történő daltanu-

lással kiegészítve. 

Kánonéneklés tanári segítséggel. 

A zenei kreativitás, zenei fantázia fejlődése. 

Törekvés a zene belső lényegének megértésére.  

Ritmikai-dallami ismereteik bővülése, megszilárdulása. 

Fokozott önállóság a különféle kották használatában. 

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

zikalitás fejlődése.  

Részvétel a tanult népdalok elemzésében. 

Képesség ismeretek összekapcsolására az ének-zenei, valamint az iro-

dalmi, történelmi, földrajzi tanulmányok egy-egy témakörében.  

A többször hallott hangok, hangzások felismerése.  

A meghallgatott hangszerek, kórusok hangjának, hangzásának felisme-

rése. 

Zenei részletek irányított figyelmű hallgatása. 

Ismeretek szerzése zenetörténeti korokról, zenei műfajokról, zeneszer-

zők életéről, munkásságáról. 

Nyitottság a zenei élmények befogadására. 

 

 

7–8. évfolyam 

 

A 7–8. évfolyamon a tanulók tudásgyarapítását a gondolkodási funkciók különböző sérü-

lésének fokozott figyelembe vételével kell elérni. Célunk tanulóink felkészítése az önálló munka-

végzésre, a társadalmi beilleszkedésre. E szakasz feladata a tanulók tanulási és társas motivációi-

nak, önbizalmának növelése, az önismeret fejlesztése.  
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Az ének-zene tantárgy fő szerepe ebben a szakaszban az örömteli éneklési kedv megőrzé-

sében, a közös éneklés anyagának gyarapításában, a nemzeti zenekultúra értékeinek megbecsülte-

tésében jelentkezik. A dalok, zenék megismerése által a tanulók erkölcsi érzékének kibontakozta-

tása, társadalmi beilleszkedésük segítése valósulhat meg.  

 

A hazafias nevelésben szerepünk a nemzeti öntudat fejlesztése, a magyar népi kultúra, nép-

zene, néphagyományok megismertetése, a kötődés erősítése szülőföldünkhöz, hazánkhoz. Közös-

ségi tevékenységgel, az ünnepek, társadalmi események aktív részvételével erősítsük a közösség-

hez tartozás, a hazaszeretet érzését. Más népek kultúrájának megismerése, nyitottság más népek 

kultúrája iránt segíti tanulóinkat saját kultúrájuk megbecsülésében, világképük, szemléletmódjuk 

fejlődésében is. Énekórai tevékenységünkkel alakítjuk a tanulók attitűdjét önmagukhoz, szűkebb 

és tágabb környezetükhöz, a történelmi múlthoz. 

 

A sikeres társadalmi beilleszkedést segítő személyiségjegyek erősítése, a megfelelő önis-

meret kialakítása, az önbizalom-fejlesztés megvalósul az énekórai munka segítségével.   

 

A szokások, hagyományok megismerésével az erkölcsi normák közvetítése fontos szerepet 

biztosít a felelős párkapcsolatok kialakításában, az egymásrautaltság, lelki közösség szerepének 

megismerésében, a családi konfliktusok kezelésében. Kiemelt feladat az önálló életvezetésre tör-

ténő felkészítés.  

 

A segítőkész magatartás, az együttműködés, a problémamegoldás, az önkéntes feladatvál-

lalás képességének alakítását segíti az énekórákon megvalósuló közösségi munka, a közösségi ér-

zések erősítése. 

 

A helyes szokásrend kialakítása, a környezet megfigyelése, következtetések levonása, a 

természeti környezet ápolása tantárgyunk feladatát is jelenti. 

 

Fontos szerepünk, hogy tanulóink értsék a médiumok nyelvét. Ismerjék a zenehallgatási, 

művelődési lehetőségeket, de tudatosuljon bennük a veszélyforrások felismerése, a választás, vá-

logatás fontosságának ismerete is.   
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Énekórai munkánkkal segíthetjük tanulóinkat abban, hogy megtalálják helyüket a családi 

és társadalmi munkamegosztásban, felkészüljenek a közügyekben való aktív részvételre. Az önis-

meret, a kapcsolatteremtés, kapcsolattartási képességek fejlesztése elősegíti a harmonikus közös-

ségi beilleszkedést. 

 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség a dalokban, zenékben megjelenő 

gondolatok, érzések, élmények kifejezését jelenti, művészeti módszerek, technikák alkalmazásá-

val. Az énekórákon megvalósuló rendszeres művészeti tevékenység fontos szerepet játszik a lelki 

egészség erősítésében, a személyiség- és közösségfejlesztésben.  

 

A tantárgy sajátos fejlesztési célja a tantervben meghatározott zenei anyag megszólaltatása 

egyszólamú énekléssel, alkalmanként hangszeres kísérettel, a kánonéneklés gyakorlása, éneklés 

ritmushangszeres kíséretekkel.  

 

Az alkotó- és önkifejező tevékenység erősítése érdekében alkalmat kell teremteni a kötet-

len és kötött énekes, hangszeres játékok, megszólalások gyakorlására, lehetőséget teremteni az 

énekes és hangszeres improvizációkra. A kreatív zenei játékok, gyakorlatok az infotechnológia 

használatával is folynak. 

 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében fokozott figyelmet kell fordítani, és gyakor-

lási lehetőséget teremteni a zenei írás-olvasás, a zenei kódrendszer alapelemeinek gyakorlására, a 

ritmikai, dallami és formai elemek rendszerezésére, a kottaíráshoz- és olvasáshoz szükséges elmé-

leti alapok kialakítására.   

 

A zenei befogadáshoz szükséges képességek fejlesztése: a zeneművekben való tájékozó-

dást segítő zenei képességek (emlékezet, koncentráció, fantázia) erősítése a tudatos, irányított ze-

nehallgatás mellett, és az önálló zenehallgatás gyakorlása során is történik. Hangverseny-látoga-

tások, hangverseny-élmények megteremtésére is lehetőséget kell teremteni.  
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7. évfolyam 

Éves óraszám: 34 

Heti óraszám: 1 

 

Témakörök a 7. évfolyamon  

Témakör neve Óraszám 

Zeneművek/Népdalok, műdalok 16 

Zeneművek/Zenehallgatási anyag 12 

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 3 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 3 

Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás 2 

Összes óraszám: 34 

 

 

8. évfolyam 

Éves óraszám: 34 

Heti óraszám: 1 

 

Témakörök a 7. évfolyamon  

Témakör neve Óraszám 

Zeneművek/Népdalok, műdalok 16 

Zeneművek/Zenehallgatási anyag 12 

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 3 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 3 

Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás 2 

Összes óraszám: 34 
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Témakör 
1. Zenei produkció 

Óraszám

: 34 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Az éneklési kultúra megőrzése, dalkincsbővítés, közös és egyéni ének-

lések. 

Az élményekből fakadó éneklési kedv megőrzése. 

Muzikalitás, zenei hallás, zenei ízlés fejlesztése.  

A tapasztalatok bővítése a kánonéneklésben, tanári segítséggel, szólam-

cserékkel is. 

Személyiségfejlesztés, közösségépítés az éneklés segítségével. 

A rögtönzés fejlesztése énekes és hangszeres formákban is. 

A ritmikai, dallami, tempóbeli, dinamikai, formai, és a szövegből kiin-

duló variáló- és rögtönzőkészség fejlesztése. 

A formaalkotás fejlesztése, gyakorlatok egyszerű népzenei és műzenei 

formák mintájára. 

Az eddig tanult ritmikai és dallami ismeretek összefoglalása, rendszere-

zése.  

Érzelmi átélés, ráhangolódás, beleélés, tolerancia, empátia erősítése. 

Dalok közötti kapcsolatteremtés.  

Megfigyelés, felismerés, bevésés, azonosítás, csoportosítás, összeha-

sonlítás, rendezés fejlesztése. 

Cselekvéses, fogalomalkotó, analógiás gondolkodás fejlesztése. 

Algoritmizált, problémamegoldó, kauzális és logikus gondolkodás fej-

lesztése. A kombinációs és asszociációs képességek fejlesztése.  

Kreativitás- és figyelemfejlesztés, érzelmi-akarati beállítódás erősítése. 

Zenei fantázia, alkotó képzelet fejlesztése. 

Együttes élményben való részvétel. 

Auditív és téri tájékozódás fejlesztése. 

Megismerés, figyelem, emlékezet fejlesztése.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 
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1.1. ÉNEKLÉS 

Jeles napok dalai. 

Himnuszok. 

Régi stílusú népdalok. 

Új stílusú népdalok. 

Magyar tájak dalai. 

Népies műdalok. 

Más népek dalai. 

Ballagási dalok. 

Törekvés egységes, szép éneklésre csoport-

ban.  

A szép éneklés szabályainak betartása. 

A közös dalrepertoár bővítése újabb dalokkal.  

Hangulatos, jókedvű éneklés. 

A szép éneklés tanult szabályainak tudatos 

használata.  

Érzelmi azonosulás a dalok hangulatával, tar-

talmával. 

Az értelmi és érzelmi kifejezés gazdagságá-

nak gyakorlása. 

Aktív részvétel a különféle énekes gyakorla-

tokban.  

A tanult dalok felismerése jellemző motívu-

maik alapján.  

A tanult dalok csoportosítása adott szempon-

tok alapján. 

Kedvenc dalok választása. 

Dalcsokor összeállítása kedvelt dalokból. 

Aktív részvétel a ballagási dalok éneklésében.  

1.2. GENERATÍV KREATÍV ZENEI TEVÉ-

KENYSÉG 

Énekes rögtönzések. 

Hangszeres rögtönzések. 

Szabad és kötött gyakorlatok a tanult ritmikai 

és dallami elemek felhasználásával. 

Egyéni és csoportos rögtönzések a dallami és 

ritmikai többszólamúság erősítésére. 

Tempó- és dinamikai játékok, gyakorlatok. 

Könnyű zenetörténeti dallamok, meghallga-

tott zeneművek témáinak éneklése, olvasó-

gyakorlatok, énekes játékok. 

Ritmusjáték változó ütemekben. 

Dalkíséretek szabad és kötött formákban. 

Ritmus- és dallamalkotások. 

Ritmuszenekar 2-3 szólamban is. 

Ritmuslánc, dallamlánc, zenei kérdés-válasz. 

Kották kiegészítése. 

Ritmushoz, dallamhoz változatok alkotása. 



Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda  Helyi tanterv 2020 

  Felső tagozat II. kötet 

 

108 

 

A zenei összetevők megjelenítése mozgásos 

formákban. 

Zenei rögtönzések számítógép segítségével is. 

Számítógép használat, zenei rögtönzések, já-

tékok a számítógép, az informatikai technika 

felhasználásával is. 

A zenei élmények kifejezése rajzos és mozgá-

sos formákban is. 

1.3. FELISMERŐ KOTTAOLVASÁS 

Új ritmusérték tanulása. 

Olvasógyakorlatok. 

Az eddigi kottaírási-olvasási ismeretek erősí-

tése, megszilárdítása. 

Új ritmusérték megismerése, használata a rit-

musgyakorlatokban. 

Ritmusok felismerése és hangoztatása. 

Ritmusgyakorlatok változó ütemekben. 

Dallamok éneklése és lejegyzése a tanult kot-

tarendszerekben.  

Dallamok, dalrészletek utószolmizálása, olva-

sógyakorlatok éneklése. 

Fogalmak 

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

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

dallamváltozat. Ritmikus mozgás, szabad mozgás. Tizenhatod ritmus. Ol-

vasógyakorlat. 

Témakör 2. Zenei befogadás 
Óraszám

: 34 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

A zenei befogadást elősegítő képességek megszilárdítása.  

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

megelőlegező képességek használata. 

A belső hallás tudatosítása. 

A zenei esztétikai érzék, a zenei ízlés fejlesztése, a zenei élmény átélése. 

Ráismerés, rögzítés, aktív befogadás képességének fejlesztése. 

Összetartozás, általánosítás, összefüggések felismerése.  

Auditív és motoros kapcsolat erősítése. 

Rögzítés, zenei befogadás, átélés, beleélés, figyelem, észlelés, emléke-

zet fejlesztése.  

Hangszínhallás fejlesztése. 
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Auditív emlékezet, alkotó és reproduktív képzelet fejlesztése. 

Általánosítás, képzettársítás, összehasonlítás, azonosítás, konkretizálás 

képességének erősítése. Algoritmizált, analógiás, fogalomalkotó és cse-

lekvéses gondolkodás fejlesztése. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

2.1. BEFOGADÓI KOMPETENCIÁK FEJ-

LESZTÉSE  

A zenei hallás, zenei memória, zenei fantázia 

használata. 

A belső hallás tudatos használata. 

Zenei karakterek kifejezése. 

A tanult népdalok zenei elemzése, csoportosí-

tása. 

Az eddig tanult ismeretek összefoglalása, cso-

portosítása, gyakorlása. 

Gyakorlatok a zenei fantázia, a zenei memória 

és a belső hallás használatára. 

Népdalok elemzése, dallamsorok összehason-

lítása, jelölése. 

 

2.2. ZENEHALLGATÁS 

Újabb zenetörténeti korszakok, zeneszerzők. 

Különféle műzenei formák és műfajok. 

A szülőföld zenéje, eredeti népzenei felvéte-

lek és magyar zeneszerzők művei.  

A tanult dalok feldolgozásai, különböző zenei 

stílusokban. 

Történelmi zenék. 

Népies műdalok. 

Más népek népzenéje, hangszeres zenéje. 

Napjaink zenéje, stílusok, előadók, felvételek. 

Zenehallgatás a technikai eszközök felhaszná-

lásával. 

Hangverseny-látogatások, hangverseny-élmé-

nyek. 

Egyre hosszabb idejű, néhány perces zenei 

részletek, klasszikus zeneművek irányított fi-

gyelmű meghallgatása, elemzése.  

Már meghallgatott, illetve ismeretlen zenei 

részletek hallgatása, elemzése.  

A zenehallgatás tanult formáinak, kereteinek 

megőrzése, néhány perces zenei részletek 

hallgatása irányított figyelemmel, megfigye-

lési szempontok alapján. 

A bemutatott zenei példák hangulatának, elő-

adói apparátusának, zenei kifejezőeszközei-

nek a felismerése. A többször hallott zenei 

részletek megnevezése.  

Zeneművek felépítésének, formájának megfi-

gyelése, elemzése, hangszerek, hangszínek 

megnevezése. Ismerkedés klasszikus zenei 

műfajokkal.  
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Az érzések, indulatok zenei ábrázolásainak 

felismerése, kifejezése. A magyar történelem-

hez kapcsolódó dallamok, hangszerek megis-

merése. 

Magyar népi hangszerek, népi zenekarok 

hangjának megismerése, eredeti hangfelvéte-

lek hallgatása.  

Magyar zeneszerzők életének, munkásságá-

nak, műveinek megismerése. Más népek 

hangszereinek, zenekarainak megismerése.  

Napjaink zenei irányzatai (jazz, populáris 

zene, alkalmazott zenék), zenei példák hallga-

tása. 

Az infotechnika megismerése, alkalmazása a 

zenehallgatás keretei között.  

Tájékozódás a meghallgatott zeneművek for-

mája, műfaja terén. Ismerkedés híres zene-

szerzők életének fontos eseményeivel.  

A helyi lehetőségek szerint részvétel hangver-

senyen, élő zenei bemutatásokon.  

Közvetlen hangverseny-élmények szerzése.  

Zenei jellegzetességek megfigyelése, zenei él-

mények befogadása, kifejezése, megfogalma-

zása. 

Fogalmak 

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

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

ték. Jazz, populáris zene, alkalmazott zeneművészet. Hangverseny, élő 

zene.  
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A fejlesztés várt 

eredményei a 

hetedik  

évfolyam végén  

A kulturált, esztétikus közös és egyéni éneklés megőrzése.  

Az éneklési kedv és énekbátorság szinten maradása.  

Ismeretek szerzése a tanult dalok kapcsán (tartalom, hangulat, szerkezet).  

Dalcsokor összeállítása, kedvenc dalok választása.  

Hallás utáni daltanulás, esetenként kottából történő daltanulással kiegé-

szítve.  

Kánonéneklés tanári segítséggel.  

A zenei kreativitás, zenei fantázia fejlődése.  

Aktív részvétel a rögtönzéses játékokban, gyakorlatokban.   

Népdalok elemzése, jelölése.   

A többször hallgatott zenei részletek felismerése, elemzése. A szülőföld 

zenéjének ismerete, érdeklődés a szülőföld, a lakóhely zenei értékei iránt.  

Képesség a zenei élmény átélésére.  

Érzelmek, hangulatok megfigyelése, azok kifejezése különféle formákban. 

Az esztétikai érzék, a zenei ízlés fejlődése.   

  

Összegzett tanu-

lási eredmények 

a 8. évfolyam vé-

gére 

A kulturált, esztétikus közös és egyéni éneklés megőrzése. 

Az éneklési kedv és énekbátorság szinten maradása. 

Ismeretek szerzése a tanult dalok kapcsán (tartalom, hangulat, szerkezet). 

Dalcsokor összeállítása, kedvenc dalok választása. 

Hallás utáni daltanulás, esetenként kottából történő daltanulással kiegé-

szítve. 

Kánonéneklés tanári segítséggel. 

A zenei kreativitás, zenei fantázia fejlődése. 

Aktív részvétel a rögtönzéses játékokban, gyakorlatokban.  

Törekvés a zene belső lényegének megértésére. 

Önállóságra törekvés a ritmusértékek használata és lejegyzése terén. 

Biztonságos tájékozódás a vonalrendszerben, dallamok írása, olvasása, 

másolása fokozott önállósággal.   
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Népdalok elemzése, jelölése.  

A többször hallgatott zenei részletek felismerése, elemzése. 

A szülőföld zenéjének ismerete, érdeklődés a szülőföld, a lakóhely zenei 

értékei iránt. 

Ismerkedés korunk zenei irányzataival (jazz, populáris és alkalmazott ze-

nék). 

Képesség a zenei élmény átélésére. 

Érzelmek, hangulatok megfigyelése, azok kifejezése különféle formákban. 

Az esztétikai érzék, a zenei ízlés fejlődése.  

Képesség kapcsolatok találására a meghallgatott zenei példák, valamint ta-

nulmányaik, olvasmányaik, filmélményeik között. 

 

 

7 VIZUÁLIS KULTÚRA 

 

5-6. évfolyam 

 

A tantárgy heti és évi óraszámai évfolyamonként: 

Évfolyam: 5. 6. 

Heti óraszám: 2 2 

Évi óraszám: 68 68 

 

 

A vizuális kultúra tantárgy közvetlen célja az alkotás örömének, az önmegvalósításnak, a 

felszabadultságnak a kialakítása a tanulókban, a környező világ vizuális sokfélesége és az emberi 

alkotások iránti érdeklődés felkeltésével, a kézműves és művészi jellegű alkotások létrehozására, 

ösztönzés segítségével.  
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A Művészetek műveltségterület, ezen belül a vizuális kultúra célja egyrészt az ízlés, a kép-

zelő-, és az önkifejezés képességének kialakítása a forma-, szín-, ritmusérzék kibontakoztatásával, 

a mozgáskoordináció, a figyelem, az emlékezet és a kooperativitás fejlesztésével, másrészt az 

enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók hozzásegítése a látható világ értelmezéséhez, a szépség 

esztétikai élményének élvezetéhez. 

 

A vizuális kultúra tantárgy a Nat és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve által megjelölt nevelési, fejlesztési feladatok megvalósítására a művészet és önkifejezés 

eszközeivel indirekt módon és integráltan kínál lehetőséget. 

 

Az erkölcsi nevelés terén kitartásra és erőfeszítésre tanít a feladatok végrehajtásában, az 

alkotások eszmei tartalmának értelmezésével és kifejezésével. A magyar alkotók, népi kézműves- 

és iparművészek munkáinak megismerése és értékelése révén nemzeti azonosságtudatra ébreszti a 

tanulókat. Önismeret és társas kultúra fejlesztésére alkalmat kínálnak a gyermekmunkákból alko-

tott (akár tanórai, akár intézményi szinten), szervezett kiállítások, amelynek során lehetőség nyílik 

a pedagógusi értékeléssel párhuzamosan történő önértékelésre és társértékelésre. A lelki egészség 

megőrzése, illetve annak helyreállítása, az érzelmi intelligencia fejlesztése különösen fontos az 

enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében. Az érzelmi nevelés számos aspektusát foglalja magá-

ban a művelődési anyag a saját, a társak és a képzőművészek alkotásainak révén. A természeti 

témák alkalmat adnak a környezettudatosság erősítésére, a természeti és az ember által teremtett 

környezet megóvására, minden élő iránti tiszteletre. 

 

Kiemelt általános fejlesztési feladat a tanulók megismerő és befogadó képességének 

fejlesztése a közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozásával, az ismeretszerzés, a 

tanulás, a térbeli tájékozódás és a kommunikációs képességek közvetítésével. Kreativitásuk, 

alkotóképességük és művészeti-esztétikai befogadó képességük élénkítése során fejlődik 

problémamegoldó gondolkodásuk is.  Az önismeret, önértékelés, önszabályozás magasabb 

fejlettségi szintre emelésére szintén jó alkalmat kínálnak a rajzórák, foglalkozások.  

 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében a habilitációs rehabilitációs célú feladatokon 

túl a műveltségi terület lehetőségeket kínál a tehetség kibontakoztatására is. A gyakorlati, 

manipulációs tevékenységek élményszerűségükkel segítik az ismeretek elmélyítését és serkentik 

a tanulók kreativitását. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók nevelésének-oktatásának valamennyi 

momentumát átszövi a habilitációs-rehabilitációs tevékenység, ezért van szükség arra, hogy a 

tantárgy által teljesíthető kiemelt habilitációs/rehabilitációs fejlesztési feladatokat leírjuk.  
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5. évfolyam 

Éves óraszám: 68 

Heti óraszám: 2 

 

Témakör 
Óraszám: 

 

1. Vizuális nyelv és technikák 18 óra 

2. Kifejezés, képzőművészet 20 óra 

3. Vizuális kommunikáció 15 óra 

4. Tárgy-és környezetkultúra 15 óra 

Összes óra: 68 óra 

 

 

 

A tantárgy sajátos fejlesztési célja az alsóbb évfolyamok munkájának szemléletbeli és me-

todikai tekintetben szerves folytatása. A szakasz fő feladata az alapkészségek megszilárdítása, esz-

köz szintű rajz- és kézműves-technikai tudás egyre önállóbb alkalmazása, az individuális jegyek, 

a saját stílus megjelenésének támogatása az alkotó és befogadó tevékenységben. 

 

A terápiás szemlélet és gyakorlat, a cselekvéses helyzetekbe ágyazott képességfejlesztés, a 

kooperáció támogatása, a másokért vállalt felelősség és az igényes tárgyi-környezeti kultúra iránti 

igény erősítése az 5. évfolyamon is kiemelt feladat az esztétikai tudatosság és kifejezőképesség 

fejlesztése érdekében. A világhírű magyar képzőművészek alkotásainak tanulmányozása nemcsak 

esztétikai örömöt nyújt, hanem a nemzeti azonosságtudat és a hazafiság érzését is támogatja. Az 

önismeret és a társas kultúra fejlesztését, az önbizalom erősítését szolgálhatják a tanulói alkotások 

ön- és társértékelő mozzanatai. 
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Témakör 1. Vizuális nyelv és technikák 
Óraszám: 

18 óra  

A témakör neve-

lési-fejlesztési céljai 

A vizuális nyelv alapelemeinek eszközszintű használata az alkotótevé-

kenység során.  

A tanulói személyiség érzelmi és mentális gazdagítása a rajz tantárgy 

eszközrendszerével.  

Felelősségvállalás kialakítása, erősítése a kulturált környezet megterem-

téséért, illetve fenntartásáért. 

Képességfejlesztési fókuszok: elemi absztrakció képessége; irányított 

észlelés; kompozíciós képesség; ábrázolási képesség változatos techni-

kákkal. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

BEFOGADÁS-ALKOTÁS 

1.1. Műalkotások tematikus megfigyelése, 

leképezése saját élmény szerint 

Műalkotásokon vonalak és foltok.  

Foltfestés vizes alapon – foltok.  

Folthatások.  

Barázdált formák.  

 

ALKOTÁS 

1.2.Szabad alkotások síkban és térben 

Különféle felületek dekoratív felhaszná-

lása. 

Ritmusképzés. 

 

Alkotás 

Vonalabsztrakció alkotása. 

Vonalhatár felismerése képzőművészeti alkotá-

sokon fellelhető tónusok között. 

A vonal, mint a térbeliség kifejezőjének alkalma-

zása. 

Felületritmusok létrehozása. 

 

Befogadás 

Műalkotásokon vonalak és foltok felismerése, 

meghatározása. 

Foltfestés vizes alapon – foltok kontúrozása má-

solás után. 

A folthatások tanulmányozása absztrakt képző-

művészeti alkotásokon. 

Barázdált formák megfigyelése. 

Fogalmak 
Folthatár, kontúr, bizonytalan, elmosódott, folt- és színegyensúly, felület, 

barázda, vájat, hullámos, érdes, síkforma, ritmus. 
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Témakör 2. Kifejezés, képzőművészet 
Óraszám: 

20 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési céljai 

A pszichikus funkciók fejlesztése, az élmények, hangulatok kifejezése 

elemi képzőművészeti eszközökkel. 

„Képolvasás” képességének kialakítása és fejlesztése. 

Verbális kifejezőképesség, érzelmek megfogalmazásának fejlesztése.  

Képzőművészeti, keresztény alkotások hangulati értékelése, értelme-

zése. 

Képességfejlesztési fókuszok: 

 képolvasási képesség; asszociációs képesség; kompozíciós képesség. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

BEFOGADÁS 

2.1. Tájak ábrázolása a képzőművészetben 

Műalkotások – tér- és tájábrázolás. 

 

(Ferenczy Károly: Október; Ferenczy 

Károly: Október; Nagy István: Karám té-

len; Egri József: Napfelkelte). 

 

 

BEFOGADÁS-ALKOTÁS 

2.2. Illusztrációk 

Kép versekhez, meséhez (pl. A három kí-

vánság) táj festése.  

Alkotás 

Felismerhető figurákkal kifejező kép készítése. 

Pregnáns jegyeket mutató emberábrázolás.  

Élménykifejezés a plasztika eszközrendszerével. 

 

Befogadás 

Műalkotások megfigyelése – tér- és tájábrázolás. 

 

Befogadás-alkotás 

Irodalmi élmény kifejezése a vizualitás eszköz-

rendszerével. 

 

Versekhez táj festése – közös alkotással, nagy fe-

lületen. 

Fogalmak Szelíd táj, zord táj, hangsúlyozás, térbeliség. 
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Témakör 3. Vizuális kommunikáció 
Óraszám: 

15 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési céljai 

Egyszerű képi közlések megalkotási képességének kialakítása. 

Jelenségek, képek, magyarázó ábrák elemi szintű értelmezési képessé-

gének kialakítása. 

Képességfejlesztési fókuszok: megfigyelési képesség adott szempontok 

szerint; alakítási készség; színkeverés képessége; térlátás; elemi térábrá-

zolás; elemzés; vizualizáció. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

ALKOTÁS 

3.1. A vizuális kommunikáció eszközei és 

technikái 

Látványszerű ábrázolás modell után. 

 

BEFOGADÁS 

3.2. Vizuális jelek – képolvasás, értelmezés 

Metszet 

 

BEFOGADÁS-ALKOTÁS 

 

Természetes formák ábrázolása 

Alkotás 

Természeti formák ábrázolása modell alapján, 

ceruzarajzzal, festéssel (falevél, gesztenye, gyü-

mölcsök, virágok). 

 

Természeti formák ábrázolása háttérrel, környe-

zettel – különféle technikákkal: ceruza, diópác, 

filctoll, vizes alapú és vízfesték, tempera. 

 

Tusrajz virágcsendéletről. 

 

Befogadás 

Formák adott szempontú megfigyelése. 

Bonyolultabb formák metszetének megfigyelése 

(pl. mákgubó, paprika). 

„ Előtt, mögött takarás” vizuális megfigyelése.  

 

Befogadás-alkotás 

Forgásformák megfigyelése és reprodukciója. 

Forgás- és szögletes formák megfigyelése, vázo-

lása. 

Fogalmak Csendélet, valósághű, egész, forma, részlet, forgásforma, takarás.  
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Témakör 4. Tárgy-és környezetkultúra 
Óraszám: 

15 óra  

A témakör neve-

lési-fejlesztési céljai 

Jártasság kialakítása egyszerű tárgyak készítésében. 

Tájékozottság kialakítása a közvetlen környezet tárgyai forma – funkció 

– anyag összefüggéseinek rendszerében. 

Néhány egyszerű kézműves technika alapfogásainak elsajátíttatása. 

A tárgyalkotó folyamat algoritmizálása. 

A tárgyalkotó folyamat lépéseinek tudatosítása, a sorrendiség fontossá-

gának érzékeltetése. 

Képességfejlesztési fókuszok: környezettudatosság; elemzőképesség; 

tervezés képessége. 
 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/Tevékenységek 

BEFOGADÁS-ALKOTÁS 

4.1. Munkavázlat: 

A tárgy funkciójának meghatározása. Ke-

resztény kultúra tárgyainak megismerése. 

Ismert anyagalakítási módok. 

Anyag és technika megválasztása. 

Kivitelezés. 

Díszítés. 

 

ALKOTÁS 

4.2. Tárgyak értelmezése és készítése  

Ruházati kiegészítők textilből. 

Fonás, szövés.  

 

Befogadás-alkotás 

Precíz alkotó folyamat végig vitele. 

A tárgy kipróbálása a gyakorlatban. 

 

Befogadás 

Szerkezet és anyag összefüggéseinek felisme-

rése. 

A funkció irányító szerepének felismerése a 

tárgyalkotásban. 

 

Alkotás 

Tárgyak készítése funkció, forma, anyag, szép-

ség szempontjainak tudatos figyelembevételé-

vel. 

Tárgyak gyűjtése, azokról leírás készítése. 

 

Fogalmak Funkció, anyagalakítási mód, technika, kivitelezés, funkció, kézművesség. 
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Továbbhaladás feltételei: 

A tanuló legyen képes: 

 egyenletes foltot satírozással létrehozni, 

 művészi alkotásokon tónushatásokat észrevenni, 

 felismerhető képet készíteni, 

 műalkotásokhoz érzelmeket asszociálni, 

 emlékezetből egyszerű rajzot készíteni, 

 tudatos színkeverésre temperával, vízfestékkel, 

 formát ábrázolni (megközelítő hasonlósággal), 

 funkció szerint csoportosítani közvetlen környezete tárgyait, 

 képek alapján tárgyakról rövid (szóbeli) jellemzést adni, 

 törekedni munkája igényes kivitelezésére, 

 tárgyat készíteni az általa választott technikával. 

 

6. évfolyam 

Éves óraszám: 68 

Heti óraszám: 2 

 

Témakör Óraszám: 

1. Vizuális nyelv és technikák 18 óra 

2. Kifejezés, képzőművészet 20 óra 

3. Vizuális kommunikáció 15 óra 

4. Tárgy-és környezetkultúra 15 óra 

Összes óra: 68 óra 

 

Fő feladata az alapkészségek megszilárdítása, eszköz szintű rajz- és kézműves-technikai 

tudás egyre önállóbb alkalmazása, az individuális jegyek, a saját stílus megjelenésének támogatása 

az alkotó és befogadó tevékenységben. 

 

A terápiás szemlélet és gyakorlat, a cselekvéses helyzetekbe ágyazott képességfejlesztés, a 

kooperáció támogatása, a másokért vállalt felelősség és az igényes tárgyi-környezeti kultúra iránti 

igény erősítése az 6. évfolyamon is kiemelt feladat az esztétikai tudatosság és kifejezőképesség 

fejlesztése érdekében. A világhírű magyar képzőművészek alkotásainak tanulmányozása nemcsak 

esztétikai örömöt nyújt, hanem a nemzeti azonosságtudat és a hazafiság érzését is támogatja. Az 

önismeret és a társas kultúra fejlesztését, az önbizalom erősítését szolgálhatják a tanulói alkotások 

ön- és társértékelő mozzanatai. 
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Témakör 1. Vizuális nyelv és technikák 
Óraszám: 

18 óra  

A témakör neve-

lési-fejlesztési céljai 

A mértani testek tulajdonságainak megtapasztaltatása. 

A tanulói személyiség érzelmi és mentális gazdagítása a rajz tantárgy 

eszközrendszerével.  

A kooperativitás fejlesztése és működtetése a közös tanulói alkotási fo-

lyamatban. 

Felelősségvállalás kialakítása, erősítése a kulturált környezet megterem-

téséért, illetve fenntartásáért. 

Képességfejlesztési fókuszok: elemi absztrakció képessége; irányított 

észlelés; kompozíciós képesség; ábrázolási képesség változatos techni-

kákkal. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

BEFOGADÁS-ALKOTÁS 

1.1. Műalkotások tematikus megfigyelése, 

leképezése saját élmény szerint 

1.2. Alkotás modell/minta alapján 

Természeti formák.  

Mértani testek tulajdonságai – oldalak, 

lapok, egyenlő, különböző. 

 

ALKOTÁS 

1.3.Szabad alkotások síkban és térben 

Tárgyak ábrázolása síkban. 

Különféle felületek dekoratív felhaszná-

lása. 

Ritmusképzés szabályos és szabálytalan 

térformákból. 

Kocka, téglatest csomagolása. 

Alkotás 

Szabályos és szabálytalan térformák felismerése, 

csoportosítása.  

Műalkotások inspirációjára fekete-fehér kép ké-

szítése. 

Természeti formák megfigyelése és ábrázolása. 

Mértani testek ábrázolása síkban, kísérlet a térbe-

liség érzékeltetésére. 

 

Befogadás 

Mértani testek tulajdonságairól tapasztalatok 

szerzése – ahol a lapok találkoznak, él keletkezik. 
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Fogalmak 
Síkforma, térforma, szabályos, szabálytalan, lapos, domború, egyforma, 

egybevágó, derékszög, ritmus. 

 

 

Témakör 2. Kifejezés, képzőművészet 
Óraszám: 

20 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési céljai 

A pszichikus funkciók fejlesztése, az élmények, hangulatok kifejezése 

elemi képzőművészeti eszközökkel. 

„Képolvasás” képességének kialakítása és fejlesztése. 

Verbális kifejezőképesség, érzelmek megfogalmazásának fejlesztése.  

Képzőművészeti , keresztény alkotások hangulati értékelése, értelme-

zése. 

Képességfejlesztési fókuszok: karakter alapfokú kifejezésének képes-

sége; technikai képesség (dombormű-készítés); képolvasási képesség; 

asszociációs képesség; kompozíciós képesség. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

BEFOGADÁS 

2.1. Tájak, emberek ábrázolása a képzőmű-

vészetben 

Műalkotások – tér- és tájábrázolás. 

(Székely Bertalan: Egri nők; Madarász 

Viktor: Hunyadi László csatája, Szőnyi 

István: Zebegényi temetés;). 

EFOGADÁS-ALKOTÁS 

2.2. Illusztrációk 

Kép versekhez, meséhez (pl. A három kí-

vánság). 

Mese szereplőinek megmintázása.  

Alkotás 

Karakterábrázolás néhány jellemzőjének alkal-

mazása. 

Látványszerű alkotás modell után. 

 

Befogadás 

Műalkotások megfigyelése – tér- és emberábrá-

zolás. 

 

Befogadás-alkotás 

Irodalmi élmény kifejezése a vizualitás eszköz-

rendszerével. 

Mese szereplőinek megmintázása agyagból – 

dombormű készítése. 

 

Fogalmak Figyelemirányítás, hangsúlyozás, térbeliség, mozgásvázlat. 
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Témakör 3. Vizuális kommunikáció 
Óraszám: 

15 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési céljai 

Szabadkézi rajzos és montázstechnikai jártasság kialakítása. 

Kísérletek segítése a látványszerű ábrázolásra. 

Képességfejlesztési fókuszok: megfigyelési képesség adott szempontok 

szerint; alakítási készség; színkeverés képessége; térlátás; elemi térábrá-

zolás; elemzés; vizualizáció. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

ALKOTÁS 

3.1. A vizuális kommunikáció eszközei és 

technikái 

Látványszerű ábrázolás modell után. 

Látványszerű ábrázolás a szerkezet fel-

tüntetésével.  

 

BEFOGADÁS 

3.2. Vizuális jelek – képolvasás, értelmezés 

Alaprajz, metszet, térképrajz. 

 

BEFOGADÁS-ALKOTÁS 

Forgásformák.  

 

Alkotás 

Emberalak rajzolása, festése.  

Forgásforma rajza – szerkezet jelölésével (pl. át-

látszó henger). 

Tárgyak két nézetének megrajzolása – segítség-

gel. 

 

Befogadás 

Formák adott szempontú megfigyelése. 

 „ Előtt, mögött takarás” vizuális megfigyelése.  

Térképrajz értelmezése. 

Építészeti terek (ház, templom) alaprajzának ta-

nulmányozása, kísérlet az értelmezésre. 

 

Befogadás-alkotás 

Forgásformák megfigyelése és reprodukciója. 

Forgás- és szögletes formák megfigyelése, vázo-

lása. 

Tárgyak kereszt-és hosszmetszetének megfigye-

lése, vázolása. 

Térkép alapján útvonal elképzelése. 

Fogalmak 

Ellipszis, szerkezeti rajz, egész, forma, részlet, szerkezet, forgásforma, kör, 

takarás, keresztmetszet, hosszmetszet, felülnézet, oldalnézet, oszlop, bolto-

zat, főhajó, mellékhajó.  
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Témakör 4. Tárgy-és környezetkultúra 
Óraszám: 

15 óra  

A témakör neve-

lési-fejlesztési céljai 

Jártasság kialakítása egyszerű tárgyak készítésében. 

Tájékozottság kialakítása a közvetlen környezet tárgyai forma – funkció 

– anyag összefüggéseinek rendszerében. 

Néhány egyszerű kézműves technika alapfogásainak elsajátíttatása. 

A tárgyalkotó folyamat algoritmizálása. 

A tárgyalkotó folyamat lépéseinek tudatosítása, a sorrendiség fontossá-

gának érzékeltetése. 

Képességfejlesztési fókuszok: környezettudatosság; elemzőképesség; 

tervezés képessége. 
 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/Tevékenységek 

BEFOGADÁS-ALKOTÁS 

4.1. Munkavázlat: 

A tárgy funkciójának meghatározása. 

Keresztény kultúra tárgyainak megisme-

rése. 

Ismert anyagalakítási módok. 

Anyag és technika megválasztása. 

Kivitelezés. 

Díszítés. 

 

ALKOTÁS 

4.2. Tárgyak értelmezése és készítése  

Kerámiatárgy.  

Használati, szórakozást szolgáló és dísztár-

gyak. 

Befogadás-alkotás 

Precíz alkotó folyamat végig vitele. 

A tárgy kipróbálása a gyakorlatban. 

 

Befogadás 

Szerkezet és anyag összefüggéseinek felisme-

rése. 

A funkció irányító szerepének felismerése a 

tárgyalkotásban. 

 

Alkotás 

Tárgyak készítése funkció, forma, anyag, szép-

ség szempontjainak tudatos figyelembevételé-

vel. 

Tárgyak gyűjtése, azokról leírás készítése. 

Használati, szórakozást szolgáló és dísztár-

gyak csoportosítása funkció, forma, anyag, 

szépség szempontjából. 

Fogalmak Funkció, anyagalakítási mód, technika, kivitelezés, funkció, kézművesség. 
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Továbbhaladás feltételei: 

A tanuló legyen képes: 

 ismeretek szerzésére tapasztalati úton a mértani testekről, 

 felismerhető képet készíteni, 

 emberalak szoborszerű megjelenítésére, 

 műalkotásokhoz érzelmeket asszociálni, 

 emlékezetből egyszerű rajzot készíteni, 

 tudatos színkeverésre temperával, vízfestékkel, 

 formát ábrázolni (megközelítő hasonlósággal), 

 vázlatszerű ábrát készíteni, 

 egyszerű alaprajzot értelmezni, 

 funkció szerint csoportosítani közvetlen környezete tárgyait, 

 képek alapján tárgyakról rövid (szóbeli) jellemzést adni, 

 törekedni munkája igényes kivitelezésére, 

 tárgyat készíteni az általa választott technikával. 

 

 

7–8. évfolyam 

A vizuális kultúra tantárgy feladata ebben az iskolaszakaszban is az, hogy a tanulók a vi-

zuális művészet eszközeivel megismerhető világ jelenségeit megvizsgálják, értelmezzék, követ-

keztetéseiket az életkoruknak megfelelő szinten használják fel alkotó munkájukban. Az ebben az 

életkorban felerősödő mérlegelő gondolkodást, továbbá a személyes vélemények megjelenítését a 

vizuális kultúra tantárgy minden részterületén érdemes érvényesíteni. Itt jelenik meg a vizuális 

nevelés értékközvetítő és értékteremtő hatásának személyiségformáló ereje. A vizuális kultúra tan-

tárgy kultúraközvetítő hatása a keresztény művészet és a történeti korok művészetének alkotó 

jellegű megismerésében rejlik. A magyar művészet kiemelkedő alkotásainak megismerése erősíti 

a nemzeti önazonosságtudatot és a szociális kompetenciák fejlesztését is támogatja. A kamaszkorú 

tanulók szívesen versengenek egymással, kortársaik véleménye, elismerése látszólag fontosabb a 

szülők és pedagógusok elismerésénél, ezért a tárgy műveltségi anyagának elsajátítását érdemes 

felnőttekre szabott műveltségi játékok formájában motiválni.  A realitásigény erősödésével a ta-

nulók érdeklődése erőteljesebben fordul a mindennapi vizuális jelenségek felé, így a tantárgy ha-

tározott célja a médiatudatosság fejlesztése, a fenntarthatóság, a környezettudatos szemlélet erősí-

tése.  

A technikai médiumok használatának túlsúlya miatt rendkívül fontos az újabb vizuális mé-

diumok sajátosságainak megismertetése a tanulókkal és azok kritikai, mérlegelő használatának ki-

alakítása bennük.  Ez az iskolaszakasz az, ahol a mozgóképek és a médiaszövegek értelmezése és 

megértése legalább olyan fajsúlyos kérdés, mint a divat, a szűkebb és tágabb környezet vizuális 

kultúrája, és az ebben megjelenő technológia. 
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7. évfolyam 

Éves óraszám: 34 

Heti óraszám: 1 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 6 

Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és ref-

lexió 
4 

Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 4 

Időbeli és térbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének 

lehetőségei 
6 

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 4 

Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 6 

Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 4 

Összes óraszám: 34 

1. Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 

Óraszám: 6 óra  

Tanulási eredmények 

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

− látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan is pontosan, részletgazdagon szövege-

sen jellemez, bemutat; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres több-

féle forrásból; 

− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, egyénileg 

és csoportmunkában is; 

− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket össze-

hasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, me-

lyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

− tetszésítélete alapján alkotásokról információkat gyűjt, kifejezőerő és a közvetített hatás szem-

pontjából csoportosítja, és megállapításait felhasználja más szituációban; 

− megfogalmazza személyes viszonyulását, értelmezését adott vagy választott művész alkotásai, 

társadalmi reflexiói kapcsán. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Adott vagy választott – klasszikus, modern, kortárs – művészettörténeti korban, stílusban ké-

szült alkotások, építmények összehasonlító, elemzéséből (pl. kora középkori és reneszánsz 
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vagy barokk és XX-XXI. századi emberábrázolás, klasszikus és modern építészet anyaghasz-

nálata, figuratív és nonfiguratív ábrázolás a modern művészetben) származó tapasztalatok 

megfigyelése, elemzése (pl. stílusjegyek, kifejezőerő, hatáskeltés, anyaghasználat és funkció) 

és felhasználása az alkotás során. Az adott témához társított korszakra, stílusra jellemző ele-

mek, karakter felhasználásával vagy hangsúlyozásával fantáziát, belső képeket, intuíciót fel-

használó feladatok megoldása (pl. művek átdolgozása, parafrázis készítése, társasjáték, számí-

tógépes játék tervezése, prezentáció, színházi, filmes látványterv, irodalmi, zenei illusztráció). 

 Különböző korból és kultúrából származó művek csoportosítása különböző szempontok (pl. 

műfaj, technika, kifejezőeszköz, tériség, mű célja) szerint. 

Fogalmak 

képzőművészeti műfaj, stíluskorszak, stílusirányzat, kortárs művészet, művészi kifejezés, parafrá-

zis, vizuális napló, látványterv 

2. Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió 

Óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

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

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres több-

féle forrásból; 

− elvont fogalmakat, művészeti tartalmakat belső képek összekapcsolásával bemutat, magyaráz 

és különböző vizuális eszközökkel megjelenít; 

− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat különböző 

szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző helyzetekben a megol-

dás érdekében felhasználja; 

− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán  személyes mó-

don kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Művészeti élmények (pl. zene, színház/mozgás, médiajelenség) vizuális megjelenítése, átírása 

különböző eszközökkel (pl. festés, kollázs, installáció, fotó, rövidfilm) önkifejező alkotások-

ban. A megjelenítés rövid szöveges értelmezése. 

 Példaként korábban látott műalkotás stílusjegyeit felhasználva önálló alkotómunka más elvont 

fogalom megjelenítése céljából. 

 Adott alkotó (pl. Baldessari, Bacon, Caravaggio, Chagall, Csontváry, Dali, Escher, Giacometti, 

Giotto, Haring, Michelangelo, Modigliani, Monet, Moor, Munkácsy, Rembrandt, Shiota, van 

Gogh, Vasarely, Vermeer) vagy választott stílus (pl. bizánci, expresszionizmus, gótika, imp-

resszionizmus, pop-art, reneszánsz, szürrealizmus) jellemzőinek, stílusjegyeinek összegyűj-

tése és a gyűjtött információk felhasználása játékos alkotó feladatokban (pl. műfaj vagy mé-

dium csere, életműbe illő „hamisítvány” kreálása, öltözet kollekció tervezése) 
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Fogalmak 

vizuális átírás, kiemelés eszközei, fény- és színhatás, kontraszt, színkontraszt, enteriőr 

3. Témakör: Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei  

Óraszám: 4 óra  

Tanulási eredmények 

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

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres több-

féle forrásból; 

− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása során 

feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, egyénileg és 

csoportmunkában is; 

− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán személyes mó-

don kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit; 

− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, figyelem-

irányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Példák alapján a technikai képalkotó, digitális médiumok (pl. sajtófotó, híroldal, blog, film-

etűd, klip, videóinstalláció) hétköznapi kommunikációs, továbbá személyes és művészi kife-

jező szándékának összehasonlítása. 

Fogalmak 

címrend, tipográfia,  illusztráció, képaláírás, link, banner, kameraállás, kameramozgás 

4. Témakör: Időbeli és térbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehető-

ségei  

Óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

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

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon ge-

nerált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és cso-

portmunkában is; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Példák alapján a tér és idő valós érzékelésének, látványának, törvényszerűségeinek megfigye-

lése és összevetése a különböző korok teret és időbeliséget ábrázoló, megjelenítő módjaival, 

(pl. ókori egyiptomi, középkor, reneszánsz, barokk, impresszionizmus, XX-XXI. század mű-

vészeti törekvései). 
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 A tér, térbeliség (pl. kórházi folyosó, vágyott szoba, metróállomás) ábrázolása az egy irány-

pontos perspektíva szabályaival.  Az elkészült alkotások, rajzok kiegészítése (pl. személyes 

szöveggel, saját fotóval, képrészlettel, műalkotások szereplőivel). 

 Egyméretű axonometria felhasználásával készült, irreális tereket bemutató műalkotások (pl. 

Vasarely, M.C. Escher, Orosz István művei) szerkezeti elvének megfigyelése után változatok 

önálló alkotása. 

Fogalmak 

perspektíva, axonometria 

5. Témakör: Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 

Óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

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

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres több-

féle forrásból; 

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon ge-

nerált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és cso-

portmunkában is; 

− vizuális megjelenítés során használja a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuá-

lis eszközeit, egyénileg és csoportmunkában is; 

− a helyzetek, történetek ábrázolása, dokumentálása során felhasználja a kép és szöveg, a kép és 

hang viszonyában rejlő lehetőségeket, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− nem vizuális információkat (pl. számszerű adat, absztrakt fogalom) különböző célok (pl. tudo-

mányos, gazdasági, turisztikai) érdekében vizuális, képi üzenetté alakít; 

− gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét változatos vizuális eszközök segítségével pre-

zentálja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Példák alapján a nyomtatott és online sajtó tervezésekor (pl. napilap, magazin, honlap) alkal-

mazott fontosabb figyelemvezető, kiemelő eljárások értelmezése (pl. címrend, betűméret, ti-

pográfia, szöveg és képi illusztráció viszonya, képaláírás, linkek, hang-és képanyagok) és fel-

használása játékos tervező feladatokban (pl. híroldal tervezése az osztály számára, saját profil 

tervezése) egyénileg és csoportmunkában. 

 Nem vizuális információk (pl. számszerű adat, absztrakt fogalom) különböző célok (pl. tudo-

mányos, gazdasági, turisztikai) érdekében vizuális, képi üzenetté alakítása (pl. rajz, festés, tér-

beli konstrukció, fotó, film, installáció, számítógépes infografika, fényjáték segítségével), 

és/vagy saját jelzésrendszer alkalmazásával (pl. szubjektív térkép, „hangulathőmérő”). 

Fogalmak 

verbális és vizuális kommunikáció, közlési szándék, figyelemirányítás, kiemelés, sűrítés 
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6. Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 

Óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

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

− látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan is pontosan, részletgazdagon szövege-

sen jellemez, bemutat; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres több-

féle forrásból; 

− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket össze-

hasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, me-

lyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést 

végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, tereket 

tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét változatos vizuális eszközök segítségével pre-

zentálja; 

− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket talál, 

javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Személyes tárgyak (pl. öltözék, fontos tárgyak, közvetlen otthoni környezet) elemzése és meg-

jelenítése a személyes stílus bemutatása érdekében, tetszőlegesen választott eszközökkel (pl. 

stíluslap, divatrajz).  

 Lakóhelyének (vagy a magyar népművészeti tájegységek egyikének) jellemző díszítőmotívu-

mait felhasználó, önállóan gyűjtött inspirációs forrás segítségével mintatervezés különböző 

léptékben, és a minta felhasználása a környezetalakításban (pl. festett faldekoráció tervezése a 

kiindulásként használt magyar tájegység közösségi tere, épülete számára). 

Fogalmak 

metszetrajz, vetületi ábrázolás, nézetek, tudatos anyaghasználat, divat, személyes stílus 

7. Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció  

Óraszám: 4 óra  

Tanulási eredmények 

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

− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést 

végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 
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− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres több-

féle forrásból; 

− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, tereket 

tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket talál, 

javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Példák alapján épített terek, téri helyzetek (pl. klasszikus és modern épület, labirintus, térins-

talláció) elemző vizsgálata különböző vizuális eszközökkel, a tér megjelenítésének (pl. 2D és 

3D) lehetőségeivel kísérletezve (pl. 2D-ből 3D megjelenítés: pop-up technika, papírplasztika, 

makett készítése, 3D-ből 2D megjelenítés: épület fotói alapján alaprajz „rekonstrukció”). 

 A közvetlen környezet hasznos átalakítása érdekében konkrét probléma feltárása (pl. térhasz-

nosítás az iskolaudvaron, szelektív szemétgyűjtés bevezetése, közösségi tér a településen), 

elemzése, a megoldás érdekében az ötletek vizuális rögzítése, majd a végleges megoldási ja-

vaslat kidolgozása, modellezése és bemutatása egyénileg és csoportmunkában. Az adott cél 

érdekében folyó tervezési folyamat lépéseinek dokumentálása. 

 Személyes tárgy (pl. fülhallgató, toll, telefontok) áttervezése a funkció megtartásával, ugyan-

akkor sajátos szempontok érvényesítésével (pl. abszurd vagy természet inspirálta formaalakí-

tás, tárgy a távoli jövőből) a vizuális felmérésből származó elemző tapasztalatok (pl. mérés, 

információgyűjtés, ötletek vázlatos megjelenítése) alapján, a gazdaságos anyaghasználat érvé-

nyesítésével. 

Fogalmak 

építészeti elem, lépték, designgondolkodás, ergonómia, forma és funkció összefüggései 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

 

Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben 

végezzük, az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott: 

19. század építészetének megjelenései (pl. Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Steindl Imre: 

Országház, Esztergomi Bazilika), romantika, realizmus és impresszionizmus, posztimpresszioniz-

mus festői (pl. F. Goya, Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál, E. Manet, C. Monet, V. van Gogh, 

P. Gauguin, P. Cézanne) 

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet 

legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúly kerüljön a magyar 

művészet- és építészettörténetben megtalálható leglényegesebb példákra is. A fentebb ajánlott 

műveken és alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok és művek is felhasz-

nálhatók, így a keresztény művészet kiemelkedő alkotásait célszerű visszatérően elemezni. 

Különösen érvényes ez akkor, ha az adott témát nem kronologikus, hanem tematikus megközelí-

tésben dolgozunk fel, vagy ha nem elsősorban művészettörténeti, hanem nyitottabban értelmezett 

kultúrtörténeti, építészet- és tárgytörténeti példákat mutatunk be. Ezekben az esetekben a válogatás 
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további fontos szempontja, hogy az adott téma függvényében a magas művészet és a populárisabb 

irányzatok egyformán szemléltessék az adott tartalmat, hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból 

származó művek) és időtől (pl. akár kortárs művek) független válogatás mutassa be a témát. Fontos 

továbbá, hogy a vizuális kommunikáció, valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek szem-

léltetéséhez a kortárs kultúrából, a történelmi korokból, illetve a közelmúltból származó példákat 

is felhasználhatjuk (pl. építészet alaprajzi, alátámasztási és térlefedési változásai). 
 
 

Továbbhaladás feltételei: 

 Ismerje az egy iránypontos perspektíva elemeit. 

 Tudjon egyszerűbb mértani alakzatokat perspektívában ábrázolni. 

 Ismerje a rálátás, alálátás alapfogalmakat. 

 Ismerje a vizuális kommunikáció fogalmát, főbb lehetőségeit. 

 Egyszerűbb piktogramok tervezése grafikus eszközökkel (formaredukció). 

 Ismerje a színek általános (mindennapi) jelentéstartalmát 

 Tudjon vázolni egyszerűbb mozdulatokat. 

 Tudjon leegyszerűsíteni mértani alakzatokra, síkidomokra. 

 Fázisrajzok készítése redukált formák ismétlésével. 

 Tudjon irányfénnyel megvilágított testcsoportot látványszerűen, plasztikusan érzékeltetni 

grafikai eszközökkel. 

 Ismerje és tudatosan alkalmazza kompozícióin a többféle nézőpont szerepét. 

 Ismerje és alkalmazza munkáin a tört színárnyalatokat mint a kifejezés eszközeit. 

 Tudatosan alkalmazza az ecsetkezelést mint érzelmi, hangulati kifejezőeszközt. 

 Épületrészek papírmakettjeinek elkészítése egyszerű geometrikus formákból. 

 Ismerje a népi építészet hagyományos formavilágát, főbb jellegzetességeit. 

 Ismerje a népi kézművesség legjellemzőbb alkotásait. 

 Önálló formaátírás, absztrahálás, redukció, formaanalízis. 

 Praktikum és esztétikum felismerése a használati eszközökön. 

 Egyszerű használati tárgyak tervezése és lehetőség szerinti kivitelezése  

 Alapszintű mozgóképnyelvi tájékozottság 

 Legyen képes az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, 

web) szövegértésre, az önálló és kritikus attitűdre 

 Ismerje fel a tanult keresztény művészeti alkotásokat 

 Ismerje a vizuális kommunikáció megjelenési formáit a keresztény hitéletben (mé-

dia-jelenlét, vallási anyagok médiumai) 

 Ismerjen fel korszakonként két tanult  művészeti alkotást  

 Tudjon önállóan megnevezni példákat az egyes kultúrák alkotásaiból. 

 Önálló műalkotás-elemzés (kor, méret, szerkezet, anyagok, kompozíció, összhatás). 
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8. évfolyam 

Éves óraszám: 34 

Heti óraszám: 1 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 6 

Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és ref-

lexió 
4 

Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 4 

Időbeli és térbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének 

lehetőségei 
6 

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 4 

Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 4 

Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 6 

Összes óraszám: 34 

 

1. Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 

Javasolt óraszám: 6 óra  

Tanulási eredmények 

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

− látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan is pontosan, részletgazdagon szövege-

sen jellemez, bemutat; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres több-

féle forrásból; 

− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, egyénileg 

és csoportmunkában is; 

− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket össze-

hasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, me-

lyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

− tetszésítélete alapján alkotásokról információkat gyűjt, kifejezőerő és a közvetített hatás szem-

pontjából csoportosítja, és megállapításait felhasználja más szituációban; 

− megfogalmazza személyes viszonyulását, értelmezését adott vagy választott művész alkotásai, 

társadalmi reflexiói kapcsán. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Adott vagy választott – klasszikus, modern, kortárs – művészettörténeti korban, stílusban ké-

szült alkotások, építmények összehasonlító, elemzéséből (pl. kora középkori és reneszánsz 

vagy barokk és XX-XXI. századi emberábrázolás, klasszikus és modern építészet anyaghasz-

nálata, figuratív és nonfiguratív ábrázolás a modern művészetben) származó tapasztalatok 
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megfigyelése, elemzése (pl. stílusjegyek, kifejezőerő, hatáskeltés, anyaghasználat és funkció) 

és felhasználása az alkotás során. Az adott témához társított korszakra, stílusra jellemző ele-

mek, karakter felhasználásával vagy hangsúlyozásával fantáziát, belső képeket, intuíciót fel-

használó feladatok megoldása (pl. művek átdolgozása, parafrázis készítése, társasjáték, számí-

tógépes játék tervezése, prezentáció, színházi, filmes látványterv, irodalmi, zenei illusztráció). 

 Különböző korból és kultúrából származó művek csoportosítása különböző szempontok (pl. 

műfaj, technika, kifejezőeszköz, tériség, mű célja) szerint. 

Fogalmak 

képzőművészeti műfaj, stíluskorszak, stílusirányzat, kortárs művészet, művészi kifejezés, parafrá-

zis, vizuális napló, látványterv 

2. Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió 

Óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

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

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres több-

féle forrásból; 

− elvont fogalmakat, művészeti tartalmakat belső képek összekapcsolásával bemutat, magyaráz 

és különböző vizuális eszközökkel megjelenít; 

− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat különböző 

szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző helyzetekben a megol-

dás érdekében felhasználja; 

− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán  személyes mó-

don kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Elvont fogalmak (pl. hűség, szabadság, harmónia, zsarnokság, szorongás) változatos vizuális 

megjelenítésére műalkotások gyűjtése (pl. tabló, prezentáció) egyénileg vagy csoportmunká-

ban. A gyűjtemények bemutatása, vitatható műalkotások kapcsán az érvelés gyakorlása. 

 Adott látvány, tárgy együttes (pl. félhomály, ellenfény, alulnézet, letakart beállítás, felborult 

pad, kiborult kuka, kötél, tűzoltó kalapács, fél pár strandpapucs) vizuális ábrázolása (pl. fotó, 

rajz, festés, plasztika), majd a látvány kiegészítése, továbbgondolása választott vizuális alko-

tások (pl. Matisse: Csendélet kék asztalon, Moholy-Nagy: Q1 Suprematistic, Munch: Sikoly, 

Vermeer: Geográfus,) képi elemeinek felhasználásával a személyes mondanivaló érdekében 

(pl. a felborult padtól megrémült lány, A geográfus csodálkozva vizsgálja a félhomályban a fél 

pár strandpapucsot)  
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 A XX. századi magyar művészet legjelentősebb alkotásainak megismerése (Barabás, Borsos, 

Csontváry, Madarász, Munkácsy, Paál stb.), egy-egy alkotáshoz televíziós műveltségi vetél-

kedők stílusában változatos tesztkérdések írása egyénileg vagy csoportban. Egyéni felkészülés 

után a vetélkedő eljátszása 

 

Fogalmak 

vizuális átírás, kiemelés eszközei, fény- és színhatás, kontraszt, színkontraszt, enteriőr 

 

3.Témakör: Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei  

Óraszám: 4 óra  

Tanulási eredmények 

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

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres több-

féle forrásból; 

− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása során 

feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, egyénileg és 

csoportmunkában is; 

− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán személyes mó-

don kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit; 

− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, figyelem-

irányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Példák alapján a mozgókép működésének értelmezése (pl. időszervezés, képkivágás/kamera-

mozgás, plán, hanghatás) majd kreatív alkalmazása összetett feladatokban (pl. storyboard ké-

szítése megadott képkockából kiindulva, rövidfilm készítése megadott fogalomból vagy fotó-

ból kiindulva), mely a médium sajátos (nyelvi) működésének felismerését célozza meg. 

Fogalmak 

címrend, tipográfia,  illusztráció, képaláírás, link, banner, kameraállás, kameramozgás 
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4.Témakör: Időbeli és térbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei  

Óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

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

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon ge-

nerált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és cso-

portmunkában is; 

− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása során 

feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, egyénileg és 

csoportmunkában is; 

− a helyzetek, történetek ábrázolása, dokumentálása során felhasználja a kép és szöveg, a kép és 

hang viszonyában rejlő lehetőségeket, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb médiumok képírási for-

máinak segítségével egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Példák alapján a tér és idő valós érzékelésének, látványának, törvényszerűségeinek megfigye-

lése és összevetése a különböző korok teret és időbeliséget ábrázoló, megjelenítő módjaival, 

(pl. ókori egyiptomi, középkor, reneszánsz, barokk, impresszionizmus, XX-XXI. század mű-

vészeti törekvései). 

 A két iránypontos perspektíva szabályainak megismerése, alkalmazása szögletes testek rajzi 

megjelenítésében.  

 A mozgókép működésének, a mozgás illúziókeltésének és kezdeti animációs filmek technika-

történeti hátterének megismerése után (pl. Muybridge, Lumiere, Funny faces) stop motion tí-

pusú animációs kisfilmek készítése csoportban. 

Fogalmak 

állókép, mozgókép, képes forgatókönyv, fázis 
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5. Témakör: Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 

Óraszám: 4 

Tanulási eredmények 

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

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres több-

féle forrásból; 

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon ge-

nerált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és cso-

portmunkában is; 

− vizuális megjelenítés során használja a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuá-

lis eszközeit, egyénileg és csoportmunkában is; 

− nem vizuális információkat (pl. számszerű adat, absztrakt fogalom) különböző célok (pl. tudo-

mányos, gazdasági, turisztikai) érdekében vizuális, képi üzenetté alakít; 

− gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét változatos vizuális eszközök segítségével pre-

zentálja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Különböző helyzetekben (tanulási, hétköznapi, utazási, fiktív, dramatikus) az adott szituáció-

hoz, tartalomhoz, közlési szándékhoz és a személyes érdeklődéshez leginkább illeszkedő, ki-

fejező és változatos vizuális eszközökkel prezentáció létrehozása, a gondolatok, tervek, véle-

mények, észrevételek bemutatásához (pl. tabló, képfolyam, diagram, digitális prezentáció). 

 Példák alapján direkt kommunikációs célok érdekében kép és szöveg vizuális és fogalmi/szö-

veges üzenetének tanulmányozása, azok egymást befolyásoló, módosító, erősítő, illetve gyen-

gítő hatásának vizsgálata játékos feladatokban (pl. adott kép továbbgondolása különböző kép-

aláírásokkal, „elromlott TV”: csak kép vagy csak hang alapján a szituáció reprodukálása). 

Fogalmak 

verbális és vizuális kommunikáció, közlési szándék, figyelemirányítás, kiemelés, sűrítés 

 

6. Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 

Óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

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

− látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan is pontosan, részletgazdagon szövege-

sen jellemez, bemutat; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres több-

féle forrásból; 
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− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket össze-

hasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, me-

lyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést 

végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, tereket 

tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét változatos vizuális eszközök segítségével pre-

zentálja; 

− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket talál, 

javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tárgyak átalakítása, áttervezése meghatározott célok (pl. védelem, álcázás, stílusváltás) érde-

kében, a történeti korok és a modern design tárgyainak vizsgálatán keresztül. Egyszerű mű-

szaki jellegű ábrázolás segítségével (pl. metszetrajz, vetületi ábrázolás) a saját tervek megjele-

nítése szabadkézi rajzban. 

Fogalmak 

metszetrajz, vetületi ábrázolás, nézetek, tudatos anyaghasználat 

7. Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció  

Óraszám: 4 óra  

Tanulási eredmények 

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

− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést 

végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres több-

féle forrásból; 

− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, tereket 

tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket talál, 

javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A közvetlen környezet hasznos átalakítása érdekében konkrét probléma feltárása (pl. térhasz-

nosítás az iskolaudvaron, szelektív szemétgyűjtés bevezetése, közösségi tér a településen), 

elemzése, a megoldás érdekében az ötletek vizuális rögzítése, majd a végleges megoldási ja-

vaslat kidolgozása, modellezése és bemutatása egyénileg és csoportmunkában. Az adott cél 

érdekében folyó tervezési folyamat lépéseinek dokumentálása. 

 Személyes tárgy (pl. fülhallgató, toll, telefontok) áttervezése a funkció megtartásával, ugyan-

akkor sajátos szempontok érvényesítésével (pl. abszurd vagy természet inspirálta formaalakí-

tás, tárgy a távoli jövőből) a vizuális felmérésből származó elemző tapasztalatok (pl. mérés, 

információgyűjtés, ötletek vázlatos megjelenítése) alapján, a gazdaságos anyaghasználat érvé-

nyesítésével. 

Fogalmak 

építészeti elem, lépték, designgondolkodás, ergonómia, forma és funkció összefüggései 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

 

Az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása mindenképpen ajánlott: 

 19–20. század fordulójának irányzatai (pl. A. Gaudi, A. Rodin, G. Klimt, Rippl-Rónai József, 

Csontváry Kosztka Tivadar), 20. századi és kortárs irányzatok példái (pl. W. Gropius, F. L. Wright, 

Le Corbusier, Makovecz Imre, H. Moore, H. Matisse, P. Picasso, M. Duchamp, M. Chagall, S. 

Dali, Kassák Lajos, J. Pollock, A. Warhol, V. Vasarely, Erdély Miklós). 

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes és a keresztény 

művészettörténet legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúly 

kerüljön a magyar művészet- és építészettörténetben megtalálható leglényegesebb példákra 

is. A fentebb ajánlott műveken és alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok 

és művek is felhasználhatók. Különösen érvényes ez akkor, ha az adott témát nem kronologikus, 

hanem tematikus megközelítésben dolgozunk fel, vagy ha nem elsősorban művészettörténeti, ha-

nem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, építészet- és tárgytörténeti példákat mutatunk be. A 

válogatás további fontos szempontja, hogy az adott téma függvényében a magas művészet és a 

populárisabb irányzatok egyformán szemléltessék az adott tartalmat, hogy tértől (pl. Európán kí-

vüli kultúrákból származó művek) és időtől (pl. akár kortárs művek) független válogatás mutassa 

be a témát. Fontos továbbá, hogy a vizuális kommunikáció, valamint a tárgy- és környezetkultúra 

részterületek szemléltetéséhez a kortárs kultúrából, a történelmi korokból, illetve a közelmúltból 

származó egyházi példákat is felhasználhatjuk (pl. építészet alaprajzi, alátámasztási és térlefedési 

változásai). 

 

Továbbhaladás feltételei: 

 

 Ismerje a filmkészítés alapelvét. 

 Az állókép, mozgókép, a némafilm, rövidfilm fogalmak ismerete. 

 Alapszintű mozgóképnyelvi tájékozottság 
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 Legyen képes az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, 

web) szövegértésre, az önálló és kritikus attitűdre. 

 Vizuális látványtervezési feladatok (pl. díszlettervezés) megoldása. 

 Grafikai és fotóművészeti alkotások elemzése a látványrendezés szempontjából. 

 Ismerje a színkontrasztok fajtáit, és tudjon rájuk egy-egy példát mondani. 

 Épületek térképzésének formai elemzése adott szempontok alapján. 

 Dokumentáció összeállítása közvetlen környezetünk művészeti értékeiről (gyűjtőmunka). 

 Környezetünk objektumainak arányos kicsinyítése, nagyítása. 

 Egyszerűbb mozgások, mozdulatsor képi ábrázolása alapvető grafikai elemekkel. 

 A számítógépes térábrázolás és az érzékszerveinkkel tapasztalt távlat közti különbségek. 

 Tudatos kompozíciók létrehozása fotomontázs és kollázstechnikával. 

 Egy történetből képregény összeállítása fotók felhasználásával. 

 Ismerje az érzéki csalódás fogalmát, és az op-art alapvető eszköztárát. 

 Egyszerűbb optikai hatások alkalmazása vonalas eszközökkel. 

 Ismerje fel a tanult keresztény művészeti alkotások 

 Tudja a különböző vallásokhoz kötődő épületek forma és funkció összefüggéseit 

 Ismerje fel a szakrális elemeket a népi tárgykultúrában 

 Ismerjen fel korszakonként két  tanult művészeti alkotást. 

 Önálló műalkotás-elemzés (kor, méret, szerkezet, anyagok, kompozíció, összhatás). 

 

 

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

 Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. 

 A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az alkotótevé-

kenység során adott célok kifejezése érdekében. 

 Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata különböző célok érdekében.  

 Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy közlő szándéknak 

megjelelő értelmezése, és következtetések megfogalmazása. 

 Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések egyszerű ér-

telmezése. 

 Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb következtetések 

megfogalmazása. 

 Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, síkbeli-térbeli) 

tudatos használata az alkotótevékenység során. 

 A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs eszközök és for-

mák rendszerezőbb feldolgozása kapcsán. 

 A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online  kommunikáció szövegszervező alap-

eszközeinek felismerése. 

 Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való viszony, alkotói 

szándék és nézői elvárás karaktere szerint. 
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 Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése. 

 A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok megkülönböztetése és 

a meghatározó alkotók műveinek felismerése. 

 Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, összehasonlítása.  

A vizuális elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 Keresztény (szakrális) szempontok érvényesítése elemzéseknél, vizuális és kommuni-

kációs értékrend kialakításánál 

  

Javasolt tankönyvek: 

 Környeiné Gere Zsuzsa - Reegnné Kuntler Teréz: Tér - Forma – Szín 

 Horváth Katalin: A képzelet világa 5-8 évfolyam (Tk.,2008) 

 Imreh Zoltánné: Korok és stílusok (I-III. kötet) 

 Tóthné Sándor Zsuzsa: Ábrázolás és művészet, (Tk., 1988 ) 

 Pázmány Ágnes-Permay Éva: Látás és ábrázolás. Gimnáziumi tankönyv osztályok szá-

mára, Tankönyvkiadó, 1991 

 A keresztény művészet lexikona, Corvina, 1986 

 Baranyi Károly: Mit, miért, hogyan ?, Hunga-Print, 1994 

 Dercsényi-Hegyi-Marosi-Török: Katolikus templomok  

 Magyarországon, Hegyi és tsa, 1992 

 Guardini, Romano: Az Egyház jelei (Örökmécses), Szociális  

 Misszióstársulat, 1938 

 H. Nagy Valéria: Lelki egészségtan, Magister, 1993 

 Hoppál-Jankovics-Nagy-Szemadám: Jelképtár, Helikon, 1990 

 Kalendárium, Korona Kiadó Budapest, 1993 

 Szabó Attila: Jézus élete és tanítása, Szombathely, 1990 

 Szabó Attila: Az Ószövetség a művészetekben, Bibliaiskolák közössége Bp., 1991  

 Várnagy Antal: Liturgika, Lámpás kiadó, 1993 (Segít eligazodni a katolikus liturgia vilá-

gában. A vallásos cselekedetek és s tárgyak jelentését tárja fel. Pl. miseruhák, színek.) 

 Baktay Patrícia: A vizuális szókincs gyarapítása és kreatív alkalmazása a síkban és a tér-

ben, Tankönyvkiadó, 1982 

 Baktay Patrícia-Koltai Magdolna: Beszélő tárgyak, Tk., 1989 (A tárgyformálás módjaira 

ad kitűnő példát, nemcsak technikák ismertetésével, hanem a népművészet formakincsé-

nek alkalmazásával is.) 

 Balogh Jenő (szerk.): A vizualitás szerepe a tanításban. 

 Balogh Jenő: A vizuális nevelés pedagógiája, Tk., 1969 

 Bálványos Huba - Sánta László: A vizuális megismerés és a vizuális kommunikáció, Bu-

dapesti Tanítóképző Főiskola, 1991. 

 Buzinkay Géza: Kunyhók, házak, paloták. Művészetről gyermekeknek" sorozat, Képző-

művészeti Kiadó Vállalat, 1984  
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 Alison Cole: Perspektíva, Szemtanú sorozat, Park Kiadó, 1993 

 Horváth Dénes: Szín és forma, Móra, 1981 

 Itten, Johannes: A színek művészete, Corvina, 1970 

 Kardos Mária: Mintázások agyagos munkák, A Szórakaténusz Módszertani kiadványai, 

Kecskemét, 1987 

 Kárpáti Andrea: Képolvasás, Tk., 1985 

 Kepes György: A világ új képe a művészetben és a tudományban, Corvina, 1979 

 Kiss Katalin Ágnes: Művészeti vizuális nevelés, Tankönykiadó, 1985 (Tanári kézikönyv) 

 Kleineisel János: Építészet I. (Környezetünkről), Tankönykiadó, 1984 

 Kleineisel János: A forma hatalma, Móra, 1994 

 Kún Anna - Békés Márta: Ez neked is sikerül, Móra, 1976 

 Dr. Kriston Vízi József (szerk.): "Ős-öreg fenyőből örömre", Kecskemét, 1988 

 C. Lastrego - F. Testa: Nézz, láss, kérdezz! I-III., Gondolat, 1983 

 Molnár C. Pál - Solymár István: A képzőművészet iskolája, Alap Kiadó 

 Macko - Nevrelova: Képzőművészeti nevelés, Bratislava, 1978 

 Pogány Frigyes: A szép emberi környezet, Gondolat, 1976 

 Rajzolj velünk!, Móra, 1969-70 

 Dr. Rendes Béláné: Látásnevelés (kézirat), Kecskeméti Pedagógiai Könyvtár 

 Sipos Endre: A vizuális- esztétikai nevelés lehetőségei, Fővárosi Pedagógiai Intézet, 

1992 

 Sipos Endre: A rajztanítás alapvető kérdései, FPI., 1990 

 Soltra Elemér: A rajz tanítása, Tk., 1982 

 Szalai Zoltán: A kockától az aktig, Múzsák Közműv. Kiadó, 1986 

 Szávai István: Rajzoljunk együtt! Kiadja: Szolnok, dr. Münnich Ferenc Körúti Általános 

Iskola 

 Székácsné Vida Mária: Gyermekművészet Japánban 

 S. Nagy Katalin: "Pompázik fénnyel a ház..." Képes lakásbelső - történet, Balassi Kiadó 

Budapest, 1993 

 Tarján Gábor: Mindennapi hagyomány, Magyar Médiapedagógiai Műhely, 1993 

 Várnagy Ildikó: Vizuális játékok, Népművelési Propaganda Intézet, 1980 

 Király Sándor: Általános színtan és látáselmélet, Tankönyvkiadó, 1969 

 László Enikő: Kézművesség 
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8 Technika és tervezés 

 

A tantárgy tanításának célja a tanulók közvetlen környezetében szerzett tapasztalataikból 

kiindulva kialakítani a pontosabb, tudatosabb eligazodásukat a technika, a társadalom és a munka 

világában. A kerettanterv épít a Nat-ban megfogalmazott alapelvekre, a fő témakörökre és tanulási 

eredményekre.  

 

A tantárgy a fejlesztési feladatok vonatkozásában szintetizáló tevékenységet tölt be. Ki-

emelt figyelmet fordít arra, hogy a tanulók életmódjának, szokásainak, magatartásformáinak ala-

kítása próbák és gyakorlási lehetőségek során történjen. A pedagógus a tanulók egyediségének, 

megváltozott tulajdonság-együtteseinek figyelembe vételével járul hozzá a kommunikációs, a kre-

ativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság és a személyes és társas kapcsolati 

kompetenciák kialakításához. Feladata az egyszerűbb technológiai folyamatokat és azok kapcso-

latait ismétlődő tanulási folyamatban, állandó aktivitásban, egyre önállóbb tevékenységre készte-

téssel elsajátíttatni. 

 

A tantárgy kiemelt habilitációs és rehabilitációs feladatai közé tartozik a gondolkodási 

funkciók, műveletek fejlesztése, a problémafelismerő, a tervező, alakító, konstruáló képesség fej-

lesztése, a kíváncsiság, motiváltság ébrentartása. A cselekvőképesség fejlesztése, az önellátás ki-

alakítása érdekében a fejlesztés a megfelelő technikák elsajátítására fókuszál, a motorikus képes-

ségek fejlesztését állítva a középpontba. A munkához való helyes viszonyulás kialakításához szük-

ség van az akaraterő, kitartás tudatos fejlesztésére, a reális énkép, önismeret kialakítására. Támo-

gatni-segíteni kell a tanulókat a távlati lehetőségeik felismerésében, az önfejlesztő magatartás el-

fogadásában és gyakorlásában is.  

 

5–6. évfolyam 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében az 5–6. évfolyam fókuszál a megismerési 

módszerek további fejlesztésére, a szemléletes képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetekre, 

ismeretekre, az elsajátított tanulási szokásokra építve. Hangsúlyosabbá válik az önálló tanulási 

tevékenység, melyben előtérbe kerül a verbális szint, de a tanulók fejlettségének megfelelően, dif-

ferenciált módon mindvégig jelen van a manipulációs és a képi szint is. 

 

A nevelési folyamatban jellemző az egész személyiség fejlesztésére való törekvés. A pe-

dagógiai munka középpontjában a saját élményen, tapasztalaton alapuló egészségmegóvás prob-

lémakörének felismerése áll, a személyes lehetőség és szerep ki- és megtalálása és gyakorlása az 

életvezetésben, az egészség megóvásában. Az életvezetési problémák felismerése kiterjed a csa-

ládi környezetre is. 

 



Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda  Helyi tanterv 2020 

  Felső tagozat II. kötet 

 

143 

 

 

5. évfolyam 

Éves óraszám: 34 

Heti óraszám: 1 

 

Témakör óraszám 

A személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők 8 óra 

Anyagok alakítása, modellezés 18 óra 

Háztartás, gazdálkodás, életmód 8 óra 

Összesen 34 

 

 

Témakör 1. A személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők 
Óraszám

: 8 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Ápolt, kulturált megjelenéshez szükséges rutinfeladatok megbízható el-

végzése. 

Biztonságos közlekedés szabályainak elsajátíttatása. 

 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

1.1. Önkiszolgálás 

Öltözködés 

Divattal, öltözködéssel kapcsolatos ismeretek 

szerzése (üzletek kínálata, divatlapok tanul-

mányozása, egyéni ízlés, előnyös viselet, öl-

tözködési stílus). 

 

Saját ruhanemű gondozása 
Fehérnemű-használat fontosságának belátása 

(napi váltás, mosás). 

Étkezés 
Korszerű, sokoldalú táplálkozás megismerése 

(tanulmányi séta, üzletek kínálata, saját ta-

pasztalat elmondása, fogyókúra, táplálkozási 

zavarok felismerése). 

1.2. Tisztálkodás (a pubertáskor testi higié-

néje)  

Megbízható, önálló tisztálkodás, körömápo-

lás, testápoló szerek használatának gyakor-

lása. Dezodorálás. 
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1.3. Közlekedés 

Tömegközlekedés 

Kerékpáros közlekedés 

Illemszabályok 

Jelzőtáblák 

Az időjárás hatásának felismerése a közleke-

dés biztonságára (gyűjtőmunka, baleseti leírá-

sok, statisztika).  

Kerékpározás szabályainak megismerése. 

Előzékenység, udvariasság szabályainak meg-

ismerése, gyakorlása. 

A közlekedési táblák ismeretének bővítése, ta-

nulmányi séta forgalmas csomópontokon, 

közlekedési parkban. 

Fogalmak 

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

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

baleseti statisztika, időjárási front, rendőri intézkedés, közlekedési 

csomópont, forgalomirányítás. 

 

Témakör 2. Anyagok alakítása, modellezés  
Óraszám

: 18 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

A tevékenységek örömének biztosítása. 

Esztétikus munkadarabok készítése során az önállóság növelése. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

2.1. Papírmunkák 
Papír (selyempapír, karton, krepp-papír újság-

papír, hullámpapír) megmunkálása (karcolás, 

festés, lyukasztás, ragasztás, papírmasé), tár-

gyak készítése alkalmakra (jelmez, álarc, de-

koráció, ajándék).  

2.2. Drót, zsineg, fonal, alufólia alakítása Formák, tárgyak készítése minta és egyéni el-

képzelés alapján. 

Fonás, sodrás, hajlítás. 

2.3. Természetes anyagok használata 
Toboz, makk, csuhé, kavics, parafa, termések 

felhasználásával babák, díszek, képek 

készítése (festés, ragasztás). 
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2.4. Modellezés Egyszerű ház megtervezése, alaprajz, nézeti 

rajzok és látszati rajz alapján. Makett készí-

tése. A házépítés modellezése. Építőanyagok 

megismerése tanulmányi kirándulások során 

(építkezés, szaküzlet felkeresése). 

Építés, szerelés fémépítő és tetszés szerinti 

építőjáték felhasználásával (autó, daru, kerí-

tés, jelzőlámpa). 

Különböző méretű csavarok, anyák összesze-

relése. 

Puhafa ragasztása, faragása, szögelése, 

szögek kihúzása, kalapács, fogó használata 

(képkeret). 

2.5. Hulladékkezelés 
Törekvés a takarékos anyaghasználatra, sze-

lektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás terüle-

teinek megismerése, lehetőségek szerinti gya-

korlása. 

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

tív, újrahasznosítás. 

 

Témakör 3. Háztartás, gazdálkodás, életmód 
Óraszám

: 8 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Ok-okozati összefüggések felismerése képességének fejlesztése. Prob-

lémamegoldó képesség fejlesztése. 

Pénzügyi ismeretek bővítése. 

Igények és lehetőségek felmérése, képesség kialakítása ezek mérlege-

lésére. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

3.1. Egészség-betegség: betegségmegelőzés 

3.2. Egészséges életmód 

Különféle szituációk feldolgozása (tréning, 

szerepjáték). 
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Táplálkozás: javasolt és kevésbé javasolt élel-

miszerek gyűjtése, csoportosítása. 

Mozgás, sport területei a mindennapi tevé-

kenységek között (testedzés, kondicionálás, 

természetjárás).  

3.3. Takarékos energiafogyasztás 
A víz-, elektromosság-, hőenergia használata 

során alkalmazható takarékossági technikák 

(energiatakarékos égők, szigetelés, odafigye-

lés a vízcsapok kifogástalan működésére). 

3.4. Házimunkák 

Lakásgondozás 

Rendszeres és időközönként szükséges mun-

kák elvégzése (csoportosítás, gyakorlás, ta-

nulmányi séta). 

Tevékenység tervezése, gyakorlása, utómun-

kák.  

Ételkészítés 
Vendéglátás (szituációs gyakorlatok). 

3.3. Gazdálkodás  A család költségvetése, bevétel, kiadás. 

Közüzemi számlák tanulmányozása, összeha-

sonlítása (a tapasztaltak elemzése). 

Példák átmeneti pénzügyi zavarok kezelésére.  

Vásárlás 
Zsebpénz, háztartási pénz, vásárlások 

tervezése, akciók, kedvezmények, diszkont, 

internetes vásárlás – ismeretek szerzése, 

tapasztalatok megbeszélése. 

Fogalmak 

Tápanyag, zsír, szénhidrát, vitamin, kondicionálás, energiafajta, házi-

munka, eszköz, tevékenység, költségvetés, bevétel, kiadás, banki művelet, 

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

 

 

Összegzett tanu-

lási eredmények 

az ötödik évfo-

lyam végére 

Ápolt, kulturált megjelenés, következetes és rendszeres testápolás. 

Az élelmiszerek ismerete és csoportosítása az egészséges táplálkozás 

megvalósítása és az étkezési zavarok elkerülése érdekében. 
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A test változásainak érzékelése, a pubertáskornak megfelelő higiéniás 

szokások bevezetése. 

Önállósulás a gyalogos és közösségi közlekedésben, a kerékpáros közle-

kedés szabályainak elsajátítása. 

Új anyagok és újabb technikák megismerése a tárgyak alakításához, mo-

dellek készítéséhez. 

Az egészséges életmód érdekében szükséges tennivalók körének bőví-

tése.  

A tanuló életkorának és képességeinek megfelelően ismeretek az energia-

takarékosságról, a szelektív hulladékgyűjtésről. 

A gazdálkodással és pénzhasználattal kapcsolatos fogalmak megisme-

rése.  

 

6. évfolyam 

Éves óraszám: 34 

Heti óraszám: 1 

 

Témakör óraszám 

A személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők 2 óra 

Anyagok alakítása, modellezés 18 óra 

Háztartás, gazdálkodás, életmód 14 óra 

Összesen 34 

 

 

Témakör 1. A személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők 
Óraszám

: 2 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Ápolt, kulturált megjelenéshez szükséges rutinfeladatok megbízható el-

végzése. 

Biztonságos közlekedés szabályainak elsajátíttatása. 
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Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

1.1. Önkiszolgálás 

Öltözködés 

Divattal, öltözködéssel kapcsolatos ismeretek 

szerzése (üzletek kínálata, divatlapok tanul-

mányozása, egyéni ízlés, előnyös viselet, öl-

tözködési stílus). 

 

Saját ruhanemű gondozása 
Fehérnemű-használat fontosságának belátása 

(napi váltás, mosás). 

Étkezés 
Korszerű, sokoldalú táplálkozás megismerése 

(tanulmányi séta, üzletek kínálata, saját ta-

pasztalat elmondása, fogyókúra, táplálkozási 

zavarok felismerése). 

1.2. Tisztálkodás (a pubertáskor testi higié-

néje)  

Megbízható, önálló tisztálkodás, körömápo-

lás, testápoló szerek használatának gyakor-

lása. Dezodorálás. 

1.3. Közlekedés 

Tömegközlekedés 

Kerékpáros közlekedés 

Illemszabályok 

Jelzőtáblák 

Az időjárás hatásának felismerése a közleke-

dés biztonságára (gyűjtőmunka, baleseti leírá-

sok, statisztika).  

Kerékpározás szabályainak megismerése. 

Előzékenység, udvariasság szabályainak meg-

ismerése, gyakorlása. 

A közlekedési táblák ismeretének bővítése, ta-

nulmányi séta forgalmas csomópontokon, 

közlekedési parkban. 

Fogalmak 

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

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

baleseti statisztika, időjárási front, rendőri intézkedés, közlekedési 

csomópont, forgalomirányítás. 
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Témakör 2. Anyagok alakítása, modellezés  
Óraszám

: 18 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

A tevékenységek örömének biztosítása. 

Esztétikus munkadarabok készítése során az önállóság növelése. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

2.1. Papírmunkák 
Papír (selyempapír, karton, krepp-papír újság-

papír, hullámpapír) megmunkálása (karcolás, 

festés, lyukasztás, ragasztás, papírmasé), tár-

gyak készítése alkalmakra (jelmez, álarc, de-

koráció, ajándék).  

2.2. Drót, zsineg, fonal, alufólia alakítása Formák, tárgyak készítése minta és egyéni el-

képzelés alapján. 

Fonás, sodrás, hajlítás. 

2.3. Természetes anyagok használata 
Toboz, makk, csuhé, kavics, parafa, termések 

felhasználásával babák, díszek, képek 

készítése (festés, ragasztás). 

2.4. Modellezés Egyszerű ház megtervezése, alaprajz, nézeti 

rajzok és látszati rajz alapján. Makett készí-

tése. A házépítés modellezése. Építőanyagok 

megismerése tanulmányi kirándulások során 

(építkezés, szaküzlet felkeresése). 

Építés, szerelés fémépítő és tetszés szerinti 

építőjáték felhasználásával (autó, daru, kerí-

tés, jelzőlámpa). 

Különböző méretű csavarok, anyák összesze-

relése. 

Puhafa ragasztása, faragása, szögelése, 

szögek kihúzása, kalapács, fogó használata 

(képkeret). 
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2.5. Hulladékkezelés 
Törekvés a takarékos anyaghasználatra, sze-

lektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás terüle-

teinek megismerése, lehetőségek szerinti gya-

korlása. 

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

tív, újrahasznosítás. 

 

Témakör 3. Háztartás, gazdálkodás, életmód 
Óraszám

: 14 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Ok-okozati összefüggések felismerése képességének fejlesztése. Prob-

lémamegoldó képesség fejlesztése. 

Pénzügyi ismeretek bővítése. 

Igények és lehetőségek felmérése, képesség kialakítása ezek mérlege-

lésére. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

3.1. Egészség-betegség: betegségmegelőzés 

3.2. Egészséges életmód 

Különféle szituációk feldolgozása (tréning, 

szerepjáték). 

Táplálkozás: javasolt és kevésbé javasolt élel-

miszerek gyűjtése, csoportosítása. 

Mozgás, sport területei a mindennapi tevé-

kenységek között (testedzés, kondicionálás, 

természetjárás).  

3.3. Takarékos energiafogyasztás 
A víz-, elektromosság-, hőenergia használata 

során alkalmazható takarékossági technikák 

(energiatakarékos égők, szigetelés, odafigye-

lés a vízcsapok kifogástalan működésére). 

3.4. Házimunkák 

Lakásgondozás 

Rendszeres és időközönként szükséges mun-

kák elvégzése (csoportosítás, gyakorlás, ta-

nulmányi séta). 

Tevékenység tervezése, gyakorlása, utómun-

kák.  
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Ételkészítés 
Vendéglátás (szituációs gyakorlatok). 

3.3. Gazdálkodás  A család költségvetése, bevétel, kiadás. 

Közüzemi számlák tanulmányozása, összeha-

sonlítása (a tapasztaltak elemzése). 

Példák átmeneti pénzügyi zavarok kezelésére.  

Vásárlás 
Zsebpénz, háztartási pénz, vásárlások 

tervezése, akciók, kedvezmények, diszkont, 

internetes vásárlás – ismeretek szerzése, 

tapasztalatok megbeszélése. 

Fogalmak 

Tápanyag, zsír, szénhidrát, vitamin, kondicionálás, energiafajta, házi-

munka, eszköz, tevékenység, költségvetés, bevétel, kiadás, banki művelet, 

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

 

Összegzett tanu-

lási eredmények 

a hatodik évfo-

lyam végére 

Ápolt, kulturált megjelenés, következetes és rendszeres testápolás. 

Az élelmiszerek ismerete és csoportosítása az egészséges táplálkozás 

megvalósítása és az étkezési zavarok elkerülése érdekében. 

A test változásainak érzékelése, a pubertáskornak megfelelő higiéniás 

szokások bevezetése. 

Önállósulás a gyalogos és közösségi közlekedésben, a kerékpáros közle-

kedés szabályainak elsajátítása. 

Új anyagok és újabb technikák megismerése a tárgyak alakításához, mo-

dellek készítéséhez. 

Az egészséges életmód érdekében szükséges tennivalók körének bőví-

tése.  

A tanuló életkorának és képességeinek megfelelően ismeretek az energia-

takarékosságról, a szelektív hulladékgyűjtésről. 

A gazdálkodással és pénzhasználattal kapcsolatos fogalmak megisme-

rése.  
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7–8. évfolyam 

 

A szakasz célja felismertetni a munka és technika szükségességét és hasznát az ember éle-

tében. 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók egyéni tulajdonságaira fókuszálva kell segíteni az 

eredményesség összefüggéseinek felismertetését a tervezés, szervezés, kivitelezés között, a tanulói 

tevékenységekre alapozva. Ehhez szükség van az individuális különbségekhez igazodva az 

önértékelő- és az ítélőképesség fejlesztésére. 

Az életmód és a munka világának összefüggései, az életmódból adódó problémák 

megláttatása során a szabad időre mint szükségletre is figyelmet kell fordítani, támogatva az 

egyensúly kialakítását a munka-tanulás-szabadidő szervezésében. Kiemelt feladat a tanulók 

egészségvédelmi, betegségmegelőzési és környezeti ismereteinek bővítése, a veszélyek és 

elkerülésük lehetőségének ismerete. 

Az egyéni különbségek szerepet játszanak a pályaválasztásban, a pályaterületek 

kiválasztásában és megismerésében is. A pályacél, a folyamatos fejlődés lehetőségének kialakítása 

érdekében fókuszba kerül a munkavégzés és kézügyesség alakítása, az eszközhasználati jártasság 

gyakorlása, a tanulás szerepének felismertetése a sikerben.  

 

7. évfolyam 

Éves óraszám: 34 

Heti óraszám: 1 

 

Témakör óraszám 

Személyes szükséglettel kapcsolatos 

teendők 

4 óra 

Anyagok alakítása, modellezés   14 óra 

Háztartás, gazdálkodás 8 óra 

Pályaorientáció 8 óra 

Összesen 34 óra 
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Témakör 1. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők  
Óraszám

: 4 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Az esztétikus külső megjelenésre törekvés erősítése. 

A tájékozódás eszközeinek és módjának megismertetése és alkalma-

zása. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

1.1.Önkiszolgálás 
Önállóság a személyes teendők elvégzésében 

(a tanultak alkalmazása a napi tevékenységek-

ben, a szolgáltatások rendszeres igénybevé-

tele, fodrász, bőrápolás, kozmetikai szerek, 

sminkelés, körömápolás), a túlzások kerülése. 

1.2. Közlekedés A település közlekedési viszonyainak isme-

rete.  

Tájékozódás a térképen. 

Közlekedési útvonal kiválasztása. 

A közlekedési szabályok ismerete és betar-

tása.  

Tájékozódás a menetrendben. 

Fogalmak 
Bőrápolás, sminkelés, alkalomnak megfelelés, térképfajta, közlekedési út-

vonal, közlekedési szabály és jelzés, menetrend.  

 

Témakör 2. Anyagok alakítása, modellezés   
Óraszám

: 14 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Műveleti algoritmusok pontos követése a tervezésben és a kivitelezés-

ben. 

Egyszerűbb hibák felfedezése és javítása irányítással. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/Tevékenységek 
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2.1. Modellezés Általánosan használt egyszerű gépek, beren-

dezések (működő modellek) készítése, tanul-

mányozása. 

Csengő, elemlámpa, izzó ellenőrzése, belső 

égésű motor modelljének tanulmányozása. 

Vasúti pálya, vasúti modell működésének 

megfigyelése. 

Háztartási gépek használata, világítás, fűtés, 

vízhasználat (balesetmentes, szakszerű hasz-

nálat, időzítő, fokozat beállítása), az eszközök 

megfigyelése működés közben. 

Háztartási eszközök hibájának megfigyelése 

(csöpögő csap, WC-tartály, festékhiba, szoba-

növény átültetése) és javítása irányítással. 

Makett készítése változatos anyagokból, épí-

tőelemekből. 

Alaprajz, térkép tanulmányozása, készítése, 

eligazodás alaprajzon, térképen. 

Fogalmak 

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

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

fokszabályozó, balesetvédelem, használati utasítás, garancia. 

 

 

Témakör 3. Háztartás, gazdálkodás  
Óraszám

: 8 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

A vásárlói jogok megismerése, és szükség esetén alkalmazása. 

A gazdálkodással, pénzkezeléssel kapcsolatos elemi összefüggések fel-

ismerése. 
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Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

3.1. Vásárlás. Szavatosság. 

Jótállás. Garancia. 

Csere. 

Vásárlás során lényeges körülmények mérle-

gelése. Szavatossági idő, kezelés, fogyasztha-

tóság, tárolás módja a piktogramokon: pikto-

gramok megfigyelése, leolvasása. 

Vásárolt áru cseréje, a feltételek megismerése. 

3.2. Háztartási pénzgazdálkodás Bevétel, kiadás tervezése, fiktív és valós ada-

tokkal. Közüzemi számlák tanulmányozása, 

értelmezése.  

Háztartási füzet használata (zsebpénz felhasz-

nálásának figyelemmel kísérése, a kiadások 

elemzése, hasznos vagy haszontalan célra köl-

tötte-e, gyűjtés nagyobb vásárlás megvalósítá-

sára). 

3.3. Felelős pénzkezelés Készpénz, bankkártya használata.  

Megtakarítások, kölcsön, törlesztés.  

Bank felkeresése, viselkedési szabályok meg-

ismerése, betartása; tennivalók, szükséges do-

kumentumok megismerése a banki szolgálta-

tás igénybevételéhez. 

Fogalmak 

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

mata, átutalás, kamat, kölcsön, jelzálog, árverezés, megtakarítás, pontos-

ság, folyószámla. 

 

 

Témakör 4. Pályaorientáció  
Óraszám

:  8 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Szakmák, és a szükséges képességek minél szélesebb körű megismer-

tetése. 
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Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

4.1. Önismeret. Képességek. Főbb érdeklő-

dési területek. 

Önismereti foglalkozások, tréning; szívesen 

végzett tevékenységek, érdeklődés irányának 

számbavétele, megfogalmazása. 

4.2. Pályaválasztással kapcsolatos alapfogal-

mak. 

A felmerült alapfogalmak megismerése, értel-

mezése, gyakorlati példák keresése, megbe-

szélése. 

4.3. Pályaképek, pályatükrök, egyes foglalko-

zások megismerése. 

Foglalkozások, a szükséges készségek, a vé-

gett tevékenységek, eszközök számbavétele. 

Üzemlátogatás. Munkahelyek, foglalkozások 

megfigyelése. 

4.4. Pályaalkalmasság. A vizsgált foglalkozásokhoz szükséges képes-

ségek, készségek számbavétele. 

4.5. Pályaválasztással kapcsolatos dokumen-

tumok. 

Önéletrajz készítése, jelentkezési lap tanulmá-

nyozása, kitöltése. 

4.6. Továbbtanulási, szakmatanulási lehetősé-

gek. 

 

4.7. A munkavállalás feltételei. 

Pályaválasztási tanácsadó felkeresése. Pálya-

választási kézikönyv, szakmákkal kapcsolatos 

ismertető tanulmányozása. 

Tájékozódás a munkaerőpiacon. 

Fogalmak 

Önismeret, tréning, képesség, készség, őszinteség, továbbtanulás, pályavá-

lasztás, pályaalkalmasság, önéletrajz, pályaválasztási tanácsadó, jelentke-

zési lap, foglalkozás, szakma, munkaügyi központ, munkakör, beosztás.  

 

Összegzett tanu-

lási eredmények 

a hetedik évfo-

lyam végére 

Ápolt, kulturált megjelenés, következetes és rendszeres testápolás. 

Tájékozódás térképen, közlekedési jelzések felismerése és alkalmazása. 

Menetrend használata. Közlekedéssel kapcsolatos tájékoztatás figyelem-

mel kísérése. 

Működő modellek készítése irányítással.  
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Vásárlással, szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos fogyasztóvédelmi 

szabályok és információk ismerete. 

Háztartási pénzgazdálkodás, felelős pénzkezelés elemeinek megértése, az 

ismeretek alkalmazása. 

Pályaválasztás során felmerülő szempontok és teendők megismerése és 

mérlegelése a helyes döntés érdekében. 

 

8. évfolyam 

Éves óraszám: 34 

Heti óraszám: 1 

 

Témakör óraszám 

Személyes szükséglettel kapcsolatos 

teendők 

4 óra 

Anyagok alakítása, modellezés   10 óra 

Háztartás, gazdálkodás 8 óra 

Pályaorientáció 12 óra 

Összesen 34 óra 
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Témakör 1. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők  
Óraszám

: 4 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Az esztétikus külső megjelenésre törekvés erősítése. 

A tájékozódás eszközeinek és módjának megismertetése és alkalma-

zása. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

1.1.Önkiszolgálás 
Önállóság a személyes teendők elvégzésében 

(a tanultak alkalmazása a napi tevékenységek-

ben, a szolgáltatások rendszeres igénybevé-

tele, fodrász, bőrápolás, kozmetikai szerek, 

sminkelés, körömápolás), a túlzások kerülése. 

1.2. Közlekedés A település közlekedési viszonyainak isme-

rete.  

Tájékozódás a térképen. 

Közlekedési útvonal kiválasztása. 

A közlekedési szabályok ismerete és betar-

tása.  

Tájékozódás a menetrendben. 

Fogalmak 
Bőrápolás, sminkelés, alkalomnak megfelelés, térképfajta, közlekedési út-

vonal, közlekedési szabály és jelzés, menetrend.  

 

 

Témakör 2. Anyagok alakítása, modellezés   
Óraszám

: 10 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Műveleti algoritmusok pontos követése a tervezésben és a kivitelezés-

ben. 

Egyszerűbb hibák felfedezése és javítása irányítással. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények/Tevékenységek 
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2.1. Modellezés Általánosan használt egyszerű gépek, beren-

dezések (működő modellek) készítése, tanul-

mányozása. 

Csengő, elemlámpa, izzó ellenőrzése, belső 

égésű motor modelljének tanulmányozása. 

Vasúti pálya, vasúti modell működésének 

megfigyelése. 

Háztartási gépek használata, világítás, fűtés, 

vízhasználat (balesetmentes, szakszerű hasz-

nálat, időzítő, fokozat beállítása), az eszközök 

megfigyelése működés közben. 

Háztartási eszközök hibájának megfigyelése 

(csöpögő csap, WC-tartály, festékhiba, szoba-

növény átültetése) és javítása irányítással. 

Makett készítése változatos anyagokból, épí-

tőelemekből. 

Alaprajz, térkép tanulmányozása, készítése, 

eligazodás alaprajzon, térképen. 

Fogalmak 

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

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

fokszabályozó, balesetvédelem, használati utasítás, garancia. 

 

Témakör 3. Háztartás, gazdálkodás  
Óraszám

: 8 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

A vásárlói jogok megismerése, és szükség esetén alkalmazása. 

A gazdálkodással, pénzkezeléssel kapcsolatos elemi összefüggések fel-

ismerése. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 
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3.1. Vásárlás. Szavatosság. 

Jótállás. Garancia. 

Csere. 

Vásárlás során lényeges körülmények mérle-

gelése. Szavatossági idő, kezelés, fogyasztha-

tóság, tárolás módja a piktogramokon: pikto-

gramok megfigyelése, leolvasása. 

Vásárolt áru cseréje, a feltételek megismerése. 

3.2. Háztartási pénzgazdálkodás Bevétel, kiadás tervezése, fiktív és valós ada-

tokkal. Közüzemi számlák tanulmányozása, 

értelmezése.  

Háztartási füzet használata (zsebpénz felhasz-

nálásának figyelemmel kísérése, a kiadások 

elemzése, hasznos vagy haszontalan célra köl-

tötte-e, gyűjtés nagyobb vásárlás megvalósítá-

sára). 

3.3. Felelős pénzkezelés Készpénz, bankkártya használata.  

Megtakarítások, kölcsön, törlesztés.  

Bank felkeresése, viselkedési szabályok meg-

ismerése, betartása; tennivalók, szükséges do-

kumentumok megismerése a banki szolgálta-

tás igénybevételéhez. 

Fogalmak 

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

mata, átutalás, kamat, kölcsön, jelzálog, árverezés, megtakarítás, pontos-

ság, folyószámla. 

 

Témakör 4. Pályaorientáció  
Óraszám

:  12 óra 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Szakmák, és a szükséges képességek minél szélesebb körű megismer-

tetése. 

  



Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda  Helyi tanterv 2020 

  Felső tagozat II. kötet 

 

161 

 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

4.1. Önismeret. Képességek. Főbb érdeklő-

dési területek. 

Önismereti foglalkozások, tréning; szívesen 

végzett tevékenységek, érdeklődés irányának 

számbavétele, megfogalmazása. 

4.2. Pályaválasztással kapcsolatos alapfogal-

mak. 

A felmerült alapfogalmak megismerése, értel-

mezése, gyakorlati példák keresése, megbe-

szélése. 

4.3. Pályaképek, pályatükrök, egyes foglalko-

zások megismerése. 

Foglalkozások, a szükséges készségek, a vé-

gett tevékenységek, eszközök számbavétele. 

Üzemlátogatás. Munkahelyek, foglalkozások 

megfigyelése. 

4.4. Pályaalkalmasság. A vizsgált foglalkozásokhoz szükséges képes-

ségek, készségek számbavétele. 

4.5. Pályaválasztással kapcsolatos dokumen-

tumok. 

Önéletrajz készítése, jelentkezési lap tanulmá-

nyozása, kitöltése. 

4.6. Továbbtanulási, szakmatanulási lehetősé-

gek. 

 

4.7. A munkavállalás feltételei. 

Pályaválasztási tanácsadó felkeresése. Pálya-

választási kézikönyv, szakmákkal kapcsolatos 

ismertető tanulmányozása. 

Tájékozódás a munkaerőpiacon. 

Fogalmak 

Önismeret, tréning, képesség, készség, őszinteség, továbbtanulás, pályavá-

lasztás, pályaalkalmasság, önéletrajz, pályaválasztási tanácsadó, jelentke-

zési lap, foglalkozás, szakma, munkaügyi központ, munkakör, beosztás.  

 

Összegzett tanu-

lási eredmények 

a nyolcadik  év-

folyam végére 

Ápolt, kulturált megjelenés, következetes és rendszeres testápolás. 

Tájékozódás térképen, közlekedési jelzések felismerése és alkalmazása. 

Menetrend használata. Közlekedéssel kapcsolatos tájékoztatás figyelem-

mel kísérése. 

Működő modellek készítése irányítással.  
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Vásárlással, szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos fogyasztóvédelmi 

szabályok és információk ismerete. 

Háztartási pénzgazdálkodás, felelős pénzkezelés elemeinek megértése, az 

ismeretek alkalmazása. 

Pályaválasztás során felmerülő szempontok és teendők megismerése és 

mérlegelése a helyes döntés érdekében. 

 

9 Testnevelés és sport 

 

A testnevelés és sport műveltségi terület célja a motoros tevékenységeken keresztül a 

gyermekközpontú személyiségfejlesztés, az egyéni motoros képességek, a testi és lelki kondíciók 

eltérő fejlődési ütemének figyelembe vételével a rendszeres fizikai aktivitás, az egészségtudatos, 

aktív életvezetésre való szocializáció elősegítése. Ennek érdekében a mozgáskészség, a motoros, 

kondicionális, koordinációs képességek fejlesztése, a motiváció a szabadidős sportokban való ak-

tív részvételre, a szociális és emocionális képességek pozitív megerősítése, preventív egészség-

tudatos életvezetési szokások kialakítása. E célt szolgálja – többek között – az 1–6. évfolyamon 

külön témakörként tárgyalt és önálló fejlesztési területként megjelölt tánc tantárgy is. 

  
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében a fentebb felsorolt célok kiegészülnek a 

gyakran társuló testtartásbeli, mozgáskoordinációs és egyéb motoros anomáliák kezelésével, ame-

lyek javítása a szomatopedagógia eszközrendszerével a testnevelés tantárgy habilitációs céljai kö-

zött szerepel. A tantárgy terápiás célja, hogy az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanuló kondici-

onális, koordinációs képességei és mozgásos cselekvésbiztonsága folyamatosan fejlődjék, hogy 

erősítse a szocializációs, rehabilitációs folyamatokat, esélyt teremtve a munka világában való 

helytállásra. 

  
A motoros készségfejlesztés-edzettség a fittségi szintnövelő és -megtartó testgyakorlatok 

végzése során, a motoros képességek fejlesztésének és szerepének tudatosítása mellett valósul 

meg. A motoros készségfejlesztés-mozgástanulás területén a sportágspecifikus és általános takti-

kai elemek elsajátítása egyénileg, párban és csoportban, valamint a motoros tanulással kognitív, 

affektív és szociális képességek fejlesztése során valósul meg. 

  
A játék, játékosság szerepe kisgyermekkortól az ifjúkorig egyaránt fontos. Ezt szolgálhat-

ják a játékos mozgásformák egyénileg, párban, csoportban, a sportág-előkészítő mozgásos játékok, 

az alkotó és kooperatív játékos feladatok, a kognitív, affektív és szociális képességek fejlesztése 

játékkal. Az egyénileg, párban, csoportban végzett játékos és sportág-specifikus versenyek nagy 

jelentőségűek a tanulók kognitív, affektív és szociális képességeinek fejlesztésében. 

  
Preventív, életvezetési, egészségfejlesztési célokat szolgálnak a szabadidős sporttevékeny-

ségek, az életmódot, életstílust és életminőséget befolyásoló egyéni és társas tevékenységek.  
A fentieken kívül kiemelt általános fejlesztési feladatokat jelent a sajátos nevelési igényű 

tanulók esetében az erő, állóképesség, ügyesség, gyorsaság növelése, a koordinációs képesség, 
mozgástanulási, mozgásszabályozó, mozgásalkalmazkodó, egyensúlyozó képesség, valamint az 

adekvát reakciók, a ritmus és téri tájékozódó képesség fejlesztése. Pozitív jellemtulajdonságok – 

akaraterő, bátorság, fair play – kialakítása és fenntartása. 
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Kiemelt habilitációs/rehabilitációs fejlesztési feladat amozgásigény, kezdeményezőképes-

ség erősítése, motiváció és bátorítás a mozgásos feladatok végrehajtására. Mozgásos játékokban 

szabálytartásra, együttműködésre nevelés a játék örömének felfedeztetésével. A mozgásos alap-

technikák elsajátítása, a kitartás és az állóképesség fejlesztése kiemelt feladat az általános kondi-

cionálás, testi hajlékonyság, végtagok ügyességének fejlesztése, a gyorsaság, az ugró, dobó, az 

egyensúlyozó képesség alakításával összhangban, a tanuló terhelhetőségének függvényében. A 

betegségekkel és az időjárási tényezőkkel szembeni ellenálló-képesség, edzettség biztosítása a 

mozgás segítségével. 

  
Külön figyelmet kell fordítani a saját testen való biztonságos tájékozódás kialakítására a 

függőleges és vízszintes zónákban, a téri viszonyok pontos felismerésére és orientációra. A vi-

szonyszavak felfogása, adekvát használata, a téri biztonság erősítése folyamatos feladat a tantárgy 

tanítása során. A gyermekek/tanulók önismereti képességének fejlesztése, az önállóság és a ver-

senyszellem erősítése a mozgásfejlesztő, kondicionálást biztosító gyakorlatok önálló végzését és 

az általános helytállás képességét támogatja. 

  
A testnevelés tantárgy a NAT és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve által megjelölt kompetenciafejlesztési feladatok megvalósítására integráltan kínál lehe-
tőséget. 

  
Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek ismeretelsajátítási folyamataiban az egyénre sza-

bott motiváción és differenciált feladatkiosztásokon kívül jelentős szerephez jut a motoros tanulás, 
a tevékenységbe ágyazott kognitív fejlesztés. 

 
A testi-lelki egészségre nevelés sokféle aspektusa valósítható meg a tantárgy keretében: a 

kitartás, az erőnlét, a fizikai állóképesség és a kooperativitás fejlesztésével a későbbi munkavégzés 
és a társadalmi integráció, az egyéni boldogulás esélye kap támogatást. 

  
Az erkölcsi nevelés a kitartásban és erőfeszítésben, a sportszerűség megnyilvánulásaiban 

valósul meg a csapatjátékok során. Az egymásért való felelősségvállalás, a társ segítése, a társas 
kultúra fejlesztésének jó alkalmai a sorversenyek, a csapatjátékok és versenyfeladatok. 

  
A fizikai állóképesség és a motoros képességek erősen befolyásolják a tanulók iskolai tel-

jesítményét, pályaorientációs lehetőségeit és a jövőbeni munkaerő-piaci alkalmasságukat. A sza-

badtéri testnevelésórák és szabadidős sporttevékenységek, túrák alkalmat adnak a környezettuda-

tosság erősítésére, a természeti és az ember által teremtett környezet megóvására, minden élő iránti 

tiszteletre. Testnevelésórán az önállóan végzett, egyéni mozgás- vagy tartásrehabilitációs gyakor-

latoknál nagy szerepe van a hatékony, önálló tanulásnak, amelynek transzfer hatása hasznosulhat 

a közismereti tantárgyak művelésében és a kulcskompetenciák fejlesztésében. 
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5. évfolyam 

 

 

A testnevelés és sport tantárgy célja e szakaszban a mozgásformák készségszintre emelése, 

a mozgás örömének biztosítása, az egészséges életmódra nevelés, az esetleges testtartásbeli rend-

ellenességek és a mozgásos ügyetlenség további korrekciója. A közösségi mozgásformák során a 

kooperáció, a sportszerűség alapjainak megteremtése, a tanuló és szociális környezete számára 

egyaránt kedvező attitűdök megszilárdítása. 

 

Az órák feladata, hogy az erő és állóképesség, a gyorsaság és az ügyesség növelése, a mo-

toros, kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése pozitív transzferhatást fejtsen ki a ta-

nuló egyéni boldogulására. 

 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztését széles körűen 

szolgálja a testnevelés és a sport. A testnevelésórákon vagy szabadidős sporttevékenységek kere-

tében életszerű alkalmak kínálkoznak az auditíven érzékelt beszéd megértésére és a megértettek 

alkalmazására, a tantárgy szakkifejezéseinek fogalmi tisztázására és a szókincsbővítésre. Az anya-

nyelvi kompetencia művelésében a vizuomotoros koordináció, a lateralitás, a szerialitás biztonsá-

gos alkalmazása – amely gyakorta még felső tagozaton is gondot jelent – a testnevelés óráinak 

jelentős részét adják.  

 

A kiemelt nevelési feladatok közül az erkölcsi nevelés, az önismeret, a másokért való fe-

lelősségvállalás képességének fejlesztése valósulhat meg egyértelműen, de áttételesen szinte va-

lamennyi nevelési feladat ellátására mód nyílik a testnevelésórákon, sportfoglalkozásokon. 

 

 

5. évfolyam 

Éves óraszám: 170 

Heti óraszám: 5 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 30 

Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 48 

Játék 30 

Versenyzés 26 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 21 

Tánc 15 

Összes óraszám: 170 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 

Órakeret 

30 óra  

Előzetes tudás 
A legfontosabb kézi- és tornaszerek ismerete és használata. 

Vezényszóra egyszerű mozgás(sor)végrehajtása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kondicionális képesség fejlesztése. 

Biomechanikailag helyes testtartás kialakítása/fenntartása. 

Aerob és anaerob képességfejlesztés. 

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

mozgatórendszer fejlődésének elősegítése. 

Mozgásműveltség fejlesztése.  

Mozgásigény fenntartása. 

Képességfejlesztési fókuszok: saját test mozgásszabályozásának ké-

pessége; mozgásos alapformák végrehajtásának képessége; mozgás-

koordinációs képesség; erőkifejtés és szabályozás képessége. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ Te-

vékenységek 
Kapcsolódási pontok 

1.1. Torna 

Fogások, ülések, támaszok, füg-

gések. 

 

 

1.2. Gimnasztikus mozgás zenére 

Járások.  

 

1.3. Atlétika 

Futások.  

Ugrások, dobások. 

Emelés-hordás.  

Természetes mozgások  a moz-

gásképesség és fittség növelése 

érdekében. 

Testtudat – saját test  szerepének 

felismerése az edzettségben. 

A vázizomzat erősítése és nyúj-

tása egyszerű, gimnasztikai gya-

korlatokkal. 

Gimnasztika optimális élettani 

terhelés alkalmazásával. 

Társas gyakorlatok. 

Négy ütemű gyakorlatok.  

Matematika: 

szerialitás és relációk. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: Viszonysza-

vak. 

Az anyanyelv kifejező, 

informáló, felhívó 

funkcióinak alkalma-

zása közlés, megbe-

szélés, rábeszélés for-

máiban. 
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1.4. Küzdő – húzó játékok 

 

1.5. Testtartást javító, erősítő és 

légzőgyakorlatok zenére 

Mászás és függeszkedés – köté-

len,  bordásfalon. 

Kéziszer-gyakorlatok végzése  

labda. 

Egyensúly-gyakorlatok. 

Járások törzs- és karmozgással 

összekötve. 

Futások iram- és irányváltással. 

Ugrások, dobások. 

Emelés-hordás – párban, társak-

kal. 

Természetismeret: em-

beri test, egészséges 

életmód. 

 

Ének-zene: zenehall-

gatás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Függés, körzés, döntés, bemelegítés, 4 ütemű gyakorlat, emelés, hordás, 

egyensúly, súlypont. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 

Órakeret 

48 óra 

 

Előzetes tudás 
Mozgássorok végrehajtása vezényszóra. 

Irány- és ütemtartás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Természetes és nem természetes mozgásformák továbbfejlesztése. 

Sportágtechnikai elemek megismertetése. 

Célorientált motoros tevékenység kialakítása, gondolkodás, kreativi-

tást fejlesztő motoros tanulás. 

Koordinációs képesség, mozgástanulási, mozgásszabályozó, mozgás-

alkalmazkodó, egyensúlyozó képesség, valamint az adekvát reakciók, 

a ritmus- és téri tájékozódóképesség fejlesztése. 

Képességfejlesztési fókuszok: egyensúlytartás; mozgáskoordináció 

téri orientációval. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ Te-

vékenységek 
Kapcsolódási pontok 
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2.1. Rendgyakorlatok: 

Térköz, távköz,  igazodás, 

testfordulatok adott irá-

nyokba. 

Nyitódás. 

Soralkotások egyes  vonal-

ban, oszlopban. 

 

2.2. Torna 

Támaszgyakorlatok, függés 

és egyensúly-gyakorlatok ta-

lajon, padon, tornaszekré-

nyen,  bordásfalon. 

Mászás kötélen. 

Függeszkedés, hintázás. 

Guruló átfordulás előre-

hátra. 

 Tarkóállás. 

 

2.3. Atlétika 

Futásfajták: terep-, lassú, 

egyenletes, változó iramú, 

állórajttal. 

Járások, futások, dobások, 

ugrások. 

Kislabdahajítás állóhelyből . 

Különféle méretű és súlyú 

labdák célba juttatásának 

módozatai. 

2.4. Úszás 

Célorientált motoros tevékenysé-

gek, gondolkodás, kreativitás a 

motoros tanulásban. 

Információk, jelek felismerése 

mozgásképben. 

Mozgás-specifikus kommuniká-

ciós szabályok, formák, jelek ér-

telmezése . 

Természetes és nem természetes 

mozgásformák alkalmazása, 

gyakorlása, továbbfejlesztése a 

torna-, az atlétika-, a sportágjel-

legű feladatokban. 

Sportágtechnikai versenyelemek 

alkalmazása egyénileg, párban, 

csoportban, kerékpározás-, 

torna-, atlétika-, úszás- és egyéb 

vízisport-jellegű feladatokban. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az anyanyelv kife-

jező, informáló, felhívó 

funkcióinak alkalmazása 

közlés, megbeszélés, rá-

beszélés formáiban. 

 

Természetismeret: em-

beri test, 

pozitív higiénés szoká-

sok. 
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Merülési gyakorlatok, vízbe 

ugrás,  siklás, mellúszás kar-

és lábmunkája siklás köz-

ben, eszközzel és eszköz nél-

kül. 

Váltóversenyek mellig érő 

vízben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Terpeszállás, guruló átfordulás, függeszkedés,  bátorugrás, terpesztés, ug-

ródeszka, dobbantó, irány, iram, gyorsítás, lassítás, vágta, mellúszás, kar-

munka, lábmunka, merülés, lebegés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Játék 

Órakeret 

30 óra  

Előzetes tudás 

Labdával irányított dobások, rúgások kivitelezése. 

A játékszabályok betartása. 

Aktív részvétel a közös játékokban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Együttműködés, kooperáció elősegítése. 

Versenyszellem kialakítása és fenntartása. 

Játékszabályok által az elemi döntésképesség és szabálytudat kialakí-

tása. 

Élethosszig űzhető egészségfejlesztő szabadidős tevékenységek meg-

ismertetése és megkedveltetése. 

Képességfejlesztési fókuszok: a ráismerő és a mozgásirányítás kész-

sége; társakra figyelés, együttműködés; szabálykövetés, szabálytartás; 

kudarc és győzelem sportszerű megélése. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ Te-

vékenységek 
Kapcsolódási pontok 
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3.1. Labdás játékok:  

Dobó és elfogó játékok. 

Labdavezetés kézzel, lábbal. 

Átadások helyben és mozgás 

közben. 

Célba rúgó és célba dobó játé-

kok. 

Zsinórlabda és labdarúgás ele-

mei. 

Sportjátékok: kosárlabda, lab-

darúgás. 

 

 

3.2. Népi gyermekjátékok és nép-

hagyományok 

Futó és fogójátékok taktikai 

elemekkel. 

 

3.3. Sor-, akadály- és váltóverse-

nyek 

 

3.4. Küzdősportok elemei 

 

 

Testnevelési és sport játékok  

szabályainak rendszere, szabály-

követés. 

Sportági előkészítő kreatív  játé-

kok. 

Népi gyermekjátékok, hagyo-

mányőrző mozgásos tevékenysé-

gek értése és reprodukciója. 

Élethosszig végezhető szabad-

idős tevékenységek értése és rep-

rodukciója. 

Labdás játékok, gyakorlatok 

Tanulói kreativitásra alapozó 

motoros játékok. 

Érzelmek és motivációk szabá-

lyozásának megvalósítása. 

Élményszerűség és öröm érzé-

keltetése a társas játéktevékeny-

ségben. 

Személyes és társas folyamatok 

megélése. 

A konfliktuskezelés ismerete és 

gyakorlása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az anyanyelv ki-

fejező, informáló, fel-

hívó funkcióinak alkal-

mazása közlés, megbe-

szélés, rábeszélés for-

máiban. 

 

Hon-és népismeret: 

népi gyermekjátékok, 

néphagyományok. 

 

,  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékszabály, kosárlabda, indítás, átadás, alapvonal, oldalvonal, labdarú-

gás, labdaátvétel, kapu, kapufa, háló, szöglet (lábfej: külső, belső, csőr),  

büntetődobás, oldalbedobás, kapura lövés, felugrás,  továbbítás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Versenyzés 

Órakeret 

26 óra  

Előzetes tudás 

Együttműködés a csapattársakkal. 

Az egyszerűsített sportági versenyszabályok betartása. 

Az elemi labdakezelési ismeretek gyakorlati alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók képessé tétele egyszerűsített szabályokkal zajló verseny-

zésre sor- és váltóversenyek és egyszerűsített sportági versenyek ese-

tében. 

Képességfejlesztési fókuszok: szabálykövetés, szabálytartás; egészsé-

ges versenyszellem; kooperáció; koordináció; döntési és reagáló ké-

pesség. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ Te-

vékenységek 
Kapcsolódási pontok 

4.1. Sor-, akadály-, váltó- és ug-

róversenyek 

Sorversenyek. 

Váltóversenyek. 

Futóverseny. 

Ugróiskola. 

Kötélugrás-verseny. 

 

4.2. Labdás versenyek 

Kosárra dobó verseny. 

Labdavezetési verseny. 

Kidobó játék. 

Egyszerűsített szabályokkal: 

 labdarúgás 

 kosárlabda 

 zsinórlabda. 

Egyszerűsített sportági versenyek 

végrehajtása egyszerűsített sza-

bályokkal. 

Sor- és váltóversenyek szabályai-

nak ismerete és betartása.  

Egyszerűsített sportági versenyek 

ismerete és végrehajtása az írott  

sportszerűségi szabályok betartá-

sával. 

Sportszerűség fogalmi jelentésé-

nek és gyakorlatának ismerete. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: 

viszonyszavak; a ver-

senyekhez, sporthoz 

kapcsolódó szakkife-

jezések tartalma, szó-

kincsbővítés. 

 

Természetismeret: 

egészséges életmód.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Játékszabály, labdarúgás, kosárlabda,  zsinórlabda, verseny. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Órakeret 

21 óra  

Előzetes tudás 

A gyakorolt mozgáselemek, szabadidős tevékenységek ismerete. 

Egyszerű relaxációs gyakorlatok irányítás melletti elvégzése. 

Az egészséges életmód alapelemeinek ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egészségfejlesztő mozgásos tevékenységformákra nevelés, 

Relaxációs gyakorlatok mint az önsegítés eszközeinek tudatosítása. 

Higiénés ismeretek tudatos és rutinszerű alkalmazására nevelés. 

A szabad levegőn végzett sportok egészségmegőrző szerepének tuda-

tosítása. 

A tanulók betegségtudatának, félénkségének, esetleges gátlásainak 

mérséklése, oldása egyéni sikerhez juttatással. 

Képességfejlesztési fókuszok: egészségtudatosság; mozgásigény; a 

körülményekhez való alkalmazkodás; a természet szeretete, fenntart-

ható fejlődés. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

5.1. A mozgás mint életforma 

Otthon is végezhető testgya-

korlatok (aerobic,  talajtorna ). 

 

5.2. Testi-lelki egészség 

Testi higiéné tartalmi elemei 

és azok mindennapi gyakor-

lata. 

Relaxációs gyakorlatok. 

Egészségfejlesztő motoros tevé-

kenységformák megismerése és 

végzése. 

A relaxáció mint a lelki egész-

ség- megőrzése egyik eszközé-

nek felismerése. 

Életviteli alapelvek és szokás-

rendszerek: étrend,  higiénia, mé-

diatudatosság, szenvedélybeteg-

ségek hatásainak felismerése a 

testi-lelki egészségre. 

Ének-zene: relaxációs 

zenék. 

 

Természetismeret: 

egészséges táplálko-

zás, kellő időtartamú 

alvás szerepe, tisztál-

kodási szokások; napi-

rend. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: gyermekirodalmi 
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Egészséges életmód alapele-

mei – étkezés, ruházat, pihe-

nés, mozgás, a káros anyagok 

kerülése. 

 

5.3. Természetben űzhető sportok 

(a helyi adottságok figyelembe 

vételével) 

Labdajátékok, futóversenyek 

stb. – a torna kivételével vala-

mennyi. 

Túra – balesetvédelem:  

kullancsveszély, a nap 

káros sugarai elleni véde-

lem. 

Kocogás. 

Kerékpározás, görkorcsolyá-

zás. 

Úszás természetes vizekben – 

csak engedélyezett és kijelölt 

helyen. 

 

5.4. Könnyített testnevelés, tar-

táskorrekció 

A könnyített testnevelés indi-

viduális lehetőségének megte-

remtése a gyógytestnevelővel 

való konzultáció szerint.  

Prevencióra törekvés az életveze-

tésben, baleset-megelőzésben 

Fizikai fittség, edzettség, helyes 

testtartás fontosságának belátása. 

Biztonságra és környezettudatos-

ságra törekvés. 

Rendszeres testmozgás, sport 

egészségmegőrző hatásának fel-

ismerése. 

 Önuralomra törekvés. 

Szabad térben végzett gyakorla-

tok végrehajtása – a védő-óvó in-

tézkedések megismerése és be-

tartása (napsugárzás, kullancs, 

időjárásnak megfelelő ruházat). 

A tantervben foglalt, nem ellen-

javallt gyakorlatok, feladatok 

végrehajtása. 

A tanulók egyéni állapotához, el-

változásaihoz igazodó gyakorla-

tok.  

Testtartás-javító gyakorlatok. 

Preventív és korrigáló feladatok 

megoldása sporteszközök alkal-

mazásával. 

alkotások az egészség-

betegség témaköréből. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Higiéné, relaxáció, edzettség, fittség, túra,  gyógytestnevelés,  sugárzás, 

kullancs, médiatudatosság, prevenció, drog, önuralom. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Tánc 

Órakeret 

15 óra  

Előzetes tudás 

Egyszerű tánclépés utánozása bemutatás után és /vagy szóbeli 

instrukció alapján. 

Testhelyzet és változásainak érzékelése. 

Képesség gyors indulásokra, irány- és iramváltásokra játék és körtánc 

során. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Csoportos játék és megjelenítőképesség fejlesztése. 

Rögtönzés és együttműködés képességének kialakítása. 

A fizikai képességek fejlesztésével a koordináció és koncentráció fej-

lesztése. 

A mozgásnyelv megalapozása és fejlesztése. 

Képességfejlesztési fókuszok: az önértékelés és reakcióképesség növe-

lése; járás, ugrás egyensúlyának megtartása; mozgás sebességének és 

irányának érzékelése; közös öröm és szabadságélmény megtapaszta-

lása. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

6.1. A tánc mint művészet – elmé-

let 

Élő és felvett színházi, tánc- és 

mozgásszínházi, köztük tár-

saik vagy más tanulók által ké-

szített produkciók – megtekin-

tése. 

 

6.2. Mozgásos dramatikus és éne-

kes játékok 

Kézjátékok. 

Öröm és szabadságélmény 

megtapasztalása. 

Az egyensúlyi viszonyokon 

keresztül a kontaktusteremtés 

kialakításának gyakorlása a tér 

tárgyaival végzett, illetve pá-

ros gyakorlatokban. 

 Mozgás, mozdulatlanság érzé-

kelése. 

Térbeli alkalmazkodás. 

Metrum, tempó, ritmus alkal-

mazása.  

Helyes testtartás automatizá-

lása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: dramatizálás. 

 

Ének-zene: zenehallga-

tás, népzene, gyermek-

dalok. 
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Énekes-táncos játékok (gye-

rekjátékok, leánykarikázók 

mozgásanyaga, szokásrend-

szere; egyenletes lüktetésű ze-

nei és táncmotívumok illesz-

tése egymáshoz). 

 

6.3. Népi, táncos gyermekjátékok 

Régi stílusú táncok (ugrós, le-

gényes táncok; páros forgatós 

típusú lépések; forgatós moz-

gáscsoportjai). 

 

 

Az együttmozgás élményének 

megtapasztalása. 

Törekvés az egyensúlyi viszo-

nyokon keresztül a kontaktus-

teremtésre.  

Közös cselekvés tanári narráci-

óra. Technikai gyakorlatok: in-

duló, megálló, gyorsító, lassító 

gyakorlatok. 

Fekvő partner gurítása előbb 

csípő-, majd láb- és  

kar“vezetéssel”. 

“Vakvezetéses” gyakorlat - fo-

lyamatos vezetésipont-váltás-

sal. Járás-fordulat elemekkel 

térbeli kompozíció készítése, 

egyénileg vagy csoportosan. 

Népi mozgásos gyermekjáté-

kok és táncok megismerése, 

gyakorlása. 

Érzelmek elemi szintű kifeje-

zése gesztusokkal, mozdula-

tokkal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mozdulat, motívum, irányzat, népzene, műzene, néhány népi tánc,  él-

mény,  ritmus, tempó. 
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A fejlesztés várt 

eredményei az 

ötödik évfolyam 

végén 

A tanuló képes 

 összetett mozgások, 4 tornagyakorlatok végrehajtására, 

 a testnevelés szakszavainak értésére (passzív szókincs szintjén) 

és adekvát mozgásos válaszokra, 

 erőfeszítésre és kitartásra saját szintje szerint, 

 gyors futásra, magas- és távolugrás megkísérlésére, 

 a mellúszás megkísérlésére,  

 a labda átvételére és átadására, 

 a játékszabályok betartására, aktív részvételre a közös játékok-

ban, 

 higiénés ismereteinek alkalmazására, 

  egyszerű tánclépésekre bemutatás után és/vagy szóbeli 

instrukció alapján, 

 zenével szinkronban mozgásra,  

 a tánc mint mozgás, mint örömforrás élvezetére. 

 

 

Továbbhaladás feltételei: 

 

 Motoros ké-

pességfejleszté

s-edzettség, 

fittség 

Motoros készség-

fejlesztés-moz-

gástanulás 

 Játék Versenyzés 

 Prevenció, 

életvezetés, 

egészségfej-

lesztés 

Tánc 

erőfeszítés és 

kitartás saját 

szint szerint, 

 

összetett mozgá-

sok, 4-ütemű gim-

nasztikai gyakor-

latok/ 2 ütem 2x 

ism.vel/ 

végrehajtása 

egyenletes 

iramú, kitartó 

futás, és tá-

volugrás 

megkísér-lése, 

a mellúszás 

megkísérlése  

labda veze-

tése kézzel, 

lábbal hely-

ben 

labda átvétele 

és átadása 

helyben 

sor-és váltó-

versenyek 

szabályainak 

ismerete és al-

kalmazása, 

sportszerűség 

fogalmi jelen-

tésének és 

gyakorlásá-

nak alkalma-

zása 

 

 

higiénés isme-

retek alkalma-

zása tanári irá-

nyítással 

biztonságos 

feladat végre-

hajtásra törek-

vés 

önuralom 

gyakorlása 

testtudat, 

mozgás, moz-

dulatlanság 

érzékelése  

a tánc, mint 

mozgás, mint 

örömforrás él-

vezete 
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6. évfolyam 

 

A testnevelés és sport tantárgy célja e szakaszban a mozgásformák készségszintre emelése, 

a mozgás örömének biztosítása, az egészséges életmódra nevelés, az esetleges testtartásbeli rend-

ellenességek és a mozgásos ügyetlenség további korrekciója. A közösségi mozgásformák során a 

kooperáció, a sportszerűség alapjainak megteremtése, a tanuló és szociális környezete számára 

egyaránt kedvező attitűdök megszilárdítása. 

 

Az órák feladata, hogy az erő és állóképesség, a gyorsaság és az ügyesség növelése, a mo-

toros, kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése pozitív transzferhatást fejtsen ki a ta-

nuló egyéni boldogulására. 

 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztését széles körűen 

szolgálja a testnevelés és a sport. A testnevelésórákon vagy szabadidős sporttevékenységek kere-

tében életszerű alkalmak kínálkoznak az auditíven érzékelt beszéd megértésére és a megértettek 

alkalmazására, a tantárgy szakkifejezéseinek fogalmi tisztázására és a szókincsbővítésre. Az anya-

nyelvi kompetencia művelésében a vizuomotoros koordináció, a lateralitás, a szerialitás biztonsá-

gos alkalmazása – amely gyakorta még felső tagozaton is gondot jelent – a testnevelés óráinak 

jelentős részét adják.  

 

A kiemelt nevelési feladatok közül az erkölcsi nevelés, az önismeret, a másokért való fe-

lelősségvállalás képességének fejlesztése valósulhat meg egyértelműen, de áttételesen szinte va-

lamennyi nevelési feladat ellátására mód nyílik a testnevelésórákon, sportfoglalkozásokon. 

 

6. évfolyam 

Éves óraszám: 170 

Heti óraszám: 5 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 30 

Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 48 

Játék 30 

Versenyzés 27 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 20 

Tánc 15 

Összes óraszám: 170 
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Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 
1. Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 

Órakeret 

30 óra  

Előzetes tudás 
A legfontosabb kézi- és tornaszerek ismerete és használata. 

Vezényszóra egyszerű mozgás(sor)végrehajtása. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Kondicionális képesség fejlesztése. 

Biomechanikailag helyes testtartás kialakítása/fenntartása. 

Aerob és anaerob képességfejlesztés. 

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

rendszer fejlődésének elősegítése. 

Mozgásműveltség fejlesztése.  

Mozgásigény fenntartása. 

Képességfejlesztési fókuszok: saját test mozgásszabályozásának ké-

pessége; mozgásos alapformák végrehajtásának képessége; mozgás-

koordinációs képesség; erőkifejtés és szabályozás képessége. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ Tevé-

kenységek 
Kapcsolódási pontok 

1.2. Torna 
Tartásos helyzetek, fogások, ülé-

sek, támaszok, függések. 

Kéziszer-gyakorlatok. 

 

1.2. Gimnasztikus mozgás zenére 

(zumba) 

Járások.  

 

1.3. Atlétika 

Futások.  

Ugrások, dobások. 

Emelés-hordás.  

 

Természetes mozgások (eszközök-

kel és azok nélkül) a mozgásképes-

ség és fittség növelése érdekében. 

Testtudat – saját test és eszközök 

szerepének felismerése az edzettség-

ben. 

A vázizomzat erősítése és nyújtása 

egyszerű, gimnasztikai gyakorlatok-

kal. 

Gimnasztika optimális élettani ter-

helés alkalmazásával. 

Társas gyakorlatok. 

Négy-nyolc ütemű gyakorlatok.  

Mászás és függeszkedés – kötélen, 

gyűrűn, bordásfalon. 

Matematika: szerialitás 

és relációk. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Viszonyszavak. 

Az anyanyelv kifejező, 

informáló, felhívó funk-

cióinak alkalmazása köz-

lés, megbeszélés, rábe-

szélés formáiban. 

 

Természetismeret: em-

beri test, egészséges élet-

mód. 
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1.4. Küzdő – húzó játékok 

 

1.5. Testtartást javító, erősítő és 

légzőgyakorlatok zenére 

Kéziszer-gyakorlatok végzése – ka-

rika, szalag, labda, buzogány. 

Egyensúly-gyakorlatok. 

Járások törzs- és karmozgással ösz-

szekötve. 

Futások iram- és irányváltással. 

Ugrások, dobások. 

Emelés-hordás – párban, társakkal. 

Ének-zene: zenehallga-

tás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

súly, súlypont. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 

Órakeret 

48 

 

Előzetes tudás 
Mozgássorok végrehajtása vezényszóra. 

Irány- és ütemtartás.  

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Természetes és nem természetes mozgásformák továbbfejlesztése. 

Sportágtechnikai elemek megismertetése. 

Célorientált motoros tevékenység kialakítása, gondolkodás, kreativitást fej-

lesztő motoros tanulás. 

Koordinációs képesség, mozgástanulási, mozgásszabályozó, mozgásalkal-

mazkodó, egyensúlyozó képesség, valamint az adekvát reakciók, a ritmus- 

és téri tájékozódóképesség fejlesztése. 

Képességfejlesztési fókuszok: egyensúlytartás; mozgáskoordináció 

téri orientációval. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ Tevé-

kenységek 
Kapcsolódási pontok 

2.1. Rendgyakorlatok: 

Térköz, távköz, takarás, igazo-

dás, testfordulatok adott irá-

nyokba. 

Nyitódás, felzárkózás. 

Célorientált motoros tevékenysé-

gek, gondolkodás, kreativitás a mo-

toros tanulásban. 

Energiabefektetésre vonatkozó nö-

vekvő tudatosság – idő, gyorsaság, 

erő, állóképesség. 

Magyar nyelv és irodalom: 

az anyanyelv kifejező, in-

formáló, felhívó funkciói-

nak alkalmazása közlés, 

megbeszélés, rábeszélés 

formáiban. 
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Soralkotások egyes és többes 

vonalban, oszlopban. 

 

2.2. Torna 

Támaszgyakorlatok, függés és 

egyensúly-gyakorlatok talajon, 

padon, tornaszekrényen, geren-

dán, gyűrűn, bordásfalon. 

Mászás kötélen. 

Függeszkedés, hintázás. 

Guruló átfordulás előre-hátra. 

Kézállás, tarkóállás. 

 

2.3. Atlétika 

Futásfajták: terep-, lassú, 

egyenletes, változó iramú, álló-

rajttal. 

Járások, futások, dobások, ug-

rások. 

Kislabdahajítás állóhelyből és 

keresztlépéssel. 

Különféle méretű és súlyú lab-

dák célba juttatásának módoza-

tai. 

 

2.4. Úszás 

Merülési gyakorlatok, vízbe 

ugrás, tudatos légzés vízben, 

siklás, mellúszás kar-és láb-

munkája siklás közben, eszköz-

zel és eszköz nélkül. 

Váltóversenyek mellig érő víz-

ben. 

Információk, jelek felismerése moz-

gásképben. 

Mozgás-specifikus kommunikációs 

szabályok, formák, jelek értelme-

zése – szerepe az önreflexióban és 

önkontrollban. 

Természetes és nem természetes 

mozgásformák alkalmazása, gya-

korlása, továbbfejlesztése a torna-, 

az atlétika-, a sportágjellegű felada-

tokban. 

Sportágtechnikai, taktikai és ver-

senyelemek alkalmazása egyénileg, 

párban, csoportban, kerékpározás-, 

torna-, atlétika-, úszás- és egyéb 

vízisport-jellegű feladatokban. 

 

Természetismeret: emberi 

test, 

pozitív higiénés szoká-

sok. 



Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda  Helyi tanterv 2020 

  Felső tagozat II. kötet 

 

180 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Terpeszállás, guruló átfordulás, függeszkedés, húzódzkodás, bátorugrás, terpesz-

tés, ugródeszka, dobbantó, irány, iram, keresztlépés, gyorsítás, lassítás, vágta, 

mellúszás, karmunka, lábmunka, merülés, lebegés. 

 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 
3. Játék 

Órakeret 

30 óra  

Előzetes tudás 

Labdával irányított dobások, rúgások kivitelezése. 

A játékszabályok betartása. 

Aktív részvétel a közös játékokban. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Együttműködés, kooperáció elősegítése. 

Versenyszellem kialakítása és fenntartása. 

Játékszabályok által az elemi döntésképesség és szabálytudat kialakítása. 

Élethosszig űzhető egészségfejlesztő szabadidős tevékenységek megismer-

tetése és megkedveltetése. 

Képességfejlesztési fókuszok: a ráismerő és a mozgásirányítás kész-

sége; társakra figyelés, együttműködés; szabálykövetés, szabálytartás; 

kudarc és győzelem sportszerű megélése. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ Tevé-

kenységek 
Kapcsolódási pontok 

3.1. Labdás játékok:  

Dobó és elfogó játékok. 

Labdavezetés kézzel, lábbal, cse-

lezés védővel szemben. 

Átadások helyben és mozgás 

közben. 

Célba rúgó és célba dobó játé-

kok. 

Zsinórlabda és labdarúgás ele-

mei. 

Sportjátékok: kosárlabda, labda-

rúgás. 

 

Testnevelési és sport játékok straté-

giai és taktikai elemeinek megisme-

rése, szabályainak rendszere, sza-

bálykövetés. 

Sportági előkészítő kreatív és ko-

operatív játékok. 

Népi gyermekjátékok, hagyomány-

őrző mozgásos tevékenységek ér-

tése és reprodukciója. 

Élethosszig végezhető szabadidős 

tevékenységek értése és reprodukci-

ója. 

Labdás játékok, gyakorlatok. 

Tanulói kreativitásra alapozó moto-

ros játékok. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az anyanyelv kife-

jező, informáló, felhívó 

funkcióinak alkalmazása 

közlés, megbeszélés, rá-

beszélés formáiban. 

 

Hon-és népismeret: népi 

gyermekjátékok, népha-

gyományok. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: ókor, Görögország, 

Olimpia. 
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3.2. Népi gyermekjátékok és népha-

gyományok 

Futó és fogójátékok taktikai ele-

mekkel. 

 

3.3. Sor-, akadály- és váltóverse-

nyek 

 

3.4. Küzdősportok elemei 

 

3.5. Az olimpiák története – sport 

idolok 

Érzelmek és motivációk szabályozá-

sának megvalósítása. 

Ismeretek szerzése az olimpia- és 

sporttörténet nagy alakjairól.  

Élményszerűség és öröm érzékelte-

tése a társas játéktevékenységben. 

Személyes és társas folyamatok 

megélése. A konfliktuskezelés is-

merete és gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékszabály, kosárlabda, indítás, átadás, alapvonal, oldalvonal, labdarúgás, lab-

daátvétel, kapu, kapufa, háló, szöglet (lábfej: külső, belső, csőr),  büntetődobás, 

oldalbedobás, kapura lövés, felugrás, taktika, , továbbítás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Versenyzés 

Órakeret 

27 óra  

Előzetes tudás 

Együttműködés a csapattársakkal. 

Az egyszerűsített sportági versenyszabályok betartása. 

Az elemi labdakezelési ismeretek gyakorlati alkalmazása. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A tanulók képessé tétele egyszerűsített szabályokkal zajló versenyzésre sor- 

és váltóversenyek és egyszerűsített sportági versenyek esetében. 

Képességfejlesztési fókuszok: szabálykövetés, szabálytartás; egészsé-

ges versenyszellem; kooperáció; koordináció; döntési és reagáló ké-

pesség. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ Tevé-

kenységek 
Kapcsolódási pontok 
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4.1. Sor-, akadály-, váltó- és ugró-

versenyek 

Sorversenyek. 

Váltóversenyek. 

Futóverseny. 

Ugróiskola. 

Kötélugrás-verseny. 

 

4.2. Labdás versenyek 

Kosárra dobó verseny. 

Labdavezetési verseny. 

Kidobó játék. 

Egyszerűsített szabályokkal: 

 labdarúgás 

 kosárlabda 

 zsinórlabda. 

Egyszerűsített sportági versenyek 

végrehajtása egyszerűsített szabá-

lyokkal. 

Sor- és váltóversenyek szabályainak 

ismerete és betartása.  

Egyszerűsített sportági versenyek is-

merete és végrehajtása az írott és 

íratlan sportszerűségi szabályok be-

tartásával. 

Sportszerűség fogalmi jelentésének 

és gyakorlatának ismerete. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: viszonyszavak; a 

versenyekhez, sporthoz 

kapcsolódó szakkifeje-

zések tartalma, szókincs-

bővítés. 

 

Természetismeret: 

egészséges életmód.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Játékszabály, labdarúgás, kosárlabda, zsinórlabda, verseny. 

 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 
5. Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Órakeret 

20 óra  

Előzetes tudás 

A gyakorolt mozgáselemek, szabadidős tevékenységek ismerete. 

Egyszerű relaxációs gyakorlatok irányítás melletti elvégzése. 

Az egészséges életmód alapelemeinek ismerete.  

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Egészségfejlesztő mozgásos tevékenységformákra nevelés, 

Relaxációs gyakorlatok mint az önsegítés eszközeinek tudatosítása. 

Higiénés ismeretek tudatos és rutinszerű alkalmazására nevelés. 

A szabad levegőn végzett sportok egészségmegőrző szerepének tudatosí-

tása. 

A tanulók betegségtudatának, félénkségének, esetleges gátlásainak mérsék-

lése, oldása egyéni sikerhez juttatással. 
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Képességfejlesztési fókuszok: egészségtudatosság; mozgásigény; a 

körülményekhez való alkalmazkodás; a természet szeretete, fenntart-

ható fejlődés. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

5.1. A mozgás mint életforma 

Otthon is végezhető testgyakor-

latok (aerobic, callanetics, talaj-

torna, pilates). 

 

5.2. Testi-lelki egészség 

Testi higiéné tartalmi elemei és 

azok mindennapi gyakorlata. 

Relaxációs gyakorlatok. 

Egészséges életmód alapelemei 

– étkezés, ruházat, pihenés, moz-

gás, a káros anyagok kerülése. 

 

5.3. Természetben űzhető sportok (a 

helyi adottságok figyelembe vételé-

vel) 

Labdajátékok, futóversenyek stb. 

– a torna kivételével valamennyi. 

Túra – balesetvédelem:  

kullancsveszély, a nap káros 

sugarai elleni védelem. 

Kocogás. 

Kerékpározás, görkorcsolyázás. 

Úszás természetes vizekben – 

csak engedélyezett és kijelölt he-

lyen. 

 

5.4. Könnyített testnevelés, tartás-

korrekció 

Egészségfejlesztő motoros tevé-

kenységformák megismerése és 

végzése. 

A relaxáció mint a lelki egészség- 

megőrzése egyik eszközének felis-

merése. 

Életviteli alapelvek és szokásrend-

szerek: étrend, bioritmus, higiénia, 

médiatudatosság, szenvedélybeteg-

ségek hatásainak felismerése a testi-

lelki egészségre. 

Prevencióra törekvés az életvezetés-

ben, baleset-megelőzésben 

Fizikai fittség, edzettség, helyes 

testtartás fontosságának belátása. 

Biztonságra és környezettudatos-

ságra törekvés. 

Rendszeres testmozgás, sport egész-

ségmegőrző hatásának felismerése. 

Önkontrollra, önuralomra törekvés. 

Szabad térben végzett gyakorlatok 

végrehajtása – a védő-óvó intézke-

dések megismerése és betartása 

(napsugárzás, kullancs, időjárásnak 

megfelelő ruházat). 

A tantervben foglalt, nem ellenja-

vallt gyakorlatok, feladatok végre-

hajtása. 

A tanulók egyéni állapotához, elvál-

tozásaihoz igazodó gyakorlatok.  

Testtartás-javító gyakorlatok. 

Ének-zene: relaxációs ze-

nék. 

 

Természetismeret: egész-

séges táplálkozás, kellő 

időtartamú alvás szerepe, 

tisztálkodási szokások; 

napirend. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: gyermekirodalmi 

alkotások az egészség-

betegség témaköréből. 
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A könnyített testnevelés indivi-

duális lehetőségének megterem-

tése a gyógytestnevelővel való 

konzultáció szerint.  

Preventív és korrigáló feladatok 

megoldása sporteszközök alkalma-

zásával. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

ció, sugárzás, kullancs, médiatudatosság, prevenció, drog, önuralom, önkontroll. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Tánc 

Órakeret 

15 óra  

Előzetes tudás 

Egyszerű tánclépés utánozása bemutatás után és /vagy szóbeli instrukció 

alapján. 

Testhelyzet és változásainak érzékelése. 

Képesség gyors indulásokra, irány- és iramváltásokra játék és körtánc során. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Csoportos játék és megjelenítőképesség fejlesztése. 

Rögtönzés és együttműködés képességének kialakítása. 

A fizikai képességek fejlesztésével a koordináció és koncentráció fejlesztése. 

A mozgásnyelv megalapozása és fejlesztése. 

Képességfejlesztési fókuszok: az önértékelés és reakcióképesség növe-

lése; járás, ugrás egyensúlyának megtartása; mozgás sebességének és 

irányának érzékelése; közös öröm és szabadságélmény megtapaszta-

lása. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

6.1. A tánc mint művészet – elmélet 

Élő és felvett színházi, tánc- és 

mozgásszínházi, köztük társaik 

vagy más tanulók által készített 

produkciók – megtekintése. 

 

 

6.3. Népi, táncos gyermekjátékok 

Új stílusú táncok (verbunk és 

csárdás táncok).  

Öröm és szabadságélmény megta-

pasztalása. 

Az egyensúlyi viszonyokon ke-

resztül a kontaktusteremtés kiala-

kításának gyakorlása a tér tárgya-

ival végzett, illetve páros gyakor-

latokban. 

Testtudat, mozgás, mozdulatlan-

ság érzékelése. 

Térbeli alkalmazkodás. 

Metrum, tempó, ritmus alkalma-

zása.  

Magyar nyelv és irodalom: 

dramatizálás. 

 

Ének-zene: zenehallgatás, 

népzene, gyermekdalok. 
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A társastánc etikettjének néhány 

alapeleme. 

 

 

6.4. Népek, nemzetiségek, etnikumok 

táncaiból  

(Lánc-, körtáncok – Balkán – lé-

pésanyaga és formavilága; szlo-

vák és román táncanyag magyar 

párhuzamai.) 

Helyes testtartás automatizálása. 

Az együttmozgás élményének 

megtapasztalása. 

Törekvés az egyensúlyi viszonyo-

kon keresztül a kontaktusterem-

tésre.  

Közös cselekvés tanári narrációra. 

Technikai gyakorlatok: 

induló, megálló, gyorsító, lassító 

gyakorlatok. 

Fekvő partner gurítása előbb 

csípő-, majd láb- és  

kar“vezetéssel”. 

“Vakvezetéses” gyakorlat - folya-

matos vezetésipont-váltással. 

Járás-fordulat elemekkel térbeli 

kompozíció készítése, egyénileg 

vagy csoportosan. 

Népi mozgásos gyermekjátékok 

és táncok megismerése, gyakor-

lása. 

Törekvés a társastánc illemszabá-

lyainak betartására. 

Érzelmek elemi szintű kifeje-

zése gesztusokkal, mozdula-

tokkal. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

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

dern tánc, élmény, etnikum, ritmus, tempó, etikett. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a hato-

dik  évfolyam végén 

A tanuló képes 

 összetett mozgások, 48-ütemű tornagyakorlatok végrehajtá-

sára, 

 a testnevelés szakszavainak értésére (passzív szókincs szintjén) 

és adekvát mozgásos válaszokra, 

 erőfeszítésre és kitartásra saját szintje szerint, 

 gyors futásra, magas- és távolugrás megkísérlésére, 

 a mellúszás megkísérlésére, helyes légzéstechnikával, 
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 a labda átvételére és átadására, 

 a játékszabályok betartására, aktív részvételre a közös játékok-

ban, 

 higiénés ismereteinek rutinszerű alkalmazására, 

  egyszerű tánclépésekre bemutatás után és/vagy szóbeli 

instrukció alapján, 

 zenével szinkronban mozgásra,  

 a tánc mint mozgás, mint örömforrás élvezetére. 

 
 

Továbbhaladás feltételei: 

Motoros ké-

pességfejlesz

tés-edzett-

ség, fittség 

Motoros kész-

ségfejlesztés-

mozgástanulás 

Játék Versenyzés 

Prevenció, életve-

zetés, egészségfej-

lesztés 

Tánc 

erőkifejtés 

szabályozása 

 

4- ütemű gimn.-i 

gyak. végrehaj-

tása, 

gyors futás, 

magasugrás 

megkísérlése 

a labda átvé-

telére és át-

adására 

mozgás 

közben 

egyszerűbb 

taktikai ele-

mek alkal-

mazása 

 

az írott és 

íratlan sport-

szerűségi 

szabályok 

betartása 

könnyített 

szabályok-

kal egyfajta 

sportjátékot 

játszani,  

higiénés ismeretei-

nek rutinszerű alkal-

mazása 

balesetmegelőzési 

szabályok ismerete 

 

térbeli alkal-

mazkodás 

zenével 

szinkronban 

mozgás 

helyes testtar-

tás automati-

zálása 
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7. évfolyam 

 

Az általános iskolai tanulmányok végéhez közeledve az enyhén értelmi fogyatékos tanulók 

testi nevelésében fő szempont a mozgás, a sport életmódbeli elemmé válása. Ezt a célt szolgálják 

a NAT-ban a mozgásnevelésre, mozgáskultúrára, a testi nevelés ismeretelemeire és az általános 

személyiségfejlesztésre vonatkozó közműveltségi tartalmak.  

 

A tantárgy célja a mozgásformák készségszintre emelése, a mozgás igényének és az egész-

ség megőrzésének életmódbeli szokásrendszerré válása, továbbá az erő és állóképesség, a gyorsa-

ság és az ügyesség növelése azért, hogy a motoros, kondicionális és koordinációs képességek fej-

lesztése pozitív transzferként hasson a tanuló egyéni boldogulására. 

 

A közösségi mozgásformák során a kooperáció és a sportszerűség gyakorlattá válása, a 

pozitív attitűdök megerősödése a tanuló és szociális környezete számára egyaránt kedvező felté-

teleket teremthet a munkaerő-piaci helytálláshoz.  

 

A testnevelés és sport tantárgy nevelési és kulcskompetencia-fejlesztési lehetőségei közé 

tartozik az anyanyelvi kommunikációs fejlesztés a testnevelés órákon vagy szabadidős sporttevé-

kenységek keretében, amely az auditíven érzékelt beszéd megértésére – és a megértettek alkalma-

zásában –, és a (minimális) sportelméleti művelődési anyag feldolgozása során valósulhat meg. A 

természettudományos kompetencia a mindennapi élet természettudományi műveltségeként, egész-

ségvédelmi, betegség- és baleset-megelőzési ismeretekként van jelen a testnevelésben és a sport-

ban.   

 

A kiemelt fejlesztési feladatok közül az erkölcsi és önismereti nevelés, a másokért való 

felelősségvállalás alapját képezhetik a tanulók boldogulásának. 

 

7. évfolyam 

Éves óraszám: 170 

Heti óraszám: 5 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 34 

Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 50 

Játék 33 

Versenyzés 30 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 23 

Összes óraszám: 170 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 

Órakeret 

34 óra  

Előzetes tudás 

Összetett mozgások, 4-8-ütemű gyakorlatok végrehajtása. 

Szóbeli utasításra a feladatok végrehajtása. 

A testnevelés és sport tantárgy szakszavainak megértése és adekvát mozgásos 

megválaszolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés. 

Biomechanikailag helyes testtartás fenntartása. 

Aerob és anaerob képességfejlesztés. 

Mozgásigény fenntartása.  

Mozgásműveltség fejlesztése.  

Motorikus képességek fejlesztése. 

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

rendszer fejlődésének elősegítése. 

Képességfejlesztési fókuszok: saját test mozgásszabályozásának képessége; 

mozgásos alapformák végrehajtásának képessége; mozgáskoordinációs ké-

pesség; erőkifejtés és -szabályozás képessége. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ Tevé-

kenységek 
Kapcsolódási pontok 

1.1 . Gimnasztikai elemek: 

Bemelegítési technikák. 

Gimnasztikus mozgás. Járások.  

 

1.2. Torna 

Tartásos helyzetek, fogások, ülé-

sek, támaszok, függések. 

Mászás és függeszkedés 

Kéziszer-gyakorlatok  

Társas gyakorlatok. 

Négy-nyolc ütemű gyakorlatok. 

Egyensúly-gyakorlatok. 

Természetes mozgások (eszközök-

kel és azok nélkül) a mozgásképes-

ség és fittség növelésére. 

Testtudat – saját test és eszközök 

szerepének tudatosulása az edzett-

ségben. 

A vázizomzat erősítése és nyújtása 

egyszerű, gimnasztikai gyakorlatok-

kal. 

 Helyes testtartás fenntartása.  

Gimnasztika, optimális élettani ter-

helés alkalmazásával az izmok mo-

bilizálása, erősítése, nyújtása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az anyanyelv kife-

jező, informáló, felhívó 

funkcióinak alkalmazása 

közlés, megbeszélés, rá-

beszélés formáiban. 

 

Természetismeret: em-

beri test, egészséges élet-

mód. 

 

Ének-zene: ütemezés, 

zenehallgatás. 
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1.3. Atlétika   

Futások.  

Ugrások, dobások. 

Emelés-hordás.  

 

1.4. Küzdősportok elemei 

Páros és csoportos küzdőgyakor-

latok. 

 

1.5. Testtartást javító, erősítő és 

légzőgyakorlatok zenére 

 

1.6. Motoros tesztek (Cooper) 

Kizárólagosan diagnosztikus cél-

zattal. 

Gimnasztikus mozgás zenére 

(zumba). 

Járások törzs- és karmozgással ösz-

szekötve. 

Mászás és függeszkedés – kötélen, 

gyűrűn, bordásfalon. 

Kéziszer-gyakorlatok végzése – ka-

rika, szalag, labda, buzogány. 

Társas gyakorlatok. 

Négy–nyolc ütemű gyakorlatok vég-

zése. 

Egyensúly-gyakorlatok végzése. 

Futások iram- és irányváltással. 

Ugrások, dobások. 

Emelés-hordás – párban, társakkal. 

Páros és csoportos küzdőgyakorla-

tok végzése – légzéstechnikával. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bemelegítés, függés, körzés, döntés, 

48 ütemű gyakorlat, emelés, hordás, egyensúly, súlypont. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 

Órakeret 

50 óra 

Előzetes tudás 

Erőfeszítés és kitartás (egyéni szintnek megfelelve) a gyakorlatok végrehaj-

tása során. 

Szabálykövetés, szabálytartás a rend- és más gyakorlatokban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Természetes és nem természetes mozgásformák továbbfejlesztése. 

További sportágtechnikai elemek megismertetése. 

Célorientált motoros tevékenység kialakítása, gondolkodás-, kreativitást fej-

lesztő motoros tanulás. 

Koordinációs képesség, mozgástanulási, mozgásszabályozó, mozgásalkal-

mazkodó, egyensúlyozó képesség, valamint az adekvát reakciók, a ritmus és 

téri tájékozódó képesség fejlesztése. 
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Képességfejlesztési fókuszok: instrukcióra gyors, pontos reagálás képessége; 

imitációs és elemző képesség; alkalmazkodási képesség. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ Tevé-

kenységek 
Kapcsolódási pontok 

2.1. Rendgyakorlatok: 

Térköz, távköz, takarás, igazo-

dás, testfordulatok adott irá-

nyokba járás közben. 

Nyitódás, felzárkózás, felfejlő-

dés. 

Soralkotások egyes és többes vo-

nalban, oszlopban. 

Menetelés . 

 

2.2. Torna: 

Támaszgyakorlatok, függés és 

egyensúly-gyakorlatok talajon, 

padon, tornaszekrényen, geren-

dán, gyűrűn, bordásfalon. 

Mászás kötélen. 

Vándormászás bordásfalon. 

Függeszkedés, hintázás. 

Guruló átfordulás előre-hátra. 

Kézállás, fejállás, tarkóállás – se-

gítséggel. 

 

2.3. Atlétikai elemek: 

Járások, futások, dobások, ugrá-

sok. 

Futásfajták: terep, lassú, egyenle-

tes, változó iramú, állórajttal. 

Kislabda hajítás állóhelyből és 

keresztlépéssel. 

Célorientált motoros tevékenységek, 

gondolkodás, kreativitás a motoros 

tanulásban. 

Energiabefektetésre vonatkozó tuda-

tosság kialakítása – idő, gyorsaság, 

erő, állóképesség. 

Információk, jelek felismerése moz-

gásképben. 

Mozgás-specifikus kommunikációs 

szabályok, formák, jelek értelme-

zése – szerepük belátása az önrefle-

xióban és önkontrollban. 

Természetes és nem természetes 

mozgásformák alkalmazása, gyakor-

lása, továbbfejlesztése a torna, az at-

létika, a sportág jellegű feladatok-

ban. 

Sportágtechnikai, taktikai és ver-

senyelemek alkalmazása egyénileg, 

párban, csoportban, kerékpározás-. 

torna-, atlétika-, úszás- és egyéb 

vízisport-jellegű feladatokban. 

Magyar nyelv és 

irodalom: az anyanyelv 

kifejező, informáló, 

felhívó funkcióinak 

alkalmazása közlés, 

megbeszélés, rábeszélés 

formáiban. 

 

Természetismeret: 

emberi test. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: higiénés 

szokások. 
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Különféle méretű és súlyú labdák 

célba juttatásának módozatai. 

 

2.4. Tánc:  

Régi stílusú táncok, új stílusú 

táncok, sport jellegű táncok 

(zumba). 

 

2.5. Úszás:  

Merülési gyakorlatok, vízbe ug-

rás, tudatos légzés vízben, siklás, 

mell-, gyors kar- és lábmunkája 

siklás közben eszközzel és esz-

köz nélkül. 

Váltóversenyek mellig érő víz-

ben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fejlődés, biztonság, biztonságérzet, vándormászás, gyors futás, tartós futás, leug-

rás, felugrás, átugrás, lábmunka, karmunka, hajítás, lökés, kartempó, lábtempó, 

gyorsúszás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Játék 

Órakeret 

33 óra  

Előzetes tudás 

Labdával irányított dobások rúgások kivitelezése. 

A játékszabályok betartása. 

Aktív részvétel a közös játékokban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Együttműködés, kooperáció elősegítése. 

Versenyszellem kialakítása és fenntartása. 

Élethosszig űzhető szabadidős tevékenységek megismertetése és megkedvel-

tetése. 

Játékszabályok által az elemi döntésképesség és szabálytudat kialakítása, to-

vábbfejlesztése. 

Képességfejlesztési fókuszok: ráismerő és a mozgásirányítás készsége; tár-

sakra figyelés, együttműködés; szabálykövetés, szabálytartás; beleélő és 

együttműködő képesség; kudarc és győzelem sportszerű megélése. 
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Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

3.1. Labdás játékok:  

Dobó- és elfogójátékok. 

Labdavezetés kézzel, lábbal, 

cselezés védővel szemben. 

Átadások helyben és mozgás 

közben. 

Célbarúgó- és célbadobójátékok. 

Kosárlabda. 

Labdarúgás. 

 

 

3.2. Népi gyermekjátékok és népha-

gyományok 

Futó- és fogójátékok taktikai ele-

mekkel. 

 

3.3. Táncos játékok  

Az 1–6. évfolyamon tanultak 

művelődési anyagából. 

Testnevelési és sportjátékok straté-

giai és taktikai elemeinek megisme-

rése, szabályainak rendszere, sza-

bálykövetés. 

Sportági előkészítő kreatív és koope-

ratív játékok. 

Népi hagyományőrző mozgásos te-

vékenységek értése és reprodukciója. 

Élethosszig végezhető szabadidős te-

vékenységek értése és reprodukciója. 

Labdás játékok, gyakorlatok. 

Tanulói kreativitásra alapozó moto-

ros játékok. 

Érzelmek és motivációk szabályozá-

sának megvalósítása. 

Élményszerűség és öröm érzékelte-

tése a társas játéktevékenységben. 

Személyes és társas folyamatok meg-

élése. 

A konfliktuskezelés ismerete és 

gyakorlása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az anyanyelv kife-

jező, informáló, felhívó 

funkcióinak alkalmazása 

közlés, megbeszélés, rá-

beszélés formáiban. 

 

Hon-és népismeret: nép-

hagyományok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kosárlabda, labdarúgás, röplabda,  játékszabály, védő, támadó, cselezés,  érintés,  

pontszerzés, góllövés, erőszakos, kíméletes, sportszerűség, „fair play”. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Versenyzés 

Órakeret 

30 óra  

Előzetes tudás 

Együttműködés a csapattársakkal. 

Az egyszerűsített sportági versenyszabályok betartása. 

Az elemi labdakezelési ismeretek gyakorlati alkalmazása. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók képessé tétele egyszerűsített szabályokkal zajló versenyzésre: sor- 

és váltóversenyek és egyszerűsített sportági versenyek esetében. 

Képességfejlesztési fókuszok: szabálykövetés, szabálytartás; egészséges ver-

senyszellem; kooperáció; koordináció; döntési és reagáló képesség; verseny-

szellem. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ Tevé-

kenységek 
Kapcsolódási pontok 

4.1. Futó-, ugró-, akadály- és ügyes-

ségi versenyek 

Sorversenyek. 

Váltóversenyek. 

Futóiskola – futóversenyek 

(gyors, kitartó,  staféta stb.). 

Ugróiskola – magas, távol stb. 

Dobóversenyek (célba, távba kü-

lönféle eszközökkel). 

Kötélugró verseny. 

Kötélhúzó verseny. 

 

4.2. Labdás versenyek 

Kosárradobó-verseny. 

Labdavezetési verseny. 

Kidobójáték. 

Labdarúgás. 

Kosárlabda. 

Zsinórlabda. 

 

4.3. Népi gyermekjátékok, verseny-

feladatok  

( karikahajtás, dióleső, 

tojásbavágás, csizmadobáló, 

öcsigolyó /.) 

 

Egyénileg, párban és csoportosan 

végrehajtott versenyfeladatok a 

sportági versenyek szabályainak, 

technikai és taktikai elemeinek al-

kalmazásával. 

Sor- és váltóversenyek szabályainak 

ismerete és betartása.  

Egyszerűsített sportági versenyek is-

merete és végrehajtása az írott és 

íratlan sportszerűségi szabályok be-

tartásával. 

Sportszerűség fogalmi jelentésének 

és gyakorlatának ismerete. 

További ismeretek szerzése az olim-

pia- és sporttörténet nagy alakjairól, 

emblematikus személyiségeiről. 

Ismeretek szerzése híres magyar és 

nemzetközi sportolókról a múltból 

és a jelenből. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: viszonyszavak; a 

versenyekhez, sporthoz 

kapcsolódó szakkifeje-

zések tartalma, szó-

kincsbővítés. 

 

Természetismeret: 

egészséges életmód. 

 

Erkölcstan: emberi eré-

nyek, kitartás, akarat.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: áttekintés: ókori 

Görögország (Olimpia). 

 

Hon-és népismeret: 

gyermeki élet, 

gyermekjátékok régen.  
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4.4. Úszóverseny – 

egyszerűsített szabályokkal. 

 

4.5. Küzdősportok elemei – 

birkózás elemei. 

 

4.6. Az olimpiák története – 

sportidolok, paralimpia 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kidobójáték, labdarúgás, kosárlabda,, zsinórlabda, játékszabály; erőszakos, kímé-

letes, sportszerűség, „fair play”, esélyegyenlőség, teljesítmény. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Órakeret 

23 óra 

 

Előzetes tudás 

A gyakorolt mozgáselemek, szabadidős tevékenységek ismerete. 

 Egyszerű relaxációs gyakorlatok irányítás melletti elvégzése. 

Az egészséges életmód alapelemeinek ismerete.  

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Egészségfejlesztő mozgásos tevékenységformákra nevelés. 

Relaxációs gyakorlatok, mint az önsegítés eszközeinek tudatosítása. 

Higiénés ismeretek tudatos alkalmazására nevelés. 

A szabad levegőn végzett sportok egészségmegőrző szerepének tudatosítása. 

A tanulók betegségtudatának, félénkségének, esetleges gátlásainak mérséklése, 

oldása  

egyéni sikerhez juttatásukkal. 

Képességfejlesztési fókuszok: egészségtudatosság; mozgásigény; a körülmé-

nyekhez való alkalmazkodás; a természet szeretete, fenntartható fejlődés. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

5.1. A mozgás mint életmód Egészségfejlesztő motoros tevé-

kenységformák gyakorlása, 

Ének-zene: relaxációs ze-

nék. 
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Otthon is végezhető testgyakorla-

tok (aerobic, callanetics, talaj-

torna, pilates). 

Táncok különféle műfajai. 

 

5.2. Testi-lelki higiéné 

Testi higiéné tartalmi elemei és 

azok mindennapi gyakorlata. 

Relaxációs gyakorlatok: 

 légzőgyakorlatok 

 

Egészséges életmód alapelemei – 

étkezés, ruházat, pihenés, mozgás, 

a káros anyagok kerülése. 

Betegségek megelőzése, preven-

ció, védőoltások. 

 

5.3. Természetben űzhető sportok (a 

helyi adottságok függvényében) 

Labdajátékok, futóversenyek stb. 

– a torna kivételével valamennyi. 

Túra – balesetvédelem, kullancs-

veszély, a nap káros sugarai elleni 

védelem. 

Kocogás. 

Kerékpározás, görkorcsolyázás. 

Úszás természetes vizekben – 

csak engedélyezett és kijelölt he-

lyen. 

 

5.4. Könnyített testnevelés, tartáskor-

rekció 

A relaxáció, mint a lelki egészség 

megőrzésének egyik eszközének 

tudatosulása. 

Életviteli alapelvek és szokásrend-

szerek: étrend, bioritmus, higié-

nia, médiatudatosság, szenvedély-

betegségek hatásainak felismerése 

a testi-lelki egészségre, 

Prevencióra törekvés az életveze-

tésben, baleset-megelőzésben, 

Fizikai fittség, edzettség, helyes 

testtartás fontosságának megér-

tése. 

Biztonságra és környezettudatos-

ságra törekvés. 

Rendszeres testmozgás, sport 

egészségmegőrző hatásának meg-

értése. 

Önkontroll, önuralom gyakorlása. 

Szabad térben végzett gyakorlatok 

végrehajtása – a védő-óvó intézke-

dések ismerete és betartása (nap-

sugárzás, kullancs, időjárásnak 

megfelelő ruházat). 

A tanulók egyéni állapotához, el-

változásaihoz igazodó gyakorla-

tok.  

A tantervben foglalt, nem ellenja-

vallt gyakorlatok, feladatok végre-

hajtása. 

Testtartásjavító gyakorlatok. 

Preventív és korrigáló feladatok 

megoldása sporteszközök alkal-

mazásával. 

Természetismeret: egész-

séges táplálkozás, kellő 

időtartamú alvás szerepe, 

tisztálkodási szokások; 

rendszeresség. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: gyermek- és ifjú-

sági irodalmi alkotások 

az egészség-betegség té-

maköréből. 



Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda  Helyi tanterv 2020 

  Felső tagozat II. kötet 

 

196 

 

A könnyített testnevelés individu-

ális lehetőségének megteremtése a 

gyógytestnevelővel való konzul-

táció szerint.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

ció, napsugárzás,  kullancs, médiatudatosság, prevenció, drog, önuralom, önkont-

roll,  testtartás, gólyaállás. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a hete-

dik  évfolyam vé-

gén 

A tanuló képes: 

 a bemelegítési technikák alkalmazására, 

 48 ütemű gyakorlatok végrehajtására, 

 küzdősportok során ügyelni saját és társai testi épségére, 

 alakzatváltozásokban együttműködésre, 

 erőfeszítésre és kitartásra saját szintje szerint, 

 egy tanult elem önálló végrehajtására, 

 10 méter leúszására az általa választott úszásnemben, 

 a labda céltudatos irányítására, 

 a gyakorolt mozgáselemek, sportágak szabad térben önálló al-

kalmazására,  

 higiénés ismeretei rutinszerű és saját igény szerinti alkalmazá-

sára, 

  a relaxációs gyakorlatok  alkalmazására nyugalmi és stressz-

helyzetben, 

 az egészségtudatos magatartásformák szokásrendszerébe integ-

rálására. 
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Továbbhaladás feltételei:  

Motoros képesség-

fejlesztés-edzett-

ség, fittség 

Motoros kész-

ségfejlesztés-

mozgástanu-

lás 

Játék Versenyzés 
Prevenció, életveze-

tés, egészségfejlesztés 

4 ütemű gyakorla-

tok végrehajtása/ 4 

különböző ütem/ 

vándormászás bor-

dásfalon 

egy tanult elem 

önálló végre-

hajtása 

kislabda hají-

tás keresztlé-

péssel 

a labda céltuda-

tos irányítása 

kézzel és lábbal 

védő és támadó 

fogalmának is-

merete 

küzdősportok so-

rán ügyelni saját és 

társai testi épségére 

 

higiénés ismeretei ru-

tinszerű és saját igény 

szerinti alkalmazása  

relaxációs gyakorlatok 

alkalmazása tanári 

instrukciókra 

egészségtudatos visel-

kedésformák megisme-

rése 

 

 

8. évfolyam 

 

Az általános iskolai tanulmányok végéhez közeledve az enyhén értelmi fogyatékos tanulók 

testi nevelésében fő szempont a mozgás, a sport életmódbeli elemmé válása. Ezt a célt szolgálják 

a NAT-ban a mozgásnevelésre, mozgáskultúrára, a testi nevelés ismeretelemeire és az általános 

személyiségfejlesztésre vonatkozó közműveltségi tartalmak.  

 

A tantárgy célja a mozgásformák készségszintre emelése, a mozgás igényének és az egész-

ség megőrzésének életmódbeli szokásrendszerré válása, továbbá az erő és állóképesség, a gyorsa-

ság és az ügyesség növelése azért, hogy a motoros, kondicionális és koordinációs képességek fej-

lesztése pozitív transzferként hasson a tanuló egyéni boldogulására. 

 

A közösségi mozgásformák során a kooperáció és a sportszerűség gyakorlattá válása, a 

pozitív attitűdök megerősödése a tanuló és szociális környezete számára egyaránt kedvező felté-

teleket teremthet a munkaerő-piaci helytálláshoz.  

 

A testnevelés és sport tantárgy nevelési és kulcskompetencia-fejlesztési lehetőségei közé 

tartozik az anyanyelvi kommunikációs fejlesztés a testnevelés órákon vagy szabadidős sporttevé-

kenységek keretében, amely az auditíven érzékelt beszéd megértésére – és a megértettek alkalma-

zásában –, és a (minimális) sportelméleti művelődési anyag feldolgozása során valósulhat meg. A 

természettudományos kompetencia a mindennapi élet természettudományi műveltségeként, egész-

ségvédelmi, betegség- és baleset-megelőzési ismeretekként van jelen a testnevelésben és a sport-

ban.   

 

A kiemelt fejlesztési feladatok közül az erkölcsi és önismereti nevelés, a másokért való 

felelősségvállalás alapját képezhetik a tanulók boldogulásának. 
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8. évfolyam 

Éves óraszám: 170 

Heti óraszám: 5 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 33 

Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 50 

Játék 34 

Versenyzés 30 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 23 

Összes óraszám: 170 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 

Órakeret 

33 óra  

Előzetes tudás 

Összetett mozgások, 4-8-ütemű gyakorlatok végrehajtása. 

Szóbeli utasításra a feladatok végrehajtása. 

A testnevelés és sport tantárgy szakszavainak megértése és adekvát 

mozgásos megválaszolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés. 

Biomechanikailag helyes testtartás fenntartása. 

Aerob és anaerob képességfejlesztés. 

Mozgásigény fenntartása.  

Mozgásműveltség fejlesztése.  

Motorikus képességek fejlesztése. 

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

gatórendszer fejlődésének elősegítése. 

Képességfejlesztési fókuszok: saját test mozgásszabályozásának ké-

pessége; mozgásos alapformák végrehajtásának képessége; mozgás-

koordinációs képesség; erőkifejtés és -szabályozás képessége. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ Te-

vékenységek 
Kapcsolódási pontok 
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1.1 . Gimnasztikai elemek: 

Bemelegítési technikák. 

Gimnasztikus mozgás Járá-

sok.  

 

1.2. Torna 

Tartásos helyzetek, fogások, 

ülések, támaszok, függések. 

Mászás és függeszkedés 

Kéziszer-gyakorlatok Társas 

gyakorlatok. 

Négy-nyolc ütemű gyakorla-

tok. 

Egyensúly-gyakorlatok. 

 

1.3. Atlétika   

Futások.  

Ugrások, dobások. 

Emelés-hordás.  

 

1.4. Küzdősportok elemei 

Páros és csoportos küzdőgya-

korlatok. 

 

1.5. Testtartást javító, erősítő és 

légzőgyakorlatok zenére 

 

1.6. Motoros tesztek (Cooper) 

Kizárólagosan diagnosztikus 

célzattal. 

Természetes mozgások (eszkö-

zökkel és azok nélkül) a mozgás-

képesség és fittség növelésére. 

Testtudat – saját test és eszközök 

szerepének tudatosulása az 

edzettségben. 

A vázizomzat erősítése és nyúj-

tása egyszerű, gimnasztikai gya-

korlatokkal. 

Biomechanikailag helyes testtar-

tás fenntartása.  

Gimnasztika, optimális élettani 

terhelés alkalmazásával az izmok 

mobilizálása, erősítése, nyújtása. 

Gimnasztikus mozgás zenére 

(zumba). 

Járások törzs- és karmozgással 

összekötve. 

Mászás és függeszkedés – köté-

len, gyűrűn, bordásfalon. 

Kéziszer-gyakorlatok végzése – 

karika, szalag, labda, buzogány. 

Társas gyakorlatok. 

Négy–nyolc ütemű gyakorlatok 

végzése. 

Egyensúly-gyakorlatok végzése. 

Futások iram- és irányváltással. 

Ugrások, dobások. 

Emelés-hordás – párban, társak-

kal. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: az anyanyelv 

kifejező, informáló, 

felhívó funkcióinak al-

kalmazása közlés, 

megbeszélés, rábeszé-

lés formáiban. 

 

Természetismeret: em-

beri test, egészséges 

életmód. 

 

Ének-zene: ütemezés, 

zenehallgatás. 
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Páros és csoportos küzdőgyakor-

latok végzése – légzéstechniká-

val. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bemelegítés, függés, körzés, döntés, 

48 ütemű gyakorlat, emelés, hordás, egyensúly, súlypont. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 

Órakeret 

50 óra 

 

Előzetes tudás 

Erőfeszítés és kitartás (egyéni szintnek megfelelve) a gyakorlatok vég-

rehajtása során. 

Szabálykövetés, szabálytartás a rend- és más gyakorlatokban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Természetes és nem természetes mozgásformák továbbfejlesztése. 

További sportágtechnikai elemek megismertetése. 

Célorientált motoros tevékenység kialakítása, gondolkodás-, kreativi-

tást fejlesztő motoros tanulás. 

Koordinációs képesség, mozgástanulási, mozgásszabályozó, mozgásal-

kalmazkodó, egyensúlyozó képesség, valamint az adekvát reakciók, a 

ritmus és téri tájékozódó képesség fejlesztése. 

Képességfejlesztési fókuszok: instrukcióra gyors, pontos reagálás ké-

pessége; imitációs és elemző képesség; alkalmazkodási képesség. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ Te-

vékenységek 
Kapcsolódási pontok 

2.1. Rendgyakorlatok: 

Térköz, távköz, takarás, igazo-

dás, testfordulatok adott irá-

nyokba járás közben. 

Nyitódás, felzárkózás, felfej-

lődés, szakadozás. 

Soralkotások egyes és többes 

vonalban, oszlopban. 

Célorientált motoros tevékenysé-

gek, gondolkodás, kreativitás a 

motoros tanulásban. 

Energiabefektetésre vonatkozó 

tudatosság kialakítása – idő, 

gyorsaság, erő, állóképesség. 

Információk, jelek felismerése 

mozgásképben. 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

anyanyelv kifejező, 

informáló, felhívó 

funkcióinak 

alkalmazása közlés, 

megbeszélés, 

rábeszélés formáiban. 
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Menetelés alakzatfelvétellel. 

 

2.2. Torna: 

Támaszgyakorlatok, függés és 

egyensúly-gyakorlatok tala-

jon, padon, tornaszekrényen, 

gerendán, gyűrűn, bordásfa-

lon. 

Mászás kötélen. 

Vándormászás bordásfalon. 

Függeszkedés, hintázás. 

Guruló átfordulás előre-hátra. 

Kézállás, fejállás, tarkóállás . 

 

2.3. Atlétikai elemek: 

Járások, futások, dobások, ug-

rások. 

Futásfajták: terep, lassú, 

egyenletes, változó iramú, ál-

lórajttal. 

Kislabda hajítás állóhelyből és 

keresztlépéssel. 

Különféle méretű és súlyú lab-

dák célba juttatásának módo-

zatai. 

 

2.4. Tánc:  

Régi stílusú táncok, új stílusú 

táncok, sport jellegű táncok 

(zumba). 

 

Mozgás-specifikus kommuniká-

ciós szabályok, formák, jelek ér-

telmezése – szerepük belátása az 

önreflexióban és önkontrollban. 

Természetes és nem természetes 

mozgásformák alkalmazása, gya-

korlása, továbbfejlesztése a torna, 

az atlétika, a sportág jellegű fel-

adatokban. 

Sportágtechnikai, taktikai és ver-

senyelemek alkalmazása egyéni-

leg, párban, csoportban, kerékpá-

rozás-. torna-, atlétika-, úszás- és 

egyéb vízisport-jellegű felada-

tokban. 

Természetismeret: 

emberi test. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: higiénés 

szokások. 
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2.5. Úszás:  

Merülési gyakorlatok, vízbe 

ugrás, tudatos légzés vízben, 

siklás, mell-, gyors- és hát-

úszás kar- és lábmunkája sik-

lás közben eszközzel és esz-

köz nélkül. 

Váltóversenyek mellig érő 

vízben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fejlődés, szakadozás, biztonság, biztonságérzet, vándormászás, gyors fu-

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

lökés, kartempó, lábtempó, gyorsúszás, hátúszás, pillangóúszás, delfin-

mozdulat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Játék 

Órakeret 

34 óra  

Előzetes tudás 

Labdával irányított dobások rúgások kivitelezése. 

A játékszabályok betartása. 

Aktív részvétel a közös játékokban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Együttműködés, kooperáció elősegítése. 

Versenyszellem kialakítása és fenntartása. 

Élethosszig űzhető szabadidős tevékenységek megismertetése és meg-

kedveltetése. 

Játékszabályok által az elemi döntésképesség és szabálytudat kialakí-

tása, továbbfejlesztése. 

Képességfejlesztési fókuszok: ráismerő és a mozgásirányítás készsége; 

társakra figyelés, együttműködés; szabálykövetés, szabálytartás; bele-

élő és együttműködő képesség; kudarc és győzelem sportszerű meg-

élése. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 
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3.1. Labdás játékok:  

Dobó- és elfogójátékok. 

Labdavezetés kézzel, lábbal, 

cselezés védővel szemben. 

Átadások helyben és mozgás 

közben. 

Célbarúgó- és 

célbadobójátékok. 

Kosárlabda. 

Labdarúgás. 

 

 

3.2. Népi gyermekjátékok és nép-

hagyományok 

Futó- és fogójátékok taktikai 

elemekkel. 

 

 

Testnevelési és sportjátékok stra-

tégiai és taktikai elemeinek meg-

ismerése, szabályainak rendszere, 

szabálykövetés. 

Sportági előkészítő kreatív és ko-

operatív játékok. 

Népi hagyományőrző mozgásos 

tevékenységek értése és repro-

dukciója. 

Élethosszig végezhető szabadidős 

tevékenységek értése és repro-

dukciója. 

Labdás játékok, gyakorlatok. 

Tanulói kreativitásra alapozó mo-

toros játékok. 

Érzelmek és motivációk szabá-

lyozásának megvalósítása. 

Élményszerűség és öröm érzékel-

tetése a társas játéktevékenység-

ben. 

Személyes és társas folyamatok 

megélése. 

A konfliktuskezelés ismerete és 

gyakorlása. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: az anyanyelv 

kifejező, informáló, 

felhívó funkcióinak al-

kalmazása közlés, 

megbeszélés, rábeszé-

lés formáiban. 

 

Hon-és népismeret: 

néphagyományok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kosárlabda, labdarúgás,  játékszabály, védő, támadó, cselezés,  pontszerzés, 

góllövés, erőszakos, kíméletes, sportszerűség, „fair play”. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Versenyzés 

Órakeret 

30 óra  

Előzetes tudás 

Együttműködés a csapattársakkal. Az egyszerűsített sportági verseny-

szabályok betartása. Az elemi labdakezelési ismeretek gyakorlati alkal-

mazása. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók képessé tétele egyszerűsített szabályokkal zajló verseny-

zésre: sor- és váltóversenyek és egyszerűsített sportági versenyek ese-

tében. 

Képességfejlesztési fókuszok: szabálykövetés, szabálytartás; egészsé-

ges versenyszellem; kooperáció; koordináció; döntési és reagáló ké-

pesség; versenyszellem.  

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ Te-

vékenységek 
Kapcsolódási pontok 

4.1. Futó-, ugró-, akadály- és 

ügyességi versenyek 

Sorversenyek. 

Váltóversenyek. 

Futóiskola – futóversenyek 

(gyors, kitartó, gát, staféta 

stb.). 

Ugróiskola – magas, távol stb. 

Dobóversenyek (célba, távba 

különféle eszközökkel). 

Kötélugró verseny. 

Kötélhúzó verseny. 

 

4.2. Labdás versenyek 

Kosárradobó-verseny. 

Labdavezetési verseny. 

Kidobójáték. 

Labdarúgás. 

Kosárlabda. 

Zsinórlabda. 

 

4.3. Népi gyermekjátékok, ver-

senyfeladatok 

Egyénileg, párban és csoportosan 

végrehajtott versenyfeladatok a 

sportági versenyek szabályainak, 

technikai és taktikai elemeinek 

alkalmazásával. 

Sor- és váltóversenyek szabályai-

nak ismerete és betartása.  

Egyszerűsített sportági versenyek 

ismerete és végrehajtása az írott 

és íratlan sportszerűségi szabá-

lyok betartásával. 

Sportszerűség fogalmi jelentésé-

nek és gyakorlatának ismerete. 

További ismeretek szerzése az 

olimpia- és sporttörténet nagy 

alakjairól, emblematikus szemé-

lyiségeiről. 

Ismeretek szerzése híres magyar 

és nemzetközi sportolókról a 

múltból és a jelenből. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: viszonysza-

vak; a versenyekhez, 

sporthoz kapcsolódó 

szakkifejezések tar-

talma, szókincsbőví-

tés. 

 

Természetismeret: 

egészséges életmód. 

 

Erkölcstan: emberi 

erények, kitartás, aka-

rat.  

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: áttekintés: 

ókori Görögország 

(Olimpia). 

 

Hon-és népismeret: 

gyermeki élet, 

gyermekjátékok ré-

gen.  
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( Bigézés,karikahajtás, dióleső, 

tojásbavágás, csizmadobáló, 

öcsigolyó, petanque.) 

4.4. Úszóverseny – 

egyszerűsített szabályokkal. 

 

4.5. Küzdősportok elemei – 

birkózás, keleti küzdősportok 

elemei. 

4.6. Az olimpiák története – 

sportidolok, paralimpia 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kidobójáték, labdarúgás, kosárlabda, zsinórlabda, játékszabály; erőszakos, 

kíméletes, sportszerűség, „fair play”, esélyegyenlőség, teljesítmény. 

Tematikai egy-

ség/ Fejlesztési 

cél 

5. Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Órakeret 

23 óra 

 

Előzetes tudás 

A gyakorolt mozgáselemek, szabadidős tevékenységek ismerete. 

 Egyszerű relaxációs gyakorlatok irányítás melletti elvégzése. 

Az egészséges életmód alapelemeinek ismerete.  

 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Egészségfejlesztő mozgásos tevékenységformákra nevelés. 

Relaxációs gyakorlatok, mint az önsegítés eszközeinek tudatosítása. 

Higiénés ismeretek tudatos alkalmazására nevelés. 

A szabad levegőn végzett sportok egészségmegőrző szerepének tudatosí-

tása. 

A tanulók betegségtudatának, félénkségének, esetleges gátlásainak mér-

séklése, oldása  

egyéni sikerhez juttatásukkal. 
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Képességfejlesztési fókuszok: egészségtudatosság; mozgásigény; a körül-

ményekhez való alkalmazkodás; a természet szeretete, fenntartható fejlő-

dés. 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények/ 

Tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

5.1. A mozgás mint életmód 

Otthon is végezhető testgya-

korlatok (aerobic, callanetics, 

talajtorna, pilates). 

Táncok különféle műfajai. 

 

5.2. Testi-lelki higiéné 

Testi higiéné tartalmi elemei és 

azok mindennapi gyakorlata. 

Relaxációs gyakorlatok: 

 légzőgyakorlatok 

 figyelemösszpontosító és 

lazító testtartások. 

Egészséges életmód alapelemei 

– étkezés, ruházat, pihenés, 

mozgás, a káros anyagok kerü-

lése. 

Betegségek megelőzése, pre-

venció, védőoltások. 

 

5.3. Természetben űzhető sportok 

(a helyi adottságok függvényében) 

Labdajátékok, futóversenyek 

stb. – a torna kivételével vala-

mennyi. 

Túra – balesetvédelem, kul-

lancsveszély, a nap káros suga-

rai elleni védelem. 

Egészségfejlesztő motoros te-

vékenységformák gyakorlása, 

A relaxáció, mint a lelki egész-

ség megőrzésének egyik eszkö-

zének tudatosulása. 

Életviteli alapelvek és szokás-

rendszerek: étrend, bioritmus, 

higiénia, médiatudatosság, 

szenvedélybetegségek hatásai-

nak felismerése a testi-lelki 

egészségre, 

Prevencióra törekvés az életve-

zetésben, baleset-megelőzés-

ben, 

Fizikai fittség, edzettség, he-

lyes testtartás fontosságának 

megértése. 

Biztonságra és környezettuda-

tosságra törekvés. 

Rendszeres testmozgás, sport 

egészségmegőrző hatásának 

megértése. 

Önkontroll, önuralom gyakor-

lása. 

Szabad térben végzett gyakor-

latok végrehajtása – a védő-óvó 

intézkedések ismerete és betar-

tása (napsugárzás, kullancs, 

időjárásnak megfelelő ruházat). 

Ének-zene: relaxációs 

zenék. 

 

Természetismeret: 

egészséges táplálko-

zás, kellő időtartamú 

alvás szerepe, tisztál-

kodási szokások; rend-

szeresség. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: gyermek- és if-

júsági irodalmi alkotá-

sok az egészség-beteg-

ség témaköréből. 
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Kocogás. 

Kerékpározás, görkorcsolyá-

zás. 

Úszás természetes vizekben – 

csak engedélyezett és kijelölt 

helyen. 

 

5.4. Könnyített testnevelés, tartás-

korrekció 

A könnyített testnevelés indivi-

duális lehetőségének megte-

remtése a gyógytestnevelővel 

való konzultáció szerint.  

A tanulók egyéni állapotához, 

elváltozásaihoz igazodó gya-

korlatok.  

A tantervben foglalt, nem ellen-

javallt gyakorlatok, feladatok 

végrehajtása. 

Testtartásjavító gyakorlatok. 

Preventív és korrigáló felada-

tok megoldása sporteszközök 

alkalmazásával. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

venció, drog, önuralom, önkontroll, prevenció, testtartás, gólyaállás, kob-

raállás. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

nyolcadik évfo-

lyam végén 

A tanuló képes: 

 a bemelegítési technikák alkalmazására, 

 48 ütemű gyakorlatok végrehajtására, 

 küzdősportok során ügyelni saját és társai testi épségére, 

 alakzatváltozásokban együttműködésre, 

 erőfeszítésre és kitartásra saját szintje szerint, 

 egy tanult elem önálló végrehajtására, 

 10 méter leúszására az általa választott úszásnemben, 

 a labda céltudatos irányítására, 

 a gyakorolt mozgáselemek, sportágak szabad térben, más körül-

mények közötti, önálló alkalmazására,  

 higiénés ismeretei rutinszerű és saját igény szerinti alkalmazá-

sára, 

  a relaxációs gyakorlatok önsegítő alkalmazására nyugalmi és 

stresszhelyzetben, 

 az egészségtudatos magatartásformák szokásrendszerébe integ-

rálására. 
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Továbbhaladás feltételei: 

 

 

Motoros képes-

ségfejlesztés-

edzettség, fittség 

Motoros 

készségfej-

lesztés-moz-

gástanulás 

Játék Versenyzés 
Prevenció, életvezetés, 

egészségfejlesztés 

4-8 ütemű gyakor-

latok végrehajtása  

tartáshelyzetek 

felvétele 

 

a bemelegí-

tési techni-

kák alkalma-

zása 

alakzatválto-

zásokban 

együttműkö-

dés, 

súlylökés ke-

resztlépéssel 

a gyakorolt 

mozgásele-

mek, sport-

ágak sza-

badtérben, 

más körül-

mények kö-

zötti, önálló 

alkalmazása 

egyszerűsített 

sportági verse-

nyek szabályai-

nak alkalmazása 

higiénés ismeretei rutin-

szerű, és saját igény sze-

rinti alkalmazása 

a relaxációs gyakorlatok 

önsegítő alkalmazása 

nyugalmi és stresszhely-

zetben, egészségtudatos 

magatartásformák szo-

kásrendszerébe integrá-

lása  

 

 
 

 


